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Olá a todos! (Aplausos)
A princípio, pretendia-se que esta conferência fosse uma conferência local para troca de
experiências entre as regiões do Oeste. Seu propósito é permitir aos estudantes das
regiões do Oeste dos Estados Unidos praticarem melhor o cultivo e terem um melhor
ambiente de cultivo; o objetivo é simplesmente este. Como é uma conferência regional e
principalmente focada nos assuntos locais, não foi comunicada a mais pessoas nem
difundida a outras partes do mundo. A razão principal é que quero deixar a todos um
ambiente estável para que pratiquem o cultivo com uma mente tranqüila, sem nenhuma
interferência. Agora há muitas associações e centros de assistência em diferentes
regiões, e há muitas atividades. Se todos vocês me seguissem por onde quer que eu vá,
não teriam tempo para o cultivo nem teriam um ambiente de cultivo estável; isto não
seria benéfico para o cultivo de vocês. Portanto, não desejo que mais pessoas viajem por
todas as partes. Certamente, todos vocês entendem esta razão, porém ainda desejam ver
o Mestre; entendo este sentimento. Na realidade, é ainda mais fácil de me ver se você se
cultiva bem.
Já que vieram, que todos escutem e vejam, com uma mente tranqüila, que experiências e
progressos tem tido os estudantes da Costa Oeste em seus cultivos durante este período
de tempo recente. Com os discursos e troca de experiências deles, seremos capazes de
nos darmos conta das coisas que não fizemos bem, o que nos permitirá melhorar ainda
mais no cultivo. Também, todos devem se auto-examinarem, falar de suas deficiências e
ajudar aos demais a progredirem. Este é o objetivo fundamental de nossos Fahui. Se um
Fahui é incapaz de alcançar este objetivo, não deve ser feito, pois não serve para nada, e
perde seu sentido. Todas as formas de cultivo do Dafa, como tudo o que faço, têm o
propósito de permitir a todos que melhorem o mais rápido possível. Se este não fosse o
caso, se tal objetivo não pudesse ser alcançado, eu não faria estas coisas. Certamente,
entre as formas no cultivo atual, somando-se à prática, há também a forma de propagar
o Fa. Isto é algo que vem da época em que comecei a ensinar o Fa e tem sido mantido
até hoje; também é muito importante e realmente pode trazer muitos resultados bons.
Conseqüentemente, os Fahui em diferentes regiões ainda devem continuar sendo
realizados. Porém, penso que é melhor efetuar conferências em pequena escala em cada
região. Para os Fahui em grande escala, creio que é suficiente realizar um ou dois por
ano. Não os façam muito freqüentemente nem permitam que se convertam em mera
formalidade. Estes Fahui são bons somente quando podem servir genuína e solidamente
ao propósito de ajudar a todos a se melhorarem.
Como vocês sabem, eu tenho ensinado este Fa de um nível muito alto. É relativamente
fácil a todos entenderem este Fa mediante este livro Zhuan Falun. No que diz respeito
ao Fa que ensinei posteriormente, se vocês não leram Zhuan Falun e lêem diretamente
as lições dadas em várias regiões, também poderão entendê-las, porém elas não são
capazes de guiá-los no cultivo de maneira sistemática. Este Dafa abrange e aperfeiçoa
tudo, e está completamente conectado, então, não importa como vocês lêem o Fa, Ele é
sempre capaz de lhes dar as repostas. Lido do início, começando pelo final ou pelo meio
– sem importar quais métodos usem e como leiam este Dafa – tudo está conectado e é
sistemático; partes diferentes podem esclarecer as outras, e elas são capazes de alcançar
um efeito de interconexão. Este é precisamente o fator pelo qual Dafa abrange tudo e
aperfeiçoa tudo e é indestrutível. Com relação ao Fa que tenho ensinado em outras
regiões, foi ensinado especificamente para as diferentes regiões considerando situações
específicas. Tenho falado mais sobre a estrutura do universo, em particular, nos Estados

2

Unidos e em alguns países europeus; e isto, certamente, é inseparável de seus cultivos.
Qual é o propósito da prática de cultivo? Depois de alcançar a perfeição, certamente
você não estará nesta dimensão; isto envolve, inevitavelmente, outras dimensões assim
como a estrutura do universo. Por isso tenho falado sobre estas coisas. Porém, para os
estudantes em diferentes regiões e dependendo das diferentes situações, sempre ensino o
Fa de diferentes ângulos e formas. Isto é uma característica de meu ensinamento do Fa.
Como todos têm algo a que estão apegados e todos pensam que há uma verdade na
sociedade humana comum que chegaram a conhecer por si mesmos, então, se apegam a
ela para continuarem vivendo suas vidas. Na realidade, quero lhes dizer que
independentemente dos princípios que tenham se iluminado na sociedade das pessoas
comuns, todos eles são incorretos perante os olhos dos seres de níveis superiores ao da
humanidade, já que a sociedade humana inteira é o oposto do Cosmo. Portanto, com o
objetivo de romper com estes obstáculos – ou seja, as noções que formaram e que
interferem severamente na obtenção do Fa – utilizo diferentes enfoques ao ensinar o Fa
em diferentes regiões, para diferentes pessoas, com o objetivo de romper com os
obstáculos em suas mentes, que são obstáculos que os impedem de obter o Fa. Muitas
pessoas que vieram da China para os Estados Unidos, são pessoas muito competentes e
intelectuais de alto nível. Muitos têm títulos universitários e todos sentem que têm um
entendimento relativamente claro sobre a ciência moderna. Porém na realidade, o que
vocês acreditam ser um claro entendimento é de fato um obstáculo em si mesmo. Como
já disse em muitas ocasiões, isto ocorre porque esta ciência em si mesma não é
científica. Ela foi imposta ao homem pelos extraterrestres, a qual penetrou a sociedade
inteira e impregnou cada aspecto da vida humana. Como vocês estão em meio a isto,
sem dúvida, são incapazes de dizer do que se trata. Então, por que incorporei a ciência
moderna aos ensinamentos do Fa? É porque a ciência alterou as noções e o
comportamento humano. As mudanças nas condições de vida da humanidade conduzem
a mudanças no comportamento humano, e todas as culturas humanas mudaram. Com
relação às culturas que estão fora da ciência, incluindo as culturas de todos os grupos
étnicos, o homem moderno não as entende. Somente utilizando os métodos da ciência
moderna para discutir as situações neste universo, as pessoas contemporâneas são
capazes de saber e entender as razões fundamentais da matéria real no universo, as
razões fundamentais da vida e as razões fundamentais do universo. Desta forma, assim a
chamada verdade que pensam ter aprendido entre as pessoas comuns serão eliminadas,
quando romperem com essas coisas, vocês obtêm o Fa com mais facilidade; obtêm a
verdade real. Quando vocês descobrem que essas coisas não são a verdade, é mais fácil
a vocês obterem o Fa. Por isso, esta é uma das características de meus ensinamentos do
Fa, então ensino de acordo com as diferentes pessoas, diferentes situações e diferentes
regiões; incorporando as noções desviadas das pessoas modernas ao ensinar o Fa.
Certamente, muitos de vocês, particularmente aqueles com uma educação relativamente
avançada, desenvolveram através de um longo período de tempo uma mentalidade e um
hábito que é inquisitivo sobre a ciência, e sobre o conhecimento. Uma vez que estas
pessoas se colocam em contato com estas coisas, elas gostam de investigá-las e
conhecer mais sobre estas coisas. Como é costume perseguir conhecimento, e como
resultado de uma mentalidade que nunca se sente satisfeita, sempre querem explorar
mais. Na realidade, utilizando o pensamento humano, noções humanas, o atual nível de
desenvolvimento humano ou de futuros níveis de desenvolvimento, nunca serão capazes
de descobrir como o universo é por inteiro; é absolutamente impossível saber sobre isto.
Isto ocorre porque o pensamento e a linguagem humana só podem descrever as coisas
dentro de certo limite. Além deste limite, a humanidade não possui o tipo de linguagem
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para descrevê-lo. Não só não existe linguagem para descrevê-lo como também não há
tal tipo de vocabulário, pois o vocabulário atual é incapaz de fazê-lo. Não importa como
o descrevam, o universo não pode ser descrito. Por isso, às vezes, não é tão fácil para eu
ensinar o Fa enquanto dou lições.
Outro ponto é que o pensamento humano segue uma programação; como esta
programação já não funciona, não são capazes de falar claramente sobre o universo. Em
muitas ocasiões, inclusive quando lêem o Fa, os estudantes podem entender o Fa em
seus corações, mas não conseguem descrevê-lo com palavras. Todos os estudantes têm
esta sensação de serem capazes de compreender o Fa, porém, não de expressá-lo
claramente. Digo que não é algo que possa ser explicado claramente com o pensamento
ou linguagem humana comum. Certamente, estou fazendo o meu maior esforço para
ensinar este Fa utilizando a linguagem humana, e preparando a todos para que O
entendam. Na última vez em que ensinei o Fa em Genebra, vocês O acharam bastante
difícil; senti, de minha parte, que não podia explicar as coisas mais claramente.
Recentemente publiquei seis livros. São lições do Fa de minha passagem por Singapura,
Genebra, Frankfurt, o primeiro Fahui da América do Norte, e o Fahui para assistentes
em Changchun. E o outro é uma coletânea de quatro linhas que escrevi dedicadas aos
estudantes, a qual também pode ser chamada de poemas; é simplesmente um tipo de
livro. São seis livros ao total, e todos já foram publicados. Qual é o propósito? As coisas
que falei em diferentes regiões eram apropriadas às situações particulares de cada
região. Quando as escutam em outros ambientes, podem alcançar alguns efeitos, pois
antes de tudo é o Fa, porém perdem seus objetivos e inclusive podem confundir aqueles
que não escutam sistematicamente o Fa. Como esta é a situação, com o objetivo de
compensar esta deficiência, as compilei e agora estão todas publicadas. Portanto, já que
obtiverem os livros, vocês devem destruir os vídeos que circularam em diferentes
regiões. Vocês sabem, estes vídeos possuem uma característica maior: Quando escutam
as respostas que dou às perguntas das pessoas, muitas vezes, minhas respostas não
respondem o que elas perguntaram. Por quê? Isto ocorre porque o nosso tempo é muito
limitado, e assim que leio as perguntas feitas por algumas pessoas e percebo que todos
vocês já entenderam a resposta, utilizo esta oportunidade para me referir a outros
assuntos. Se uma fita cassete tem respostas que não respondem as perguntas formuladas,
e isto é passado de uma pessoa para outra, as outras pessoas não entenderão. Queremos
resolver todos estes problemas, então publicamos estes livros. O que quero dizer é que
falei sobre temas em diferentes regiões de acordo com suas situações particulares.
Na última vez que estive na China, pouco antes de vir para os Estados Unidos, disse
para reunirem praticantes que são professores universitários e cientistas da comunidade
científica de Pequim, e também alguns assistentes do Dafa, de maneira que pudesse lhes
falar detalhadamente sobre o tema da ciência. No final, o que se pretendia fazer não foi
alcançado de forma satisfatória, pois muitos outros praticantes se apresentaram e
fizeram perguntas que não se relacionavam com o tema que queria discutir. Portanto, se
tornou difícil falar sobre o tema em questão. Não estou contra as pessoas que querem
me ver e escutar o Fa, porém regiões diferentes têm situações diferentes. Hoje não
quero falar muito, pois, antes de tudo, este é um Fahui, e vocês apresentarão suas
experiências. Amanhã responderei suas perguntas.
Já que estão reunidos aqui, aproveitarei esta oportunidade para lhes falar sobre alguns
assuntos.
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Primeiro falarei sobre o assunto da difusão do Fa. Efetivamente vocês se esforçaram
muito, porém, há um problema: vocês já perceberam que no período de tempo recente
há muito poucos estudantes novos. Por que esta situação ocorre? É porque tudo o que
acontece hoje em dia foi arranjado de forma muito sistemática desde o começo.
Certamente, este arranjo não é reconhecido por mim, já que foi um arranjo feito pelas
velhas forças do universo sob circunstâncias em que eu não estava ciente e eu não
concordo com elas. Isto pode ser brevemente resumido assim. Como está ocorrendo a
Retificação do Fa, o que está sendo retificado? O que está sendo retificado são todas as
coisas velhas que se desviaram do Fa. As coisas desviadas do passado já se converteram
em uma força e formam um sistema, e estas desempenham um papel negativo de cima a
baixo. Durante o curso de meus ensinamentos do Fa, quero tornar possível que mais
pessoas obtenham o Fa. Como as velhas forças dividiram este evento atual em
diferentes etapas, e elas acham que o número de pessoas para esta fase já foi alcançado,
e agora elas estão restringindo a vinda de novas pessoas. No início, planejei ter duzentos
milhões de pessoas escutando o Fa, porém, ao longo do tempo, as velhas forças
perversas limitaram o número a cem milhões. Por isso, vocês tem tido dificuldades em
fazer progressos na difusão do Fa. Porém, isto não quer dizer que as pessoas no futuro
não obterão o Fa; gradualmente, elas estão se aproximando, conhecendo e obtendo o
Fa. Vocês devem continuar fazendo o que devem fazer. Digo que vocês não devem
arrastar uma pessoa para que esta obtenha o Fa. O cultivo se pratica voluntariamente. Se
uma pessoa não praticar o cultivo, está bem. Nós não devemos mudar nada
simplesmente por causa das interferências das velhas forças. Se vocês puderem fazer
com que as pessoas que não sabem da existência do Fa, saibam; e aquelas que não
conhecem o Fa, conheçam, vocês já fizeram o melhor que podem; isto é o suficiente. Eu
disse isto para que vocês saibam que existe um fator que causa esta situação. Porém,
não devem ter uma idéia errônea sobre o que disse, como se tivessem entendido algo
novo, e começarem a falar sobre isto fora do contexto enquanto se apegam a suas
próprias noções e apegos; isto não é bom. Tratem de ser racionais. Somente falem sobre
este tipo de situação.
Certamente, há muitos seres conectados a vocês e ao Fa para que consigam cumprir esta
missão atual. Por que seu cultivo progride tão rapidamente? Há muitos, muitos fatores
por detrás disto; e esta é uma razão importante. Enquanto ensino este Fa e um processo
completo da retificação do Fa acontece, há seres viventes em diferentes níveis
escutando o Fa; há também os cultivadores no mundo humano, e no nível mais baixo
são vocês; portanto, vocês estão conectados a este Dafa. Mesmo vocês sendo aqueles
que escutam o Fa no nível mais baixo, não ficarão no nível mais baixo para sempre.
Vocês alcançarão a perfeição e alcançarão diferentes reinos e diferentes níveis; está
completamente conectado de cima a baixo. Quando esta missão terminar, as pessoas que
vierem a praticar o cultivo no futuro, não terão nada a ver com a atual retificação do Fa;
elas cultivarão práticas de cultivo normais.
Este Dafa do universo que estou ensinando hoje é também a maior oportunidade que se
deixa à humanidade, já que praticar o cultivo com tão imenso Fa foi certamente algo
inimaginável no passado. Conseqüentemente, vocês são capazes de obterem o Fa, são
capazes de me escutarem ensinando o Fa em pessoa, e, ainda mais, estão cultivando no
período da retificação do Fa; vocês ainda não perceberam o significado disto! Às vezes,
alguns estudantes são incapazes de serem diligentes; eles estão sendo irresponsáveis
com eles mesmos! Depois de tudo, eles são humanos, têm pensamentos humanos, e são
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incapazes de perceberem isto, eles são simplesmente assim. Na realidade, isto está além
das palavras. No futuro vocês saberão quão afortunados são! (Aplausos).
Durante o curso do cultivo todos vocês sabem que este nosso ambiente é muito bom.
Nos locais de prática, cada um pode abrir seu coração e dizer livremente o que pensa;
isto não é possível em nenhuma outra parte da sociedade humana. É por isso que cada
estudante ao chegar ao local de prática pode sentir que entrou em um campo puro e
encontrou um lugar que é o mais sagrado. Todos se preocupam uns com os outros:
“Vocês cuidam de mim e eu cuido de vocês”. Isto não ocorre em nenhum outro
ambiente da humanidade. Por que isto acontece desta forma? Simplesmente porque cada
discípulo do Dafa cultiva a si mesmo. Uma vez que um problema ou um conflito surge,
todos buscam suas próprias falhas, olham para ver se isto foi causado por uma má
conduta própria. Todos sabem fazer isto, porém alguns indivíduos que não são
diligentes no estudo do Fa, ainda não conseguem agir assim. Como mencionei este
problema individual, necessito dizer que – certamente, já disse isto a todos em muitas
ocasiões – quando surge um conflito, todos devem buscar as causas dentro de si. No
entanto, algumas pessoas ainda são incapazes de buscar dentro delas quando surge um
conflito. Algumas pessoas podem estar conscientes disto, enquanto outras nem sequer
estão dispostas a pensar sobre isto e até esquecem completamente que são cultivadoras.
Eu digo que isto não é fazer o suficientemente bem. Seja entre você e outro estudante,
em um ambiente de trabalho, em qualquer situação da sociedade humana, em um
conflito entre estudantes ou entre um estudante e um assistente, vocês não pensaram em
buscar as causas dentro de si mesmos.
Muitas vezes falo sobre situações como esta: Quando duas pessoas têm um conflito,
ambas devem buscar as causas dentro de si mesmas: “Que tipo de problema estou tendo
aqui?” Cada um deve buscar suas próprias falhas. Se uma terceira pessoa presencia o
conflito entre as duas, digo que não é algo acidental, então ela também deve pensar
sobre isto: “Por que presenciei aquele conflito? Será que é porque ainda tenho algumas
coisas a limpar?”. Somente desta forma isto pode ser algo bom. No entanto, cada vez
que surge um conflito, vocês sempre jogam a culpa nos outros e procuram debilidades e
erros nos outros. Fazer isto não é correto. Pode até fazer com que o trabalho do Dafa
sofra perdas e causar com isto que o próprio Dafa sofra perdas. Vocês não perceberam
que todos estão usando Dafa e o trabalho para o Dafa para justificar sobre suas próprias
debilidades e ocultar os próprios apegos. Quando vocês acham que outra pessoa não
agiu bem, e por causa disso ficam chateados em seu coração, devem pensar: “Por que o
meu coração fica perturbado com isto? Existe realmente um problema? Ou será que há
algum problema comigo mesmo?” Devem pensar cuidadosamente sobre isto. Se vocês
de fato não têm nenhum problema e o que esta pessoa fez foi realmente problemático,
então devem lhe dizer com benevolência, e isto não criará um conflito; isto é garantido.
Se a outra pessoa é incapaz de entendê-lo, isto é problema dela. O que disser está dito.
Sem conflitos não há progressos. Algumas pessoas sentem que este ambiente é muito
pacífico, e todos acham que o cultivo está indo muito bem. Na realidade, digo que isto
não é bom. Verdadeiramente quero criar alguns conflitos para vocês, pois se não houver
conflitos, não é bom. Isto porque somente em meio aos conflitos, o seu apego pode ser
exposto de maneira que possa vê-lo e deixar que outros também o vejam, e então o
apego pode ser eliminado. Se não tivessem esses conflitos, seus apegos de pessoa
comum não seriam eliminados. Portanto, prestem atenção a isto: Sob qualquer
circunstância, particularmente quando se cultivam entre as pessoas comuns, é inevitável
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que isto ocorra, pois somente através de conflitos e interferências de xinxing poderão
melhorar seu xinxing.
Recentemente, particularmente nos últimos dois anos, o progresso dos estudantes tem
sido tremendo, e o entendimento do Fa dos estudantes tem sido cada vez mais maduro;
isto é excelente. Desde que Dafa foi feito público, Ele tem conduzido os cultivadores ao
caminho mais reto de cultivo. Seja no modo de como o Fa é ensinado, no modo como
se difundi o Fa na sociedade, ou no que tenho ensinado a todos como atuarem, tudo é
feito no caminho mais reto. Pois somos retos, todos aqueles que não são retos se oporão
a nós, pois todos aqueles que não são retos são expostos frente ao Dafa. Portanto, é
certo que eles trazem algum efeito adverso ao Dafa, e fazem comentários negativos
sobre Dafa; isto é indiscutível.
Porém, por outro lado, se não tivessem fatores negativos e este Dafa fosse dado fácil e
pacificamente, lhes digo: seria algo igual ao padrão moral dos seres humanos modernos,
e os humanos de hoje não teriam nada de mal para falar dele. É precisamente porque
estamos em uma via muito reta que todos aqueles que não são retos podem ser expostos,
de maneira que as coisas desviadas em vocês podem ser eliminadas, e assim tudo o que
não é reto na sociedade da gente comum pode ser retificado. As coisas na sociedade
certamente não serão feitas por vocês; quando as coisas más forem expostas, as pessoas
comuns notarão. Os seres humanos possuem bondade em seus corações e ainda
possuem sua natureza benevolente; quando as pessoas percebem seus erros, elas saberão
o que fazer, e isto inevitavelmente fará o papel de retificar o coração das pessoas. No
cultivo, vocês devem focar principalmente em como ser diligentes e colocarem mais
esforços nisto, ao invés de estarem preocupados com a sociedade das pessoas comuns
ou no que devem fazer pela sociedade; vocês não têm esta responsabilidade nem lhes
peço que façam isto. Vocês são cultivadores, e somente o melhorar o próprio xinxing é
fundamental para o cultivo.
Vocês sabem que agora há cem milhões de pessoas estudando e cultivando em Dafa. O
número de pessoas já está cumprindo, por si só, o papel de iniciar as mudanças para
retificar o coração das pessoas na sociedade; isto é inevitável. Certamente, isto é o que
me propus a fazer. Em particular, durante o processo de difusão, Dafa tem suas
tribulações e são as críticas das pessoas comuns contra Dafa. Como devem lidar com
este problema? Nossos estudantes não seguem exemplos das ações violentas que as
pessoas comuns utilizam nem adotam o método de “se me trata assim, lhe tratarei igual”
que as pessoas comuns usam, ou métodos ainda piores. Vocês não fazem desta forma;
vocês lidam com tudo isto com benevolência. Isto também é um fator que possibilita ao
Dafa se desenvolver de maneira satisfatória. Claro, cada tribulação que encontram
também estabelece poderosas virtudes para vocês e para Dafa.
Como podem notar, muitas pessoas alcançarão a perfeição no futuro; elas se cultivarão
até a perfeição. E os Deuses nos Céus perguntarão: “Como você chegou à perfeição?
Como se cultivou até aqui em cima? Com que Fa se cultivou até aqui?”. Certamente,
vocês sabem que as pequenas vias de cultivo não podem salvar as pessoas, e que os
métodos comuns também são incapazes de salvar a um Deus para além dos Três Reinos.
Obviamente, quanto mais poderoso e alto é o Fa, assim grandioso será o Deus que se
estabelece através da salvação e assim alto será o nível da pessoa que pode ser salva. No
futuro, quando outros quiserem ver como ascendeu até lá, perceberão que você é
verdadeiramente digno de ser um ser que ascendeu através do cultivo em Dafa. A
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poderosa virtude estabelecida por este Dafa também é em si mesma extremamente
importante. Se alguns de vocês agem bem, isto é um assunto de seu cultivo individual;
se as pessoas em uma região estão agindo bem, isto significa que os estudantes nessa
região estão agindo corretamente; se estamos cultivando muito bem no mundo inteiro
ou em toda região onde há discípulos do Dafa, isto não é algo de uma única região ou
de uma pessoa, e sim de todo o Dafa agindo bem e estar no rumo reto.
Agora falarei de outro assunto. Com certeza, há estudantes que já foram budistas leigos
e estão muito interessados na religião budista ou em outras religiões; nos Estados
Unidos são muito poucos; há mais estudantes assim na China continental. Mediante
capacidades de gong ou escutando os outros, algumas pessoas podem ver, ou através de
rumores, saber que Dafa pode oferecer salvação às pessoas e que atualmente só este
Dafa pode salvar às pessoas. Então, eles conhecem e entendem a situação das religiões.
Eles também sabem que as religiões já não são capazes de salvar de forma alguma as
pessoas. Como os Deuses já não cuidam mais das pessoas, as escrituras perderam os
significados profundos por detrás das palavras e desta forma perderam sua efetividade
real para salvar as pessoas. Portanto, depois que estas pessoas entendem isto, também
vêm aprender Dafa, porém elas não abandonaram fundamentalmente as coisas de seu
passado nem abandonaram seus apegos à religião. Continuam apegados à suas velhas
coisas e tentam alcançar seus objetivos se aproveitando do Dafa e usando o Dafa; esta
intenção é verdadeiramente má. Claro, alguns fazem isto intencionalmente e sabem
muito claramente que estão agindo desta maneira; assim que separei a todos eles e não
permitirei que eles obtenham nada. Como eles estão se aproveitando do Dafa, isto é em
si mesmo, para um ser humano, terrivelmente mau e é uma intenção extremamente má.
Se o caso é que estão inconscientes disto – ou seja, a camada superficial da pessoa não
entende muito e está confusa – farei meu maior esforço para corrigi-las e permitir que
entendam este assunto. Falei sobre isto aqui para que vocês saibam: isto não é permitido
de forma alguma.
Como vocês sabem, ensino o Fa do universo; cada caminho de cultivo e cada escola de
ensinamento neste universo estão incluídos neste Fa. Os seres viventes em cada nível
foram todos criados pelo Dafa do universo. Cada mundo, cada mundo de Deus ou
mundo de Buda, o universo em cada nível, e os corpos cósmicos em cada nível, todos
são criados por este Dafa. Ele não abrange tudo? Neste Dafa, muitas pessoas são seres
que pertencem a mundos de Budas, as vidas de muitas pessoas eram como os Taos,
muitos eram Deuses das pessoas de raça branca; eram seres viventes que pertencem a
esses mundos. Há ainda pessoas neste Dafa que são seres viventes de muitos, muitos
diferentes mundos de Deuses dos quais nem vocês nem a humanidade sabem nada e que
vieram para cá a fim de obter o Dafa. Por que o Dafa pode permitir que a pessoa
retorne? A razão pela qual posso verdadeiramente permitir a vocês regressarem é que o
que ensinei é o Dafa fundamental do Cosmo, enquanto que o Fa de qualquer mundo
individual não é mais que os princípios validados que o cultivador entendeu, os
princípios aos quais ele se iluminou em vários níveis do Cosmo; e nenhum deles pode
ser comparado com Dafa.
Por que eu desaprovo que cultivem outras coisas e lhes digo que só cultivem em Dafa?
É porque Dafa incorporou situações em diferentes níveis e situações de diferentes seres;
esta é a única forma de permitir o seu regresso. Ao mesmo tempo em que o Dafa não
muda qualquer coisa inata que você tinha antes de vir para cá, também permite guiá-los
de volta para seus mundos. Vocês sabem que muitos de nossos estudantes já viram que
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eles são Tao, também há alguns que viram que têm a aparência de um Deus ocidental,
também há alguns que têm uma imagem pertencente à Escola Buda. Todos eles estão
praticando o cultivo em Dafa, certamente, não farei com que nenhuma de suas coisas se
perca ou se misture. Sem importar qual caminho de cultivo eles cultivaram antes, sou
capaz de guiá-los a todos de volta; esta é a única via. Somente com o Fa do universo
pode-se fazer isto. Esta é a maior diferença entre Dafa e qualquer outra via de cultivo ou
religião do passado.
Na realidade, ninguém sabe que embora muitas pessoas falem sobre acreditar nos Budas
ou acreditar nos Deuses, a verdade é que se você não é alguém do mundo deste Deus em
particular, este Deus não o salvará de forma alguma. Uma vez fiz uma afirmação em
que disse que seja no cristianismo ou catolicismo, em seus mundos não há pessoas
orientais; esta é uma verdade absoluta que o homem não entende. Mesmo assim, as
religiões ocidentais foram ao oriente com as cruzadas; em primeiro lugar, a forma como
foram difundidas não foi boa, pois ambos, Jesus e Jehová proibiram seus discípulos de
difundir os ensinamentos no Leste. Isto foi para evitar a mistura de raças humanas,
porém, as pessoas não entenderam isto. Isto significa que se vocês não pertencem a essa
raça ou não são do mundo desse Deus, ele não os salvará. Uma vez eu disse que Jesus
tem muitas imagens veneráveis, mas não foram usadas por vocês. No entanto, usam a
imagem de Jesus crucificado como símbolo, a cruz. Isto não é a mesma coisa que querer
que Jesus fique crucificado para sempre? Os seres humanos ainda pensam que assim
fazem algo bom. De fato, o que as pessoas querem fazer e o que fazem não são
necessariamente coisas boas. Por que os Deuses ainda cuidariam das pessoas? É porque
as pessoas têm corações que ainda acreditam nos Deuses. As pessoas estão perdidas na
ilusão; o que elas sabem?
Dafa é capaz de fazer com que todas as vidas retornem aos lugares originais onde foram
criadas; isto é algo que sou absolutamente capaz de fazer. Na atual prática na retificação
do Fa, isto já tem sido feito para seres de altos níveis, sem importar o quão altos sejam
seus níveis. Entre tantos discípulos meus, muitos têm tido êxito no cultivo nos últimos
anos; aqueles que alcançaram a perfeição ou que estão se aproximando da perfeição são
muitos. Como a transformação completa da matéria ainda não se completou, estão
sendo restringidos. Eles são capazes de saber qualquer coisa e ver qualquer coisa, porém
não é permitido que usem suas capacidades de gong e seus poderes divinos, pois a Terra
não seria capaz de suportar isto. Certamente, os estudantes entendem estas coisas e,
gradualmente, mediante estudos e trocas de experiências com os demais, muitas coisas
estão se tornando cada vez mais claras. Por isso, lhes falo destas coisas.
Buda Sakyamuni disse que o número de Tathagatas é tão grande como de grãos de areia
no Rio Ganges. Quando as vidas em diferentes mundos se tornam más, elas caem. Para
onde elas caem? Todas caem para o centro do universo; este é o lugar mais baixo. Este
centro é a Terra, e é um ambiente muito especial. Todos são jogados aqui, então essas
vidas caem aqui. Como os Budas são compassivos, eles querem salvar os seres que
caíram de seus mundos, eles não querem renunciar a esses seres. Por isso, as pessoas
que os Deuses querem salvar são, em essência, as pessoas de seus mundos; os Deuses
não podem de forma alguma tocar em seres que pertencem aos mundos de outros
Deuses. Por quê? Porque todos os elementos que compõem um ser em particular são
elementos de seu próprio mundo. Uma vez que são retirados esses elementos, esta vida
se desintegra. Ninguém pode fazer isto sem uma razão. No passado, todas as pessoas
acreditavam nos Budas, e adoravam os Budas ou adoravam Deuses; na realidade, isso
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foi meramente um tipo de pensamento reto de crença nos Deuses. Este Buda não podia
cuidar da pessoa de forma alguma, mesmo que quisesse fazer isso. Claro, Deuses como
Jesus e Sakyamuni que quiseram vir aqui salvar pessoas são casos especiais. Claro, isto
envolve muitas coisas e não as discutiremos aqui. O que estou dizendo é que Dafa é
capaz de assumir este papel. Para aqueles que ainda não deixaram no profundo de seu
ser as coisas do passado, trouxe este tema hoje para dar uma oportunidade a essas
pessoas. Se elas não abandonam isso, perderão esta oportunidade. Dafa é solene e o
cultivo é sério.
Agora falarei de outro tema, um assunto que os estudantes não são capazes de explicar
claramente no cultivo: os Céus (tian). De acordo com a ciência contemporânea, naves
espaciais têm viajado ao espaço exterior e têm ido a outros planetas, porém não viram
nenhum humano ou mundos de Deuses nem tampouco cenas de diferentes céus dos
quais as pessoas falam dentro dos Três Reinos. Portanto, o homem moderno utiliza tal
argumento para denegrir as religiões, negar lendas do passado e negar a natureza mais
essencial dos seres humanos. Na realidade, “os Céus” a que os Deuses se referem não
têm nada a ver com o conceito de céu que os humanos têm. Freqüentemente digo que as
moléculas compõem tudo nesta dimensão material dos seres humanos, enquanto que a
matéria microcósmica é a causa da composição das moléculas; que camadas de matérias
ainda mais microcósmicas são a causa fundamental da composição das camadas de
partículas de diferentes níveis. Os Deuses se encontram em mundos extremamente
microcósmicos, os quais, certamente, são mundos extremamente vastos e de espaços
imensos. Os mundos microcósmicos e as dimensões formadas no microcósmico sobre
os quais falei em cada lição são onde os Deuses residem. Pensem: Deuses... Outro dia,
mencionei que as coisas na dimensão humana, tais como ar, matéria, terra, rochas, ferro,
aço – tudo nesta dimensão, inclusive seus corpos – são compostas de moléculas.
Certamente, as moléculas são a mais tosca, a mais superficial e a mais suja matéria no
universo. Estas moléculas – de fato, aos olhos dos Deuses, todas as moléculas – são
vistas como sujeira e são consideradas como barro no universo, e este é simplesmente
um entendimento de nível de Tathagata. Por isso, aquilo que se dizia no passado de que
Jehová e Nu Wa usaram barro para criar o homem é muito correto. Isto porque até sua
carne é composta de moléculas, e aos olhos dos Deuses é barro, e é o mais sujo. Então,
pensem: Não importa o quão longe as naves espaciais possam ir, por acaso elas foram
além do reino das moléculas? Digamos que um avião no céu viaje da Ásia até a
América. Você acha que voou muito alto e muito longe; na realidade, você apenas se
moveu no meio de um montinho de moléculas e todos vocês estão se movendo no solo;
não são os Céus de forma alguma. Perante os olhos dos Deuses, se trata apenas de
diferentes distâncias, longas ou curtas, dentro de substâncias em um mesmo nível. As
dimensões compostas de mundos microcósmicos são os verdadeiros Céus aos quais os
Deuses se referem. Quanto mais microcósmica e refinada é a substância, mais pura e
refinada é a superfície que ela compõe.
Em toda matéria existe energia, incluindo as moléculas. Como o corpo humano e tudo
ao redor de vocês são compostos de moléculas –os aparelhos que utilizam para medir a
energia também são compostos de moléculas – vocês não são capazes de detectar a
energia das moléculas. Quanto mais microcósmica é a matéria, mais energia possui e
mais forte é seu poder radioativo; quanto mais microcósmica, mais poderosa. Por isso, a
energia dos Deuses e suas formas de existência são assim. Portanto, dizendo um pouco
mais claramente: As pessoas na Terra vêem que a Lua, o Sol, Vênus, Marte e a Via
Láctea, o espaço exterior, os corpos cósmicos remotos e assim sucessivamente, todos
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estão no céu. Porém, se vocês observarem a Terra vista de Marte, vocês não diriam que
a Terra também está no céu? Ela também está no céu. Este entendimento ajuda a romper
com as formas de pensar das pessoas comuns.
Porém, entendendo de um nível mais profundo – pensem sobre isto – o que são os
Céus? Uma vez que vocês entram em uma dimensão microcósmica, isso é o Céu. Darei
o exemplo mais simples e contarei uma história. No passado, houve um cultivador do
Tao que caminhava pela rua, ele estava bebendo. Repentinamente, ele viu uma pessoa.
Esta pessoa era exatamente aquela que ele estava buscando; alguém que era capaz de
cultivar o Tao. Então, ele quis salvar esta pessoa e guiá-la como discípulo. Então, ele
perguntou a esta pessoa: “Quer me seguir no cultivo do Tao?” Como a qualidade-inata e
de entendimento desta pessoa era muito boa, ela disse: “Sim”. Então, ele continuou:
“Você se atreve a me seguir?”. A pessoa respondeu: “Sim!” Então ele continuou: “Você
se atreve a me seguir aonde eu for?”, a pessoa respondeu: “Sim”. Ele continuou: “Muito
bem, então me siga!” dizendo isto, ele colocou a garrafa de vinho do tamanho da palma
de sua mão, abriu a tampa da garrafa e saltou para dentro da garrafa. Esta pessoa viu
que seu Mestre havia saltado para dentro da garrafa, então imitou seu Mestre e saltou
para dentro da garrafa. As pessoas que testemunharam aquilo olharam para dentro da
garrafa: “Oh!”. Dentro da garrafa há um vasto mundo; realmente vasto. Se você
examinar isto com pensamento humano: Como pode ser possível a uma pessoa tão
grande saltar para dentro de uma garrafa de vinho tão pequena? A razão é que quando se
quer entrar em tal dimensão, todo o seu corpo deve se ajustar à condição dessa
dimensão antes que você possa entrar. Quando vocês viajam através das passagens entre
diferentes dimensões, seus corpos inevitavelmente assumem esses requisitos de
existência. Isto porque quanto mais microcósmicas são as partículas de matéria, mais
vastos e amplos são os planos em seus níveis. Nos níveis de partículas microcósmicas, a
forma em que a garrafa se manifesta é diferente da forma que os humanos vêem; todas
as partículas estão conectadas. O que aparenta ser grande ou pequeno para os humanos é
só uma forma de manifestação no espaço-tempo formado pelas mesmas partículas.
Digo, a superfície da garrafa é formada por moléculas, e é a forma que vocês a vêem,
porém, a garrafa no microcosmo não tem esta forma. Ela está conectada ao universo
daquele reino. Entendem o que digo? (Aplausos) Estou falando apenas dessa classe de
idéia. Isto é algo que o homem não pode entender e que não pode ser entendido pelos
conceitos humanos.
Então, falando de uma pessoa que sobe aos Céus, digo que se repentinamente você entra
em uma pedra, isto não é subir aos Céus? Não adiantará se você entrar na superfície
formada pelas substâncias da pedra. Ao entrar no reino de partículas que formam suas
partículas moleculares, você não está indo para o Céu? Você não estará no Céu se você
encolher para dentro dos níveis microcósmicos de seu corpo? Quando você entra nas
partículas microcósmicas das partículas superficiais de dimensões em qualquer nível –
em outras palavras, entra em uma camada de partículas menores que estas – você já está
no Céu. Apenas que os níveis de Céus são diferentes, e o grau microcósmico é diferente.
Depois que você entra no microcosmo, mesmo que tenha entrado em uma pedra, ou em
seu próprio corpo, ou em certa coisa, você realmente entrou em um amplo universo
conectado a esta dimensão. Em outras palavras, não é como a forma humana de pensar.
Muitas vezes lhes disse que o que as pessoas se referem como o Leste, Oeste, Sul ou
Norte, acima, abaixo, dentro ou fora, não existe no universo, e difere dos pensamentos e
conceitos humanos. Depois que expliquei desta forma, vocês entenderam: “Oh, não é de
forma alguma a mesma coisa que quando utilizamos o pensamento humano para
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contemplar o universo”. A ciência atual é muito superficial. Ela é incapaz de detectar ou
conhecer os verdadeiros Céus, porque ela se arrasta dentro desta dimensão material
atual, e isto a tem limitado muito. Esta ciência imposta aos homens por extraterrestres
está confinada a isto; os extraterrestres também são seres viventes nesta dimensão e
também são incapazes de conhecer a verdade do universo.
O homem já não acredita nos Deuses; isto não é um problema simples; isto se trata de o
homem destruindo a moralidade humana. Quando o homem acredita na retribuição do
carma, ele acredita que ao fazer obras boas é recompensado e ao fazer más ações, ele
tem o retorno disso ou é castigado, e que qualquer coisa que o homem faz é observada
pelos Deuses, assim o homem não se atreve a fazer coisas más. O homem sabia que
fazer coisas boas acumula virtude e que isto é recompensado com bênçãos, o que é
absolutamente certo. Mas, o homem já não acredita nestas coisas; a ciência atual não
acredita nessas coisas e as considera como superstições. Isto é exatamente usar as armas
da ciência para atacar os pensamentos retos das pessoas; não é ferir a natureza mais
essencial dos seres humanos? Quando a moralidade das pessoas, as crenças corretas e os
pensamentos retos são destruídos até o ponto da inexistência, as pessoas fazem qualquer
coisa que têm vontade e recorrem a qualquer meio para alcançar seus objetivos. Esta é
uma das razões fundamentais da degeneração da sociedade humana. As pessoas da
sociedade ocidental aparentam acreditar em Deus, porém elas não acreditam em Deus;
no que elas realmente acreditam é na ciência. Os Deuses não são como se imagina;
como se fossem seres com emoções humanas. Acabei de corrigir um conceito chave
para vocês, digo, o entendimento dos Céus. O Céu ao qual os Deuses se referem não é o
mesmo ao qual os humanos se referem.
Durante o cultivo, muitas pessoas, em várias ocasiões, sentem que entraram em seus
próprios corpos. Os corpos delas são como um vasto Céu; movem-se no Céu e
caminham entre corpos cósmicos, e as portas se abrem uma atrás da outra à medida que
avançam rapidamente. Quando dão uma olhada mais de perto, elas se dão conta: “Oh,
são os canais de energia de meu corpo que estão se abrindo”. Pensem nisto: Quando
você pratica o cultivo, seu corpo se transforma desde o extremo microcosmo até a
superfície. O que é o extremo microcosmo? Os seus outros corpos não se encontram
justamente nesses Céus e nesses reinos? Ocorre que você, como pessoa, caiu no meio
das pessoas comuns e, junto com todo este microcosmo, caiu onde hoje estão as pessoas
comuns; até a parte mais microcósmica também caiu ao nível das pessoas comuns.
Certamente, se você puder regressar mediante o cultivo, tudo será retificado para você e,
então, estados como o acima descrito acabam ocorrendo. Muitos cultivadores na história
observaram esta classe de cena, porém, não foram capazes de explicá-la. Às vezes, as
pessoas na religião budista dizem que Buda está no coração da pessoa; as pessoas na
Escola Tao dizem que o corpo humano é um pequeno universo, e assim sucessivamente;
na verdade, eles também viram este tipo de cena.
Quando falei sobre a ciência, disse que ela não está desempenhando um bom papel. Ela
não somente contamina o ambiente da humanidade e destrói o tecido do corpo humano,
como também, ao final, os extraterrestres poderiam substituir os seres humanos. Estas
coisas têm penetrado cada campo da sociedade humana, a humanidade não pode escapar
da ciência, e agora tudo é criado pela ciência. Como este é o caso, já que somos
discípulos do Dafa, sem importar suas profissões, vocês devem apenas continuar e
desempenhar bem os seus trabalhos, vocês devem realizar os seus trabalhos muito bem;
fazendo assim, tudo correrá bem. Com respeito a tudo que está ocorrendo, não se
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preocupem com isto. Não estou dizendo que devem se opor a esta ciência nem estou
ensinando para que a evitem; não é o significado do que digo. Eu ensino o que é
verdadeiramente a ciência. O entendimento da ciência sobre as coisas é extremamente
superficial; até o entendimento que ela tem sobre a matéria nesta presente dimensão é
insuficiente. Como a ciência é incapaz de reconhecer a existência de Deus, ela limitou o
seu próprio desenvolvimento. Por exemplo, os cientistas contemporâneos dizem que a
contaminação industrial da humanidade é muito severa, e um dos exemplos é que se diz
que o gás freon e outras substâncias utilizadas em refrigeração causam danos à camada
de ozônio. Dizem que a camada de ozônio no Pólo Sul foi danificada e até apareceu um
buraco na camada de ozônio. A realidade é que a ciência é incapaz de perceber o papel
desempenhado pelos Deuses, portanto, as pessoas dizem que o buraco na camada de
ozônio foi causado pelo dano provocado à camada de ozônio. Sim, é correto afirmar que
o ar se contaminou a um grau terrível devido às indústrias que existem hoje em dia.
Certamente, todas aquelas incontáveis vidas no imenso universo no microcosmo são,
com ou sem forma, Deuses, e elas existem no microcosmo que os seres humanos não
podem ver. O ar é composto por partículas moleculares, enquanto que as partículas
moleculares são compostas por partículas ainda mais microcósmicas. No ar existem
incontáveis camadas – camadas sob camadas até o microcosmo – e todas elas são
Deuses. Quando eles viram que o ambiente humano se converteu nisto, abriram uma
janela, abriram uma porta para expulsar os excedentes gasosos da Terra. Isto foi feito
pelos Deuses; eles abriram esta janela de propósito e depois a fecharam. Se os Deuses
não protegessem os humanos, os humanos seriam incapazes de sobreviver. O homem
não somente não acredita nos Deuses, além disso, não os respeita. Utilizemos o exemplo
mais simples. Vocês sabem que os lugares onde a contaminação industrial é mais severa
são os lugares mais povoados; são as grandes cidades. Por que então não surgiu um
buraco na camada de ozônio justamente nesses lugares? É porque os Deuses acharam
que abrir uma abertura na área do Pólo Sul seria inofensivo para o homem. A lógica
deveria ser que no lugar onde há mais contaminação gasosa, deveria estar o buraco na
camada de ozônio; então, por que não é assim que acontece? Isto não é de forma alguma
do jeito que as pessoas imaginam. Também há uma grande abertura sobre uma área na
região de Qinzhang na China; as grandes aberturas sempre aparecem nas áreas que são
escassamente habitadas. Isto não está limitado à camada de ozônio que podemos ver,
pois os elementos materiais microcósmicos contidos na matéria são muito numerosos;
todos eles devem abrir um espaço para que essas coisas sejam evacuadas. Certamente,
isto é o que os Deuses tem feito pelo homem.
Há problemas mais sérios ainda devido à contaminação feita pela humanidade. Todos
sabem que quase não há água doce pura no mundo. Seja água subterrânea ou não, não
importa como as pessoas a filtre, ou a purifique, a verdadeira pureza da água não pode
ser alcançada. E mais, as pessoas tornam a reutilizá-la repetidamente e, cada vez que a
reutilizam, ela vai se tornando mais e mais contaminada, pois a água humana circula; a
água doce é uma substância que circula. A água doce não se mistura com a do mar, pois
não é a mesma substância. Em qualquer matéria ou em qualquer objeto existe vida.
Vocês percebem que na superfície é água, porém, por todos os lados está cheia de vida.
Quando a terra, a água, o ar, etc, estão mais e mais contaminados, o dano à humanidade
também se torna cada vez maior. O desenvolvimento da sociedade humana atual é uma
repetição do desenvolvimento da última sociedade humana; o último ciclo foi um teste
para este ciclo. Se o desenvolvimento continuar nesta direção, os seres humanos se
deformarão. Os gases industriais e as águas residências farão com que os humanos se
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deformem e tenham uma aparência de seres horrendos, meio humano e meio demônio.
É o que acontecerá se a humanidade continuar nesta direção. E, além disso, há também
o mau comportamento das pessoas que resulta na degeneração moral da humanidade.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para falar de outro tema. Como vocês sabem, a
ciência moderna foi trazida à humanidade por extraterrestres. Eles vieram quando
começou a Revolução Industrial no Ocidente. Começaram com a matemática e a
química – começaram pelo conhecimento superficial e simples dos primeiros dias – e
chegaram aos equipamentos modernos, e, no final, até os computadores de hoje. Se o
desenvolvimento continuar assim, seu último objetivo será substituir os seres humanos.
Como ocorrerá esta substituição? Como já mencionei, no corpo dos humanos de hoje,
quase todos tem uma camada de corpo criada por extraterrestres. Por quê? Porque cada
pedaço de ciência que eles introduziram gradualmente em sua mente formou um
pensamento humano distorcido. Nunca houve humanos assim em nenhuma civilização
da humanidade. Quando há tal mente, há tal corpo. Como vocês sabem, cada célula em
seu corpo é você, e seu cérebro está conectado ao cérebro que há em cada célula. Nesse
caso, as atividades de pensamento dentro das incontáveis células em seu corpo são,
todas, pensamentos de seres humanos degenerados; o corpo inteiro se torna assim. Esta
também é uma das razões para que os Deuses já não considerem mais o homem como
humano. Quando a humanidade já não é mais humana, por que os Deuses a salvaria?
Vocês sabem que quando uma pessoa morre, ela não morre realmente. A carapaça de
camada de células formada pelas partículas moleculares maiores se desprende, enquanto
que as partes do corpo compostas de partículas microcósmicas subjacentes às moléculas
não morrem de fato. Esta camada é separada, como se uma pessoa tirasse uma peça de
roupa; a pessoa não está realmente morta. Claro, a pessoa nesta dimensão desaparece,
pois o corpo é cremado ou enterrado e, ao final, se decompõe e se dissolve. Ela se foi
desta dimensão; ou seja, esta camada de partículas desaparece. Então, com relação à
cultura extraterrestre da qual acabo de falar, ela está justamente utilizando o próprio
pensamento do homem para criar a camada de corpo que eles necessitam, e o fazem sem
que o homem esteja consciente disto. Então, como eles substituirão ao final os seres
humanos?
Como vocês sabem, eles ainda precisam arranjar uma forma de substituir a camada da
superfície mais externa dos humanos; e é este método de “clonagem” que o homem quer
utilizar hoje. Os Deuses cuidam do homem; quando os Deuses deixarem de cuidar do
homem, eles não implantarão mais os elementos de vida dentro dessa pessoa.
Estou simplesmente dizendo que a razão pela qual se está vivo neste mundo não é
porque se tem este corpo carnal nem porque sua mãe lhe deu este corpo; não é por isso
que você está vivo. É porque você tem seu espírito-original (yuanshen) e existem todos
os seus outros espíritos (shen), e devido a isto é capaz de viver. Por que uma pessoa não
se mantém nesta vida depois de morrer, mesmo o corpo estando ali, inclusive quando é
o mesmo corpo? Porque todos os espíritos-originais dela foram embora. Então, se não é
dado um espírito para a pessoa, se não se permite que ele reencarne no momento do
nascimento, ela ainda estará morta depois de nascer. Então, o que acontecerá? Os
extraterrestres entrarão. Este é o recurso final que os extraterrestres querem utilizar para
substituir o homem, ou seja, clonar humanos. O homem é usado pelos extraterrestres
para se autodestruir, claro, o homem não está consciente disto e ainda protege esta
ciência que destrói a humanidade. Se no futuro se criarem humanos clonados em grande
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escala, todos eles serão extraterrestres em corpos humanos; não serão humanos.
Certamente, posso cuidar disto, e todos estes problemas estão sendo resolvidos; muitos
já foram resolvidos. Revelei isso hoje para dizer sobre algumas situações verdadeiras
relacionadas ao desenvolvimento da humanidade até a etapa atual.
A formação desta Terra também é diferente do que os humanos imaginam; a formação
deste planeta absolutamente não tem nada a ver com a teoria do chamado Big Bang.
Como se formou? O entendimento da ciência atual sobre o fundamento da matéria, o
fundamento da vida e do universo é completamente errôneo. Como vocês sabem, a
Terra foi recriada muitas vezes. O tema das catástrofes já foi discutido em cada religião.
Se esta Terra sofrer uma catástrofe – quando a humanidade se deteriora a este ponto, ela
é destruída, e é destruída na Terra – será uma grande calamidade. Há calamidades ainda
maiores, nas quais a Terra é destruída completamente. Uma vez que durante as seis vias
de transmigração, o homem carrega carma consigo, quanto mais maldade uma pessoa
fizer, mais carma terá. Quando esta pessoa se transmigra em uma planta, a planta está
coberta de carma. Os olhos humanos não são capazes de ver isto, pois o carma existe em
uma dimensão mais profunda que a camada de moléculas maiores. Na transmigração, o
homem transmigra em plantas, matéria, animais, ou até pode transmigrar em terra e
pedras; e, assim, o carma está em todas as partes. Então, o que é a Terra? A Terra parece
um planeta de carma. Este é o significado por detrás da idéia de “maça podre” que
mencionei. A Terra já é algo muito podre; então, “qual é o propósito de mantê-la no
sagrado e puro universo? Elimine-a!”. Então, a Terra já poderia ter sido descartada.
Quando se diz que os Budas são compassivos para com os humanos, isto é com relação
aos Budas que estão próximos da Terra, pois eles acreditam na compaixão. Os Deuses
em níveis extremamente altos dizem: “O que é compaixão?”. Eles percebem que até a
compaixão é um apego. Então, esses Deuses extremamente altos são compassivos ou
não? Eles são compassivos. Porém o reino e conceito de sua compaixão são diferentes.
É justamente como se diz: O pensamento é diferente. Eles são compassivos para com os
seres conscientes que estão mais próximos deles, e consideram os Deuses de níveis
muito baixos como se fossem pessoas comuns. Com relação aos seres humanos, para
que existem? Eles são até mais baixos que microorganismos e bactérias. Quando uma
pessoa mata bactérias enquanto caminha, quem consideraria isto matar? Não é verdade?
Estes humanos que se tornam maus – como excremento ou pedaço de algo podre –
deveriam ser destruídos. Portanto, onde está o conceito de ser ou não compassivo nisso
tudo? Não há nenhum. O homem se acha extraordinário, enquanto que aos olhos de
Deuses mais altos, o homem não é nada. Neste vasto universo há tremendas diferenças
no que diz respeito às formas de existência e aos entendimentos entre os seres viventes
em diferentes reinos. Quando lhes falei sobre reinos que são tão imensos e tão altos, se
vocês se recordam, disse que um nível tão elevado do universo não é mais que um
montinho de pó dentro do imenso corpo cósmico, então, para que a Terra foi criada?
Para que os seres humanos existem? Somente os humanos consideram a si mesmos
extraordinários e acham que são grandiosos. Esta Terra já foi substituída muitas vezes;
esta é a situação.
Na história do imenso Cosmo, esta Terra foi substituída muitas vezes. Como ela foi
substituída? Como a camada superficial mais externa da Terra é feita de substâncias
deste nível – é composta de matéria feita de moléculas desta dimensão – a Terra deve
ser criada com substâncias desta dimensão. Todos os diferentes corpos cósmicos dessa
dimensão no universo passam pela renovação, pelo estado de regeneração, isto é, o novo
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substituindo o velho. Os imensos Deuses no universo reuniram e juntaram o pó ou os
restos da desintegração de certos corpos cósmicos e fizeram uma nova Terra. É por isso
que quando os cientistas atuais estudam a história e a geologia da Terra, eles fazem
afirmações sobre quanto tempo se passou desde que certa substância foi criada na Terra
ou quão longa é a história da Terra, no entanto, este caminho adotado pelos cientistas
não é capaz de descobrir a verdade. Isto porque algumas substâncias já eram rochas
enormes ou objetos cósmicos enormes antes mesmo da Terra ser formada; elas foram
trazidas para cá e já existiam antes da Terra ser criada. Por isso é impossível para vocês
compreender por meio desses estudos o quão longa é a história da Terra. Muitas coisas
podem soar como mitos quando são mencionadas. Estou expondo o Fa aos meus
cultivadores, e vocês podem aceitá-lo. Por isso, o Fa não é ensinado às pessoas comuns
e não é ensinado à sociedade das pessoas comuns.
Quando falei sobre a água mencionei os oceanos. Na realidade, o que são os oceanos? A
água do mar e a água não são de forma alguma a mesma matéria. Só a água fresca é
realmente água, enquanto que a água do mar é chamada “água” pelos seres humanos
quando na realidade é outra classe de substância. A água é o elemento que cria vida.
Como vocês sabem, no universo, a Terra é como uma partícula de pó quando vista de
um nível muito superior. Um Deus é tão imenso, e o tamanho de seu corpo é tão grande!
Se ele derramasse uma lágrima, a Terra afundaria. De fato, a água do mar é a lágrima de
um Deus. O que disse parece um conto de fadas. Vocês podem analisar uma lágrima e
verificar se a composição da água do mar é a mesma que a das lágrimas humanas. São
iguais. Se suas lágrimas puderem ser aumentadas até o volume da água do mar, ao
darem uma olhada, que criaturas viventes verão nelas? Talvez também haja baleia nelas.
Isto parece como uma piada quando, na realidade, é uma verdade. Posso explicar a
origem de todas as substâncias da Terra como também a origem da humanidade. Porém,
como isto não está relacionado com o seu cultivo, não quero falar sobre isto. Na
realidade, tudo sobre a Terra tem sua própria origem.
Vocês sabem o que é a terra amarela que cobre a superfície da Terra? Na realidade, são
excrementos de seres que estão em um nível superior à dimensão humana. Por isso, os
Deuses no passado diziam que os humanos vivem em um mundo sujo; este é o
significado. Devido às substâncias de seres de alto nível serem limpas e puras, suas
fezes são limpas para os seres humanos. Só as coisas inferiores à humanidade são sujas
para os humanos, por isso quando algo é superior à humanidade, as pessoas o encontram
limpo. Porém, não há nutrientes nas coisas superiores à dimensão humana, pois se não é
suja não há nutrientes. Portanto, é muito difícil fazer crescer algo na terra amarela. A
terra preta é o resultado da mistura de plantas em decomposição, o que torna possível as
coisas crescerem. As plantas putrefatas convertem a terra amarela em preta que contém
nutrientes e coisas de natureza orgânica; a humanidade a usa para fazer crescer as
plantações. As coisas superiores aos humanos não fornecem nutrientes para as plantas.
Na realidade, muitos tipos de rochas são originadas da terra. Genericamente falando, a
terra se tornou pedra quando foi pressionada e compactada durante a formação da Terra,
e seria terra se não foi pressionada e ficasse solta. Porém, as coisas não são totalmente
desta forma. A terra vermelha e a rocha vermelha são na realidade, sangue de enormes
seres. Muitas das pessoas aqui presentes pertencem ao campo da física e da química. Se
não acreditam, podem estudar e tirar a prova. Os elementos que este tipo de terra
contém são os mesmos elementos encontrados no sangue, a diferença é que se trata de
sangue que se solidificou durante um longo período de tempo. A terra vermelha contém
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uma grande quantidade de ferro, e o sangue humano também. Portanto, digo que no
universo, o sangue vermelho é comumente o sangue de seres viventes retos. O sangue
dos demônios é branco, portanto, a pedra de cal é realmente formada de sangue de
demônios. Certamente, é uma substância morta e inerte; não tem nenhum efeito nesta
dimensão. Depois de explodida ou destruída, se converte em rochas, areia, terra, e assim
por diante, então, não retém a natureza demoníaca. Então, não importa se ela é utilizada
para pintar paredes ou se fazer corantes.
Agora os cientistas sabem que o carvão é gerado por grandes quantidades de plantas,
isto é o que a ciência atual é capaz de saber. Como poderia haver tantas plantas assim
para se converterem em carvão? Isto é algo que eles ignoram. Agora os cientistas sabem
que o petróleo é formado por restos de corpos de criaturas viventes, isto é algo que eles
sabem. Como poderia haver tantos restos de corpos para se converterem em tanto
petróleo? Isto é algo que eles ignoram, e não podem explicar mesmo que tentem.
Portanto, há algumas pessoas que tentam refutar esta teoria, questionando como pode
haver tantos restos de animais e tantos organismos. Simplesmente há muito petróleo. Na
realidade, no enorme universo e através de sua longa história, a vida continua ciclo após
ciclo. Também, quando esta Terra foi construída, essas coisas do universo foram
intencionalmente formadas na nova Terra, para serem utilizadas como energia no
futuro. Por isso, pode haver tantos organismos assim, pois esta quantidade de petróleo e
carvão não pertence a seres viventes de um único ciclo. Até as vidas na Terra também
continuam ciclo após ciclo e não são do mesmo período. A investigação científica
contemporânea não pode ir além da história conhecida no presente, e muitos dos
entendimentos que a ciência sustenta sobre a história moderna também são errados. A
ciência acredita que não poderia haver tanto petróleo mesmo que, desde o homem da
idade da pedra até agora, se tivesse matado cada animal existente! E mais, há muito
carvão e muitas plantas. Então, não pertencem ao mesmo ciclo; não são animais e
plantas de um único período. Certamente, há muitas outras coisas; há muita coisa para
mencionarmos.
Também há coisas como diamante, ouro, prata, e assim por diante. Alguns elementos
metálicos são fatores necessários para a formação do universo em vários níveis; estes
elementos são diferentes dos elementos que constituem a Terra. O ouro e a prata não são
elementos metálicos do universo. Com relação ao ouro, vocês sabem que o corpo de um
Buda é feito de ouro; os corpos de todos os Deuses que alcançaram o reino de Tathagata
são de ouro. Em outras palavras, o ouro são os restos dos enormes corpos de seres retos.
Durante a desintegração de um vasto universo, tudo é destruído em um instante.
Também falei sobre como há ouro de diferentes níveis e ouro de partículas de diferentes
tamanhos; falei sobre este assunto anteriormente. Com relação à prata, ela corresponde
aos restos de vidas que são menores que o nível de Buda; vidas ao nível de Bodhissatva.
Muitas pessoas sabem que o diamante tem certo poder, e que as coisas más temem o
diamante. Digo, as coisas negativas que possuem pouca quantidade de energia o temem
porque o diamante pode absorver sua energia. Por isso é que algumas pessoas dizem
que o diamante pode desvanecer os espíritos perversos. Não é que necessariamente o
diamante possa fazer isto, na verdade, o diamante é energia destruída e explodida, algo
parecido ao gong. No entanto, ele já é matéria morta e inerte e não tem nenhum efeito.
Porém, continua sendo algo desta natureza e devido a isto tem poder.

17

Não desenvolvam nenhum apego sobre o que acabei de dizer e comecem a comprar
diamantes ao voltarem para casa. Eu falo do Fa. Nada desta dimensão pode ser levado
conosco e, ao mesmo tempo, estas coisas não tem nenhum tipo de valia aos
cultivadores. Por que foram destruídos por uma explosão? Como disse antes, mesmo
sendo ouro, já não era mais puro, então foi destruído através de uma explosão. Por que o
gong também explodiu? Porque tal gong também já não era puro. Na superfície ainda
parece muito puro. No entanto, se ele é observado de um nível microcósmico ou do
extremo microcosmo, já não é puro. Não falarei mais no dia de hoje. Escutemos os
discursos dos estudantes.
Amanhã poderão enviar suas perguntas e eu as responderei. Porém, para os novos
estudantes, é melhor que não enviem perguntas, pois o tempo é escasso e não serei
capaz de responder tudo se cada um de vocês me fizer perguntas. Muitos nesta
audiência são pessoas que já entraram em certos níveis de cultivo, então, as perguntas
que eles fazem são muito cruciais para seu avanço no cultivo; este é o propósito de
nosso Fahui. Com relação às perguntas feitas pelos novos estudantes, não devem me
perguntar sobre elas; vocês podem obter respostas dos estudantes veteranos ou das
pessoas próximas a vocês. Portanto, não ocupem nosso tempo. Isto é uma coisa.
Também, não façam perguntas que não estejam relacionadas com o cultivo ou perguntas
que busquem conhecimentos, etc. Não interpretem mal o que disse; não tenho como
propósito enriquecer seus conhecimentos, e sim enriquecer aquilo que se relaciona com
o seu cultivo. Bom, isto é tudo o que quero dizer. (Aplausos). Vamos nos sentar
tranqüilamente e escutar os discursos dos estudantes. Não sairei e também escutarei.
Porém, não tentem conversar comigo; não poderão. (Aplausos).
Olá a todos! No começo da conferência de ontem, me reuni com todos vocês e falei
sobre alguns assuntos. Disse que devido a esta conferência ser principalmente uma
conferência de troca de experiências para a região Oeste dos Estados Unidos, não era
intenção fazer uma conferência em grande escala para todo o país ou para mais pessoas,
já que elas mesmas ainda têm alguns problemas para resolver; foi com este propósito
que vim aqui. Posso ver como as coisas caminharam ontem, e que aqui há estudantes
que vieram apressadamente de outros países. Possivelmente, estudantes de outras
regiões, alguns estudantes novos ou pessoas que ainda não são estudantes e que estão
interessadas na prática, também vieram hoje aqui, pois querem aprender o Dafa. Já que
estão aqui, também responderei suas perguntas relacionadas ao Dafa, o que também é
ensinar o Fa no Fahui. Agora começarei a responder suas perguntas. (Aplausos).
Pergunta: O Mestre disse que se no profundo de seu ser, um cultivador ainda carrega
um forte apego a seus interesses pessoais mais fundamentais, seu cultivo é falso.
Mestre: Digo que o cultivo é somente cultivar o coração; isto é o genuíno cultivo. Por
exemplo, hoje em dia existem leis, e também há alguns requisitos e restrições impostas
às pessoas, porém nenhuma dessas leis pode mudar as pessoas. Digamos que elas
possam mudá-lo e controlá-lo superficialmente, e superficialmente você não faça coisas
erradas e faça as coisas um pouco melhor. Mas, na realidade, quando não estão lhe
observando ou quando seus interesses estão sendo ameaçados, você continuará fazendo
coisas más da mesma forma, pois seu coração não mudou. Em outras palavras, a prática
de cultivo deve mudar genuinamente o coração de uma pessoa. Se você quer alcançar
reinos elevados, se você quer alcançar o reino de um Deus, deve alcançar o reino mental
de um Deus. Se você só muda sua superfície, enquanto sua natureza permanece a
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mesma, isto é falso. Em certo momento, ou em um momento crítico, esta natureza ainda
aparecerá. Portanto, se o coração de uma pessoa não mudou, isto não é mais do que
disfarçar utilizando uma falsa aparência. As mudanças devem ocorrer começando por
sua natureza; só isto é mudar a si mesmo genuinamente. Em outras palavras, você tem
que ser responsável por si mesmo no cultivo, e deve mudar genuinamente a si mesmo e
se livrar das coisas más a que está apegado no profundo de seu ser; só isto é se libertar
genuinamente. Se você apenas aparenta estar fazendo muito bem na superfície, porém,
no fundo de seu ser ainda guarda e se apega às coisas que não consegue soltar, isto é
absolutamente inaceitável. Como vocês sabem, um Buda ou um Deus pode renunciar à
sua vida pelos seres viventes e pelo interesse do universo; ele pode renunciar a tudo, e
ainda permanecer sereno. Portanto, se vocês forem elevados desse modo à posição
deles, vocês seriam capazes de fazer isto? Não seriam. Claro, digo que os Budas e Taos
não se depararão com coisas assim, porém, eles têm este tipo de reino mental. Uma
pessoa deve mudar a si mesma verdadeiramente antes que possa alcançar este reino.
No passado, muitas pessoas religiosas diziam que sempre e quando tiver fé nas religiões
poderá ir ao Céu, ir para um reino celestial, e que sempre e quando tiver fé nelas, será
capaz de se converter em um Buda. Digo que isto é enganar as pessoas. O que significa
se converter em um Buda? O que significa ir para um reino celestial? Há requisitos
diferentes para seres em cada nível. É como ir à escola: Quando você está no primeiro
ano, você deve alcançar o nível do primeiro ano; quando está no segundo ano, deve
alcançar o nível do segundo ano; quando chega ao secundário, deve alcançar o nível do
secundário. Se você continua utilizando livros da escola primária ao ir à universidade,
ainda continua sendo do nível de primeiro grau, você continua sendo um aluno da
escola primária e não será capaz de freqüentar a universidade. Esta é a idéia. Isto é para
exemplificar as coisas em um nível superficial. O que ensinamos é para que vocês
alcancem verdadeiramente o padrão desde o mais profundo de seu ser antes que possam
ir a um reino celestial e alcançar a perfeição. Algumas pessoas acreditam na religião e
são muito devotas quando rezam: “Fiz algo mal...” Porém, cometem o mesmo erro uma
vez que saem por aquela porta; suas orações são inúteis, pois seus corações não
mudaram verdadeiramente. Elas pensam assim: “se eu acreditar e rezar, poderei ir para
o Céu”. Se você sempre reza e fica neste nível, nunca irá para o Céu. O que Jesus disse:
“Aquele que crê em mim, poderá ir para o Céu”, isto não significa que se vocês rezam e
crêem nele de coração – só seguindo este tipo de formalidade – poderão ascender ao
Céu. Não é assim. Somente quando você deixar de cometer os mesmos erros depois de
rezar, e fizer cada vez melhor, e se aproximar cada vez mais dos requisitos do reino de
Jesus, é que você poderá alcançar o padrão desse reino celestial. Isto é verdadeiramente
ter fé. De outro modo, por que Jesus se preocuparia em dizer tantas coisas? Por acaso o
propósito dele não foi pedir que fizessem como ele disse e que se comportassem
melhor? É a isto que me refiro. Nas religiões de hoje, incluindo a religião budista, as
pessoas não cultivam seus corações, elas caíram nas formalidades; tudo isto é falso. Isto
é tudo o que direi sobre este assunto.
Pergunta: Depois que o espírito-original da pessoa deixa o corpo e não regressa,
quanto tempo a pessoa tem antes que morra o corpo carnal?
Mestre: Quanto tempo depois de que o espírito-original sai do corpo e não regressa...
Não há um padrão específico. Colocando desta forma: Você pensa em sua mente:
“Simplesmente não quero voltar”, e assim que este pensamento surge, seu corpo carnal
poderá estar morto, pois você não deseja voltar. Porém, não há coisas como estas no
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Dafa, a menos que sejam esses que cultivam Dafa enquanto praticam outras coisas e
que falham em ter uma só crença e não podem praticar genuinamente, “Não há segunda
via de cultivo”; então, neste caso eles podem encontrar este tipo de perigo. Para estas
pessoas que não se cultivam genuinamente, e que pisam em dois botes ao mesmo
tempo; neste tipo de situação, é difícil de dizer com que tipo de problemas se depararão.
Pergunta: A primeira vez que li sobre Buda Sakyamuni na “Conferência de Nova
Iorque”, não pude controlar o pranto e chamei o Mestre em meu coração. Eu mesmo
não entendo o porquê disto.
Mestre: Isto ocorreu devido à relação predestinada. Eu gostaria de falar sobre um
assunto. Mediante o estudo do Dafa, muitas pessoas já sabem no profundo de seu
coração que todas as religiões no mundo já não são capazes de salvar as pessoas; uma
razão é que os padrões já não são bons, e a outra é que os Deuses já não cuidam mais do
homem. Há várias razões pelas quais os Deuses não cuidam do homem. Uma é que o
pensamento dos humanos de hoje é o das noções distorcidas criadas por extraterrestres,
e nunca na história existiu este tipo de humano como o de hoje. A história se repete, e
têm existido seres humanos nos diferentes períodos de tempo inúmeras vezes. Porém, os
seres humanos em cada período nunca foram como os humanos de hoje. Jesus, Buda
Sakyamuni e os Deuses mencionaram que quando a humanidade enfrentasse catástrofes,
eles viriam e receberiam o homem, e que ofereceriam salvação aos seres conscientes.
Porém, da perspectiva dos Deuses, quando estas pessoas já não são mais seres humanos,
eles já não vêm para salvá-las. Aquelas que eles salvam são as que ainda se qualificam
como humanos. Certamente, falo disto em termos gerais, há ainda muitas, muitas
facetas pelas quais se tem originado os humanos perversos.
Não vamos comentar sobre essas figuras religiosas que são políticos ou buscam
dinheiro. Estou falando dos religiosos que ainda têm o coração para o cultivo; há
algumas pessoas que prestam atenção às coisas do cultivo. Elas sabem sobre nosso
Dafa, ou sob certas condições, há outros Deuses dando-lhes pistas e dizendo a elas que
somente Falun Dafa pode salvá-las e às conduzirem de volta. Muitas pessoas receberam
este tipo de mensagem e entenderam esta situação, então vieram estudar Dafa. No
entanto, se apegam obstinadamente às coisas inatas que tinham originalmente. O
propósito delas é preservar o que tinham originalmente e usar meu Dafa para facilitar o
seu regresso. Diria que isto é absolutamente impossível e que isto é enganar a si mesmo
como também aos outros. Se você não abandonar o que tinha originalmente, não será
salvo de modo algum, e só está enganando a si mesmo.
Vocês sabem que o tempo na dimensão humana é muito lento quando visto de outras
dimensões; ou seja, quando visto de uma perspectiva de tempo particular. A formação
de qualquer pergunta em sua mente é um processo muito lento quando é visto de outras
dimensões. Qualquer coisa que queira pensar já é conhecida antes que comece a pensar;
qualquer coisa que deseje fazer pode ser vista muito claramente. As pessoas sentem que
outros não sabem o que estão pensando em suas mentes. Isto só pode enganar as pessoas
comuns, porém não aos Deuses. Digo, se vocês não têm pensamentos puros de serem
responsáveis por si mesmos quando enfrentam um assunto tão sério, não serão salvos e
não serão capazes de regressar. Em meu Dafa há muitas pessoas que foram discípulos
de Sakyamuni; também há discípulos de outras vias de Budas e de outras religiões.
Adicionalmente, há aqueles que estão aqui sentados que mesmo aparentando serem
caucasianos, orientais ou de outra origem étnica, não são necessariamente desses grupos
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étnicos. Em outras palavras, é difícil dizer de qual mundo celestial vieram. Quando você
reencarna em uma raça particular, essa raça pode não ser a raça de seu aspecto original;
isto não pode ser julgado pelas aparências. Mais ainda, uma pessoa pode ter
reencarnado em todas as raças durante suas reencarnações. Certamente, posso permitir
que regressem com êxito ao lugar original de onde vocês realmente pertencem.
Não estou salvando a todos para o Mundo Falun; pois ensino o Fa do Cosmo baseado
em Fa-Buda; ensinei um Fa extremamente imenso. A forma de cultivo de qualquer via
ou qualquer prática de cultivo no universo deixada na Terra, foi transmitida por Deuses
nos Céus de diferentes níveis (isto se refere aos métodos de cultivo deixados aos
humanos por Deuses verdadeiros). Estes Deuses que oferecem salvação em diferentes
níveis, também são seres viventes de diferentes níveis no universo e, como eu vejo, são
seres conscientes do universo em diferentes níveis. Este Dafa do universo criou
condições de vida bem como também os padrões de existência para seres conscientes
em seus respectivos reinos. Este é um Fa tão imenso que todas as vidas estão incluídas
Nele. Por isso, sou capaz de resolver seus problemas e salvá-los para que regressem aos
seus reinos utilizando este Dafa; isto pode ser feito sem importar a quais Escolas
pertençam. Nenhuma religião, via de cultivo ou forma de cultivo na história foi capaz de
fazer isto. Isto porque só cultivavam o que tinham em suas escolas e não podiam incluir
as coisas de outras escolas, pois essas são as coisas que eles consolidaram e a porção a
que se iluminaram do Dafa do Cosmo. Porém, o que estou ensinando hoje é o Dafa do
Cosmo, o qual é diferente dos métodos de cultivo conhecidos pelos seres humanos.
Certamente, se você não tem respeito pelo Dafa e ainda se apega firmemente a algo,
então isto é um assunto sério.
Pergunta: Os níveis de cultivo correspondem aos níveis do universo?
Mestre: Disse que Dafa criou diferentes condições de vida para seres em diferentes
níveis do universo. Em outras palavras, Dafa tem diferentes requisitos e padrões para os
seres em diferentes ambientes de vida. No cultivo, portanto, se você quer alcançar
diferentes níveis deve cumprir com os requisitos de Dafa em diferentes níveis. Neste
caso, o avanço no cultivo, a ascensão a reinos, e a transcendência contínua são assuntos
relacionados ao avanço nos níveis, o que também é passar por níveis do universo. Você
alcança o padrão da primeira camada de Céus em seu cultivo, e poucos dias depois você
alcança o padrão da segunda camada de Céus; isto simplesmente significa passar por
níveis do universo e ao mesmo tempo passar por níveis no cultivo. Continuando assim
em seu cultivo, avançando pelos Três Reinos e indo mais além dos Três Reinos, já não
passará mais pelas seis vias da transmigração. Se você ascender ainda mais em seu
cultivo, atravessará os limites dos corpos cósmicos ainda maiores. Seguindo mais
adiante, mais altos serão os padrões para os níveis de cultivo, ou mais estados se
manifestarão.
Pergunta: Tudo o que é do passado já não existe mais. Isto ainda existirá nas memórias
dos seres conscientes, ou isto já deixou uma lição extremamente profunda?
Mestre: A pergunta que fez é enorme. Algumas pessoas conhecerão sobre isto, e outras
não. Por que ensino o Fa do Cosmo? A retificação do Fa tem que ser feita porque os
seres viventes em todos os níveis no universo se desviaram do Dafa. Então, o Cosmo
regressará ao seu melhor estado. Todos vocês sabem que muitos profetas predisseram
que haveria grandes catástrofes em um determinado ano. As pessoas sabiam que haveria
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catástrofes. Por que essas catástrofes iriam ocorrer? É porque a humanidade já havia se
deteriorado até este ponto. Como todos sabem, na sociedade, há o crime organizado, a
homossexualidade, as drogas, a liberação sexual e o sexo promíscuo; é uma desordem
total. Essas pessoas que fazem essas coisas não parecem humanas; e as pessoas que não
as fazem, já foram contaminadas e se tornaram indiferentes e apáticas, e também não
parecem humanos. Todo mundo está imerso neste grande barril de tinta;
inconscientemente, todas as suas idéias estão em conformidade com isso e seguindo
essas coisas, se distanciando cada vez mais do que é ser um humano. Portanto, a
degeneração humana não é acidental. Por que os Deuses não fizeram nada a este
respeito? Por que permitiram que esta sociedade se deteriorasse até tal grau? Isto
ocorreu porque todos os seres viventes em diferentes níveis se desviaram do Fa
fundamental do Cosmo. Se um nível se desvia, os outros níveis podem ver seu desvio;
se um ser se torna mau, pode ser rebaixado ou jogado para baixo. Quando o Cosmo
inteiro se desvia por um longo período de tempo, os seres viventes dentro dele não
percebem sua deterioração. É justamente como a humanidade que não sabe que os seres
humanos de hoje já se deterioraram até esse grau. Só as pessoas que cultivam em Dafa,
ao olharem para trás da perspectiva de certos níveis, sabem que isto é verdadeiramente
espantoso; a humanidade atual já alcançou esta etapa.
Tudo retornará ao seu estado original e melhor para evitar uma catástrofe no Cosmo, em
outras palavras, para evitar que ocorram catástrofes à humanidade. As mudanças já
estão ocorrendo. Muitas pessoas no mundo humano se tornaram boas. Há cem milhões
de pessoas cultivando em Dafa, e cada uma delas está se comportando de tal forma que
exige de si mesma ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor. Então, se mais pessoas
neste mundo estão se comportando desta forma – se as pessoas semeiam bondade em
seus corações e a moralidade está se elevando – essas catástrofes ocorrerão?
Absolutamente não! Não há fenômenos “naturais”, e tudo tem seu arranjo. As chamadas
“coincidências” não existem. O que ocorre é que os seres humanos não acreditam nos
Deuses; eles acreditam que aquilo que não conhecem é um fenômeno natural e dão
desculpas dizendo que aquilo que não podem explicar são acontecimentos “naturais”.
Não há acontecimentos naturais de forma alguma; os Deuses são responsáveis por cada
nível. Porém, quando o padrão para os seres viventes em cada nível se desvia, é
exatamente como uma pessoa atirando com um revolver; se a pontaria da pessoa se
desvia um mínimo que seja, será difícil dizer onde a bala irá parar. Digo, quando a parte
superior desvia um pouco, o Fa se desvia terrivelmente ao alcançar níveis mais baixos.
Quando este desvio se manifesta no nível humano, ocorre o grau de deterioração da
humanidade de hoje. Portanto, o Fa necessita ser restaurado ao seu estado original.
Enquanto estou cumprindo esta missão, algumas pessoas podem ter vindo de diferentes
níveis. Quando regressarem, descobrirão que o ambiente de seus espaços de vida
originais já não é como eram antes. Você saberá que é aproximadamente igual à forma
original e ao mundo original, porém, o ambiente se tornou tão maravilhoso em sua
totalidade que é inclusive mais maravilhoso que na época em que foi criado. Como
muitos seres nasceram depois que os seres conscientes se desviaram do Fa no decorrer
deste longo período de tempo, eles não sabem como era o universo no começo.
Com relação a deixar lições profundas, não há lições para os seres iluminados que
alcançaram a perfeição. Uma vez que se cultivou a altos reinos, tudo será maravilhoso.
Porém, você saberá das coisas que uma vez ocorreram no universo e isto é tudo. O que
acontecerá com os seres humanos no futuro? Muitas pessoas estão praticando o cultivo,
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e o objetivo do cultivo é alcançar a perfeição. Considerando que muitos de nossos
discípulos completarão seu cultivo; aqueles que restarem serão pessoas más ou pessoas
que não obtiveram o Fa. O que se deve fazer com essas pessoas que continuam a se
deteriorar? Definitivamente não será permitido que continuem se deteriorando desta
forma! É absolutamente proibido que exista um pedaço de excremento no universo
prejudicando os seres conscientes e as vidas de alto nível, portanto, isto terá que ser
resolvido. Certamente, não estou falando sobre catástrofes. As catástrofes de que as
pessoas falam, já não existem. Digo: o tipo de catástrofe em tal e tal ano que as pessoas
falaram, já não existe. Muitos profetas já sabiam que se certa coisa ocorresse em certo
ano, suas profecias já não seriam válidas. A razão para isto é que Dafa está sendo
difundido hoje e o coração de tantas pessoas está se enchendo de bondade. Se este tipo
de problema ocorresse, o que aconteceria com essas pessoas boas? Este é o assunto.
Porém, aqueles que permanecerem entrarão na próxima fase, e se recordarão da lição
extremamente profunda aprendida no último instante.
Pergunta: Muitos de nós pertencemos à comunidade científica. Como devemos ver esta
situação?
Mestre: Muitas pessoas que estão aprendendo Dafa são intelectuais renomados; em
outras palavras, muitas pessoas foram educadas na ciência. Hoje em dia, na realidade,
por ter ido à escola – isto inclui a todos – você é alguém que foi educado na ciência.
Devido a esta ciência ter penetrado todos os aspectos da sociedade humana, tudo o que
você usa, tudo o que você entra em contato, e tudo o que você vê foi criado por esta
ciência. Portanto, não pode abandoná-la e, portanto, o tema que acabo de mencionar não
existe. Já que toda sociedade humana vive desta forma, é suficiente seguir adiante e
fazer bem seu trabalho. Quanto à prática de cultivo, é um tema diferente do trabalho.
Porém, o reino que você alcançou no cultivo e o estado de seu cultivo se refletem em
seu trabalho; você o fará muito bem e sempre será uma pessoa boa onde quer que esteja.
Há muitas pessoas que trabalham em áreas científicas. Depois de aprender Dafa,
percebem que só esta é a verdade real, e mais que isto, que a ciência da humanidade
atual não pode se comparar de forma alguma com Dafa. Discípulos do Dafa na
audiência, a situação e a verdade do universo que vocês conhecem já supera em muito a
ciência da humanidade de hoje; e até as partes mais avançadas da ciência ficaram para
trás. As pessoas comuns estão proibidas para sempre de conhecerem coisas mais altas
que as dos humanos; elas nunca serão capazes de descobrir a situação do universo que
lhes foi revelada. Não importa qual profissão se dediquem, todos vocês podem se
cultivar no Dafa. Como seu entendimento do Fa se faz cada vez mais profundo, seu
pensamento mudará naturalmente porque uma pessoa acredita na verdade quando a vê
diante de si. Porém, há um assunto que precisa ser explicado claramente: A ninguém é
permitido alcançar a perfeição enquanto estiver apegado às coisas das pessoas comuns,
e isto inclui o apego à ciência. É permitido que vocês comecem o cultivo com vários
apegos humanos, porém, estes apegos devem ser eliminados durante o cultivo.
Pergunta: A personalidade de uma pessoa comum é uma manifestação única desta
vida? Quanto desta personalidade se relaciona com o reino onde sua vida foi criada pelo
Fa?
Mestre: Se a vida de uma pessoa veio de um alto nível, então levará consigo suas fortes
características de alto nível; isto é difícil de ser detectado pelas pessoas comuns. A
maior parte do que faz, como se comporta, como age, são todas coisas de pessoas
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comuns e são manifestações desta vida; seus padrões de conduta, atitudes e modo de
pensar resultam de sua percepção da vida, da matéria e do mundo objetivo nesta vida.
Porém, de maneira muito fraca, o que é de sua natureza original pode surgir quando
você é muito bondoso – Shan. Quando você está fortemente apegado às coisas das
pessoas comuns, quando está chateado e pensa em coisas más, sua natureza original não
aparece de forma alguma.
Com relação à parte que cumpre com o padrão durante o cultivo, é muito difícil que a
maior parte dela surja entre as pessoas comuns antes que se alcance a perfeição.
Pergunta: Os Budas não têm somente imensa compaixão; também têm a habilidade de
salvar pessoas. Esta habilidade se manifesta durante o curso do cultivo?
Mestre: Quando estudam o Fa, realmente deveriam soltar esses apegos. Um Deus - por
ser uma vida superior à sociedade humana, mesmo sendo um ser de baixo nível dentro
dos Três Reinos – é capaz de controlar os seres humanos. Todos os Budas e
Bodhisattvas além dos Três Reinos são capazes de salvar pessoas. Como são Deuses,
possuem tais habilidades; do mesmo modo que os humanos, eles nascem com certos
comportamentos; eles são Deuses, então possuem esta habilidade. Não é como se
imagina; que haverá certas manifestações durante o cultivo. Não podem ficar pensando
sobre estas coisas em suas mentes: “Quero salvar a alguém depois de completar meu
cultivo; quero salvar meus familiares, meus amigos e salvar seres conscientes”. Eu diria
que isto é fantasiar. Isto é um apego e um forte obstáculo, e faria com que fracasse no
cultivo. Somente quando soltar todas as noções e apegos será capaz de avançar
ininterruptamente em seu caminho de cultivo.
Alguns religiosos fizeram votos, dizendo: “Regressarei para salvar as pessoas depois
que tiver êxito no cultivo”. Isto é, na realidade, um apego que ele deve descartar e é o
comportamento de uma pessoa comum que resulta de vários aspectos psicológicos
complicados entre as pessoas comuns. Eles não conhecem o estado de ser de um Buda
de forma alguma. Vocês nem sequer terão êxito no cultivo se tiverem este apego,
porque estão apegados a salvar pessoas. Se um Buda salva ou não as pessoas, é um
estado natural. Vocês sabem quantos Budas vieram salvar pessoas nessas centenas ou
milhares de anos passados? Jesus esteve no Ocidente e Sakyamuni no Oriente. Por que
somente eles baixaram aqui em tão longo período de tempo? A razão é que não importa
qual seja o Deus que quer descer ao mundo humano para salvar pessoas, ele deve obter
aprovação de todos os Deuses nos Céus antes de poder vir. Isto ocorre porque os
problemas que ele enfrentará e tocará têm certo grau de universalidade e envolvem
coisas de outros Budas, Deuses, e até Taos. Isto é muito complicado e não é como as
pessoas comuns imaginam. Uma vez que você se entusiasma com isto e surgem apegos,
você dirá: “Eu também quero salvar pessoas”. Este é seu apego humano, um apego a ser
descartado e é a manifestação de apegos que ainda não soltou.
Pergunta: Sinto que os princípios do Fa a que me iluminei com Zhuan Falun não são
tantos como os princípios que me iluminei com as lições do Mestre.
Mestre: Zhuan Falun é um trabalho sistemático do Dafa, segredos celestiais que podem
permitir a uma pessoa alcançar a perfeição. Portanto, exceto pelos vídeos do “Seminário
em Jinan”, “Seminário em Dalian” e “Seminário em Guangzhou” que são similares a
Zhuan Falun e que foram publicados, as lições em todas as outras regiões são somente
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lições dadas de acordo com os indivíduos, em diferentes reinos, ou dadas para apontar a
situações dos estudantes em diferentes regiões; portanto, não são universais. Como
possuem vários apegos, muitas pessoas querem obtê-las e perseguem isto como se esta
fosse a única maneira de poderem se sentir satisfeitas quanto a como praticam o cultivo.
Tudo isto são apegos. Se vocês não se cultivam de maneira firme e sólida, na realidade,
estão perdendo seu próprio tempo. Se não fosse pela difusão do Dafa que foi arranjada
na história, pensem todos, teria tido outro arranjo para a humanidade? Não deve ser tão
irresponsável consigo mesmo como se fosse uma brincadeira de crianças. Quando se
perde a oportunidade... Se meu Dafa não pode lhe salvar hoje, ninguém nunca lhe
salvará, nem tampouco será capaz.
Vocês ainda não percebem o que mais me preocupava quando comecei a ensinar este
Dafa. Como a humanidade tem muitas teorias e doutrinas, as pessoas nem sequer
acreditam no que as religiões dizem. Quantas pessoas acreditam genuinamente em Jesus
ou acreditam no Buda Sakyamuni? O que muitos religiosos defendem é a religião, e
não são sérios no que diz respeito a praticar o cultivo verdadeiramente. Eles ainda
carregam aquele sagrado coração de reverência para com Jesus ou para com o Buda?
Quantas pessoas cultivam a si mesmas? Vocês deveriam ler o livro! Já levei isto em
consideração desde o início. Estou guiando muitas pessoas; no futuro será impossível a
eu ensinar a cada um de vocês individualmente, dizendo-lhes como praticar o cultivo e
falando sobre cada aspecto.
Portanto, para permitir que se cultivem, que alcancem a perfeição, e com o objetivo de
ser responsável com vocês, deixei a todos Zhuan Falun. Vocês podem obter a perfeição
através de Zhuan Falun. Eu reuni neste Fa tudo o que pode obter. É por isso que ler este
Fa lhes permitirá sentir mudanças em seu corpo, experimentar e se iluminarem aos
princípios do Fa em diferentes níveis, e a melhorar no Dafa. Este Fa é simplesmente
muito precioso. Não importa se são as lições que dei em pessoa ou as explicações que
vocês consideram muito detalhadas, o que falei são todas coisas de Zhuan Falun. Tudo
o que falei em Zhuan Falun é, ao mesmo tempo, abrangido pelo Lunyu.
Pergunta: Podemos pedir à Associação que organize alguns discípulos para traduzir os
livros das lições do Mestre no estrangeiro?
Mestre: Isto é excelente; podem fazer isto. Com relação a organizar alguns estudantes,
só posso dizer que vocês devem ter o entusiasmo de fazer isto. Qualquer um de vocês
que tenha a habilidade pode fazê-lo. Porém, deveriam falar sobre isto claramente com
os contatos locais e se comunicarem com eles. Isto também será conveniente para que a
Associação entre em contato com você e corrija seu trabalho.
Pergunta: As palavras do Mestre são citadas nos materiais introdutórios do Dafa, só
que estes materiais podem ser descartados. É apropriado fazer isto?
Mestre: Se algo assim é feito fora da China, só digo que no presente momento vocês
têm permissão para fazer isto e que podem atuar desta forma. Se isto for feito dentro da
China, não é permitido, pois quase todos conhecem o Dafa e já não há necessidade de se
fazer tais coisas, e se a pessoa quer praticar o cultivo ou não, é assunto próprio da
pessoa. Porém, em muitas regiões estrangeiras as pessoas ainda não sabem ou não
entendem completamente Dafa, portanto, lhes é permitido que façam assim. Com
relação às minhas palavras citadas nesses materiais, se não há fatores e significados
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internos por detrás delas, elas são apenas tinta preta sobre papel branco e não terão
nenhum efeito; não devem se preocupar com isso. Porém, vocês mesmos devem saber
apreciar Dafa; apreciar cada palavra Dele. Vocês devem saber por si mesmos como
lidar seriamente com esses assuntos.
Pergunta: Alguns estudantes querem utilizar seu próprio matrimônio para fazer com
que uma pessoa aprenda o Fa. Isto foi planejado pelos Fashen do Mestre?
Mestre: Sobre este assunto, quero dizer a todos: Não misturem sua vida pessoal com o
cultivo, e não misturem seu trabalho com o cultivo. O cultivo é muito sério; Dafa é
muito solene. Não é que tenhamos que implorar às pessoas para que obtenham o Fa. Se
elas não querem, está bem. Certamente, esta intenção do estudante é boa: “sacrificarei
meu matrimônio para que possa obter o Fa”. Posso ver que a intenção é excelente.
Porém, penso que não deve lidar com as coisas necessariamente deste modo. Como o
Fa é solene, o sacrifício que fizer por ela fará com que ela obtenha o Fa sem aspirar a
nada? Ela aprenderá o Fa só para alcançar algo. Isto não funcionará para ela, pois em
primeira instância, ela já não se qualifica. Não é que Dafa tenha que ser obtido por ela.
Algumas pessoas dizem: “Mestre, você deve ensinar seu Fa desta forma. Por que os
Budas não salvam as pessoas dessa forma?”. Você pensa que os Budas não têm nada
melhor para fazer e são obrigados a salvá-los? Os Budas são compassivos para com os
seres humanos, porém eles são Deuses grandiosos! Sua compaixão não é absolutamente
o tipo de compaixão humanizada que o homem imagina, pois a compaixão que o
homem se refere e imagina com seus conceitos, é meramente bondade. Os Budas são
bondosos e isto é certo. Porém, essa compaixão é uma manifestação do grande poder de
Fa-Buda. Sem importar o quão má é uma pessoa ou quão impuro é algo; coisas tão
fortes como o ferro e o aço se derreterão ante o poderoso poder da compaixão de FaBuda. Por isso, os demônios se assustam quando o vêem; se assustam realmente. Eles
derretem e desvanecem. Isto é absolutamente diferente do que o homem imagina.
Pergunta: É mais fácil experimentar primeiramente a magnificência dos reinos de Zhen
e Shan. Só há sofrimento em Ren?
Mestre: Este é o entendimento de seu pensamento de pessoa comum. É justamente
como o princípio que já expliquei; quando você está apegado a algo e não consegue
alcançar um objetivo, se sente tão frustrado que não consegue suportar, porém, não se
atreve a perder seu temperamento por medo de perder a imagem que construiu para si e
se preocupa com sua reputação. Eu diria que este é o Ren de uma pessoa comum e não é
de forma alguma o Ren de um cultivador. Você entendeu completamente errado. Nosso
Ren absolutamente não tem apegos nem gera raiva. Este é o tipo de Ren que deveria
desejar, e só este é o Ren que satisfaz o padrão. Seu coração não se comove de forma
alguma perante estas coisas; aos olhos dos demais, você pode tolerar muito bem as
coisas, e, na realidade, seu coração absolutamente não se comove por nada; este é o Ren
de cultivo.
Quando algumas pessoas obtiveram o Fa e começaram a ler Zhuan Falun, disseram:
“Oh, posso controlar Zhen e Shan”. Na realidade, você não é capaz de realizar nem
sequer Zhen ou Shan; você meramente tem usado o padrão deteriorado dos humanos
para medir a si mesmo. Quando realmente praticar o cultivo, perceberá que está longe
de cumprir com o padrão. E mais, quando elevar o seu nível de forma contínua durante
o cultivo, perceberá que seu entendimento anterior de Zhen-Shan-Ren nos diferentes
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níveis não era tão alto. Quando seu nível de cultivo se elevar, Zhen-Shan-Ren terá
diferentes manifestações, diferentes requisitos e diferentes estados em diferentes níveis;
isto é exatamente o reino mental e o estado de Fruição. Ren pode criar reinos
harmoniosos, e isto só pode ser entendido desta forma. Quando você não consegue
alcançar o objetivo naquilo que está fazendo, é o mesmo que cavar em um chifre de boi
e você não consegue comer nem dormir bem; é a mesma coisa que dizer que a sua vida
e emoções são guiadas e controladas pelos outros. Tem uma vida cansativa e não
consegue sair deste estado; está vivendo para os outros. Se você pode realmente dar um
passo para trás e se libertar, digo: “enquanto existirem montanhas verdes, não existe o
medo de ficar sem lenha”, mesmo sendo um ditado de gente comum; se você puder dar
um passo para trás, descobrirá um oceano amplo e um céu infinito. Fortaleça a sua
vontade de abandonar estas coisas, e seu reino mudará imediatamente. Neste estado,
você sentirá a si mesmo leve e ágil; isto é Ren. Porém, peço que estudem mais o Fa e
alcancem reinos mais altos que este.
Pergunta: Às vezes não posso diferenciar a linha divisória entre o reino de um
cultivador e o reino de uma pessoa comum.
Mestre: Não necessito dizer muito sobre isto. Ao se tornar mais diligente no cultivo,
entenderá tudo isto. Está praticando o cultivo porque é impossível que deixe todos seus
apegos de uma só vez. É exatamente como disse antes: O reino que você alcançou no
cultivo se reflete em cada ambiente. As pessoas dirão que é uma pessoa boa; no
trabalho, na vida diária, em casa, ou na sociedade. Por quê? A razão é que o estado de
seu cultivo se reflete em cada aspecto de sua vida. Não se faz algo intencionalmente; se
você está agindo assim, então está forçando as coisas. Certamente, como cultivador,
deve dominar e manter a mente clara. Faça todas as coisas com um coração bondoso;
isto é o que deve fazer, e não pode chamar isto de apego. Este é o método para reprimir
a natureza demoníaca e alcançar o padrão de Shan, e para alcançar os requisitos e
padrões de reinos que são progressivamente mais altos. Isto não é um apego.
Pergunta: Entender o Fa racionalmente pode eliminar diretamente as noções de pessoa
comum e, portanto, acelerar o progresso do cultivo.
Mestre: Isto é o que descobrem quando chegam a entender o Fa. No começo, todos
vocês têm um período inicial de entendimento. Depois de lerem Zhuan Falun, muitas
pessoas dizem que é bom, realmente bom. Como é bom? Se realmente você faz esta
pergunta a elas, elas não podem explicar claramente. Neste caso, é um entendimento
perceptivo, um sentimento de que é bom. Se alguém pergunta: “O que é que tem de bom
exatamente?”; somente depois de entrar verdadeiramente no cultivo, poderá descobrir
verdadeiramente sobre o “bom que é o livro”; então a pessoa elevou o entendimento
dela ao nível racional. Se todos os seus comportamentos em sua vida diária cumprem
com o padrão de um cultivador, e não usa pensamento ou noções humanas para
entender o Fa, então está entendendo o Fa racionalmente e com uma mente serena, e
está sendo responsável por si mesmo.
Pergunta: Podemos utilizar coisas do cultivo para compensar coisas entre as pessoas
comuns?
Mestre: Não, não podem, eu nunca disse que fizessem isto. As coisas do cultivo não
têm preço e são feitas pelo Mestre para sua perfeição, no entanto, vocês não as
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valorizam como devem. Estas coisas não são somente coisas que vocês cultivaram; uma
parte delas é o Mestre que suportou por vocês e fez por vocês. Vocês nem sequer
deveriam ter um pensamento como este. Não há razão para isto.
Pergunta: Os discípulos semi-iluminados são capazes de ver os princípios do Fa em
outras dimensões?
Mestre: Deixem de perguntar sobre isto. Há um grande número de estudantes que já
entraram nesse estado, especialmente aqueles que obtiveram o Fa rapidamente ou na
etapa inicial. Eles sabem tudo, vêem tudo, e são capazes de entender tudo. Porém, os
níveis em que se encontram, não podem expressar com palavras, então não falam nem
dizem nada mesmo que saibam tudo. A única coisa é que seus poderes divinos e
habilidades não podem ser utilizados. Pois todos vocês estão se cultivando, e se seus
poderes divinos fossem utilizados, a Terra não seria capaz de suportá-los. Há muitas
pessoas assim.
Pergunta: Algumas pessoas têm uma confiança incrivelmente grande no cultivo de FaBuda até o grau de não quererem utilizar os métodos das pessoas comuns para
resolverem alguns problemas da vida diária.
Mestre: Digo que existe este tipo de estado em nosso cultivo: Algumas pessoas dizem:
“Depois de obter o Fa, não quero fazer isto, não quero fazer aquilo. Não quero fazer
meu trabalho, e não quero cuidar dos meus assuntos pessoais”. Digo que parece que
essas pessoas colocaram o Fa na posição mais importante e fizeram da prática de
cultivo sua única prioridade. Porém, visto de outro ângulo, não entenderam realmente o
Fa. Digo a todos que devem se adaptar às pessoas comuns ao máximo grau possível
enquanto praticam o cultivo; os cultivadores usualmente não prestam muita atenção ao
que acabo de dizer. Pensem: Temos cem milhões de pessoas praticando o cultivo; o que
aconteceria se houver mais no futuro? Se ninguém fizesse nada, o que aconteceria com
a sociedade? Então, como a sociedade veria o Dafa? Isto não estaria manchando o
Dafa? Certamente, não necessito dizer nada sobre os estados que aparecem depois de
alcançar altos reinos; estou falando sobre o que é comum no presente. Para aqueles de
vocês que não alcançaram este tipo de estado, não é bom se fizerem algo artificialmente.
Com relação às perguntas da vida diária e como as tratam, essas são coisas que fazem
parte de seu cultivo; não responderei perguntas específicas para vocês. Como vocês
lidam com elas e como melhoram a si mesmos são assuntos pessoais de vocês.
Pergunta: O Mestre disse: “Obter um Falun, é tão bom como ter completado a metade
do cultivo”. Alguns estudantes entendem, “... ter completado a metade do cultivo” como
“tendo êxito na metade do cultivo”.
Mestre: Quando se trata de coisas pertinentes ao cultivo, por que os chineses de hoje
têm este tipo de pensamento? Porque desde os tempos antigos, o modo de pensar dos
chineses foi moldado de uma forma que lhes permite utilizar este tipo de mentalidade e
pensamento para entender o Fa. Para seu cultivo tenho lhes dado Zhuan Falun, tenho
instalado um Falun para vocês, o Mestre tem purificado tudo usando o grande Falun, e
metade dos problemas de seu cultivo foram de fato resolvidos; isto é absolutamente
verdadeiro. Porém, não se limita somente a isto. Como o poder deste Dafa é tão imenso,
as pessoas são capacitadas a se cultivarem ainda mais rapidamente. Com respeito ao
pensamento: “O Mestre instalou Falun em mim, então tive êxito na metade de meu
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cultivo, e mesmo que deixe de cultivar hoje, terei conseguido percorrer a metade do
caminho”, esta não é a idéia.
Pergunta: Você disse que em uma ocasião se conectou com quatro ou cinco grandes
seres iluminados de alto nível e grandes Tao. Não tenho um bom entendimento de o
porquê ter dito isto.
Mestre: Isto ocorre porque há obstáculos em seu pensamento humano. O Fa não pode
ser ensinado de acordo com o seu gosto! O ser incapaz de ter um bom entendimento
indica que o obstáculo ao qual está profundamente apegado é substancial. Não fique
procurando coisas intencionalmente no meio das palavras. Se você fica procurando
coisas intencionalmente no significado de cada oração e de cada linha de palavras, então
está completamente equivocado. Sempre disse que quando lerem Zhuan Falun, devem
ler o livro do começo ao fim, porém, devem saber o que estão lendo. Quando estiver
pronto para se iluminar a certo nível, os Budas, Deuses e Taos lhe darão pistas e
imediatamente entenderá o significado da oração. Não lhe darão pistas sobre aquilo que
não deve se iluminar; não obterá nada, não importa o quanto procure. Se você diz:
“Quero apenas entender os princípios de níveis muito elevados dessas palavras”, então
está forçando. O cultivo depende da pessoa enquanto que o gong depende do Mestre;
não importa que método você mesmo utilize, não será capaz de ir para o Céu; este é o
significado. Há várias seções em Zhuan Falun que algumas pessoas não têm vontade de
ler. Elas querem ler somente a parte que fala sobre xinxing. Digo que mesmo que
algumas partes que falo no livro pareçam se tratar de capacidades de gong ou algumas
outras coisas, todas contêm diferentes princípios em cada parte delas, e os diferentes
requisitos que o cultivador deve alcançar no cultivo. Estão entrelaçadas a cada uma
dessas partes. Você deve lê-lo por completo do começo ao fim. Cada vez que o lê, não
deveria omitir nem uma única seção nem uma palavra; deve lê-lo desta forma. A
seqüência do livro tem um papel extremamente preciso no cultivo de uma pessoa.
Quando ensinei essa parte do Fa, não dei uma conferência sem pensar naquilo que iria
dizer nem contei simplesmente uma história. Na superfície estava dizendo a todos como
é o estado do cultivador quando alcança a tranqüilidade naquele reino, e como me senti
depois de me conectar com eles. Isto ocorreu porque ainda tenho coisas a fazer entre as
pessoas comuns, ainda tenho o corpo de uma pessoa comum, e ainda quero salvá-los;
por outro lado, a tranqüilidade deles pode não ser a tranqüilidade de meu reino. Se você,
como pessoa comum, se conectasse com eles, sua mente seria completamente apagada
em um instante; todos os seus pensamentos de pessoa comum seriam eliminados
completamente. São assim poderosas as mentes daqueles seres. Provavelmente você
cumpriria com os requisitos de reinos muito elevados instantaneamente, porém, isto não
seria o resultado de seu próprio cultivo. Há significados internos muito profundos nisto.
Não use o pensamento humano para julgar o Fa.
Pergunta: Qual é a diferença entre as duas substâncias mais microcósmicas no universo
e a natureza Zhen-Shan-Ren? Por que quanto mais baixo é o nível, mais opostas se
tornam estas duas substâncias?
Mestre: Na realidade, quando você faz estas perguntas usando seu pensamento humano,
está realmente faltando com respeito. Se você pudesse ser como um Deus, não se
atreveria a fazer perguntas assim de forma alguma. Isto é o que o Dafa do Cosmo criou
para os seres viventes; estas duas substâncias também foram criadas pelo Dafa. Esta é a
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forma que eu posso explicar essas coisas de modo que você entenda. A vida de um ser
em um ambiente deve ser variada e colorida. Tomemos aos seres humanos como
exemplo: Se os humanos não tivessem nenhuma alegria, levariam uma vida aborrecida e
sem sentido; assim é como se sentiriam. Os seres viventes precisam ser autorizados a
viver uma vida agradável. Dafa pode criar sociedades prósperas para as vidas nos
diferentes níveis. Isto não é algo que os humanos possam idealizar. Falei brevemente
sobre a existência destas duas substâncias que causam Geração Mútua e Inibição
Recíproca assim como do yin e do yang, e eu mencionei estas duas substâncias somente
quando falei da origem do yin e do yang, e Geração Mútua e Inibição Recíproca.
Certamente, há muitos fatores complicados no universo, mais do que possa contar. Não
falo sobre nada que não esteja diretamente relacionado com seu progresso no cultivo.
Escolhi falar sobre coisas que podem permitir que você se ilumine aos princípios do Fa
e que lhe permitem melhorar, e geralmente tenho feito assim. Se você soubesse muito,
sua mente sempre daria voltas ao redor de certo pensamento e seu cultivo seria afetado.
Pergunta: Muitos estudantes praticam juntos no parque nos fins de semana. Seria mais
benéfico para a propagação do Fa se os estudantes fossem para diferentes parques?
Mestre: Estes assuntos são pertinentes a como vocês fazem especificamente as coisas.
Sua sensação é que quando praticam juntos, com mais pessoas, o campo é mais forte e o
efeito pode ser considerável. Quando outras pessoas vêem isto, dizem: “Oh, há tantas
pessoas praticando Falun Gong! A energia é tão forte! Pratiquemos também”. Assim
mesmo, há algumas que pensam: “As pessoas deste lugar já conhecem a prática, porém,
as pessoas de outros lugares não. Vamos nos dividir e ir a outros lugares para incentivar
as pessoas dos outros lugares e permitir-lhes que obtenham o Fa”. Estes assuntos são
específicos. Continuem e façam o que sentem que devem fazer. Sobre estas coisas, não
preciso estipular algo para vocês. Há regiões diferentes, situações diferentes, e os
estados de seu entendimento do Fa estão em níveis diferentes. Tudo isto faz parte de seu
próprio cultivo. Conversem sobre como fazer as coisas e façam o que sentirem que é o
melhor.
Pergunta: Algumas pessoas pensam que difundir o Fa significa fazer os exercícios e
fazer com que os livros do Dafa estejam disponíveis, e que não há necessidade de
grupos de prática em grande escala ou de mostrar os vídeos dos Fahui.
Mestre: Como lidam com estas coisas específicas depende de vocês mesmos, e isto faz
parte de vosso cultivo. Digo que observar os vídeos, o estudo em grupo, a prática em
grupo, e conferências como a que estamos fazendo hoje são as únicas formas de cultivo
no Dafa que deixei. Todo o resto é organizado livremente, incluindo se você vem aqui
ou não; ninguém passa lista de presença ou pede que venha. Todos vêm aqui
voluntariamente. O cultivo depende de seu próprio coração. Se você não quer vir e não
quer se cultivar, pode fazer como quiser.
Pergunta: Os estudantes caucasianos ficam entusiasmados com o serviço comunitário e
o consideram como um reflexo de compaixão e um reflexo de ser uma pessoa boa.
Mestre: Isto é simplesmente o tipo de bom coração que as pessoas comuns têm, porém,
não me oponho, pois eu também peço às pessoas que sejam pessoas boas em qualquer
circunstância. No entanto, se estas coisas acabam sendo mais importantes que o estudo
do Fa e o cultivo, então eu diria que não é bom. Vincular-se a qualquer coisa é um
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apego. Por outro lado, se você não pode se comportar bem em qualquer ambiente, então
não cumpriu com o padrão de um cultivador. Em outras palavras, quanto mais diligente
você for no Fa, mais saberá como resolver estes assuntos e o que fazer.
Pergunta: Se o cultivador persevera em fazer os exercícios ao ar livre no inverno, esta
forma de eliminar carma poderia substituir a eliminação de carma por sentar em lótus
completa?
Mestre: Não há nada como isto. Quer uma forma de resolver as dificuldades e quer
tomar um caminho de cultivo que esteja livre de sofrimentos ou que lhe ofereça formas
mais fáceis de suportar sofrimentos; isto é inaceitável. Porém, como eu vejo, a prática
de cultivo é para melhorar, e não para ficar sempre no mesmo estado. O temor de
sentar-se em posição de lótus também não é um apego?
Pergunta: Se a consciência-assistente do cultivador se cultivou até se converter em um
ser iluminado, a consciência-principal do cultivador continua entrando nas seis vias de
transmigração. Parece que são entidades diferentes.
Mestre: Já expliquei claramente sobre este assunto. Neste mundo, para você, ambas,
sua consciência-principal e sua consciência-assistente são você; nem é permitido que
você diferencie as duas. Ambas compartilham seu nome, fazem as mesmas coisas, e
controlam seu cérebro; você é ambas. Certamente, com relação a quem realmente
governa a pessoa – quando você verdadeiramente tem a mente mais clara, é seu
espírito-original-principal que controla toda a sua consciência. No entanto, quando seu
espírito-original-assistente alcança a perfeição mediante o cultivo, você não sabe. Ele é
o mesmo que você, tem a mesma aparência, e vai embora depois de concluir seu cultivo,
porém, você ainda tem que continuar nas seis vias de transmigração. Quando sua
consciência-principal tem êxito no cultivo, você percebe isto: “Oh, tive êxito no cultivo
e alcancei a perfeição”. Porém, sua consciência-assistente também é parte de você,
então ela se cultiva com você enquanto você se cultiva; quando você alcançar a
perfeição, ela alcançará a perfeição com você. Esta é a relação
Pergunta: Eu era farmacêutico e conhecia algumas técnicas de massagens. Ainda posso
fazer massagem nos outros voluntariamente?
Mestre: Você enfatizou fazer massagem voluntariamente e não para ganhar dinheiro,
então, isto é considerado fazer uma boa ação? Quero falar sobre isto: O cultivo é um
assunto muito sério, estou purificando o seu corpo constantemente, e não pode
contaminá-lo novamente; isto é o que significa. A razão é que o contato corporal com a
pele de outra pessoa pode interconectar os campos do cultivador com o da outra pessoa.
Por que a energia do local de prática é tão forte quando fazem os exercícios em grupo?
Porque cada um de seus campos, campos muito bons, está conectado, então o progresso
é rápido e todos se sentem muito bem. Com respeito às pessoas comuns, elas não
praticam o cultivo e os campos que carregam em seus corpos estão cheios de carma.
Assim como já falei, muitas pessoas pensarão: “Oh, isto significa que não devo estar
com minha família?” Vocês são cultivadores e já resolvi este problema para vocês,
então não precisam pensar sobre isto de forma alguma e não devem temer algo
intencionalmente. Digo, se você quer fazer algo intencionalmente, isto é quase como
aceitar coisas intencionalmente. Quando está dando massagens a alguém você poderia
pensar: “tenho que fazer com que se recupere”. Como não está utilizando recursos
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médicos modernos ou remédio para tratar o paciente – em lugar disto, está usando seu
corpo para tratá-lo – é muito provável que seja contaminado. Isto é o que quero dizer.
Com respeito a aqueles nossos estudantes que trabalham como terapeutas massagistas
para ganhar a vida, no caso em que realmente não possam trabalhar em outra coisa,
selarei seus corpos com o objetivo de resolver o problema de como ganhar a vida.
Porém, se você não tem esta profissão, é melhor não fazer isto. Isto é o que quero dizer.
Com relação a fazer acupuntura ou ser um médico que receita medicamentos e injeções
aos outros, isto não é problema. Essas são apenas técnicas.
Pergunta: Uma pessoa pode praticar o cultivo se alguém de sua família já sofreu de
enfermidade mental, porém a pessoa em si nunca sofreu?
Mestre: Digo que você não se tornará necessariamente um doente mental só porque
alguém em sua família tem este problema; não é exatamente assim que deve entender?
Isto deve ser analisado de ambos os lados. Em outras palavras, não é um problema para
uma pessoa muito racional - alguém com uma forte consciência-principal - praticar o
cultivo. Se você tem um histórico familiar de enfermidade mental, então necessita ser
cauteloso. Se a pessoa é mentalmente enferma, ela não pode praticar. Isto porque a
consciência-principal de um paciente com enfermidade mental usualmente está confusa.
Não pode me culpar por não salvá-lo neste caso. Meu Fa é para ser dado à consciênciaprincipal a fim de salvar a pessoa, porém, se a pessoa está confusa, para quem estamos
dando o Fa? Quando a enfermidade a ataca, este é seu carma, maus pensamentos e seres
alheios. Nós podemos dar o Fa a eles? Não, e esta é a razão. Portanto, aqueles com
histórico familiar de enfermidade mental devem ser cautelosos ao praticar o cultivo! Se
você sente que não pode se controlar, não participe. Aquelas pessoas que já têm uma
enfermidade mental: não são bem-vindas aos locais de prática, e tampouco devem
assistir aos Fahui para escutar o Fa.
Pergunta: Meu filho tem doze anos de idade. Ele pratica uma vez por semana e escuta
o Fa antes de dormir. A prática e estudo do Fa que ele faz pode ser considerada normal?
Mestre: As crianças têm seus próprios estados. Se o Fa foi exposto a elas e elas estão
estudando e praticando, também estão efetivamente se cultivando; isto é certo. Temos
estritas distinções entre as crianças e os adultos. Como as crianças não têm as
substâncias formadas pelas noções e pensamentos complicados que os adultos têm, elas
são muito simples, e, portanto, obtêm o Fa rapidamente.
Pergunta: Quando penso coisas más em minha mente, gerará substâncias más em
outras dimensões. O que fazer?
Mestre: Faça seu maior esforço para não pensar coisas más e estará gradualmente se
cultivando. Se ainda pensa nelas, não preste atenção e não tenha medo. Uma vez que
sente medo: “Agora o que faço?” isso é um apego. Por isso, devemos estudar o Fa e ler
o livro tanto quanto for possível, e é melhor manter uma mente tranqüila e pura. Porém,
é totalmente impossível a você não pensar em coisas más; não será capaz de deixar de
pensar nessas coisas completamente até que tenha alcançado a perfeição. Quanto a que
tipo de substância é gerada, agora você é um cultivador, portanto posso lhe dizer que
você, um cultivador, não é visto no Céu como um ser humano. Eles lhe consideram
como um Deus. Vocês serão os futuros Deuses em diferentes níveis depois de
alcançarem a perfeição. Por isso, quando você transcende as pessoas comuns e leva em
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seu corpo coisas que transcende as pessoas comuns – especialmente quando se pratica o
cultivo durante a retificação do Fa – não só cuido de você como também há os Oito
Tipos de Guardiões do Fa Celestial de Buda cuidando do Fa ao redor de seu corpo, só
que você não sabe. Muitas pessoas se tornam valentes depois que começam a praticar.
Por quê? Isto não ocorre somente devido a fatores atribuídos a você; na verdade, você
tem um lado que sabe. Por isso, sua valentia aumenta.
Pergunta: Sou muito tímido desde criança. Isto é um apego forte?
Mestre: Como ser humano, se uma pessoa não tem um sentido de vergonha, eu diria
que é uma pessoa muito má. Se como cultivador, está apegado a este tipo de coisas,
então é simplesmente um humano. Certamente, houve muita gente no passado que,
depois de começar a prática de cultivo, se tornaram desalinhados e sujos. Se um
discípulo do Dafa é assim, então eu digo que está danificando a imagem do Dafa. Como
vocês sabem, quando lhes falo sobre o Fa em qualquer tipo de ocasião, penso que estou
vestido muito elegante, relativamente falando. Na realidade, estou me vestindo assim
para dar o exemplo. Há pessoas que imitam como falo e como vivo, então, presto uma
atenção especial a isto; não posso dar um mau exemplo. Como vocês vivem entre as
pessoas comuns, devem prestar alguma atenção a isto.
Tenho percebido uma situação: os chineses não dão atenção às coisas superficiais e são
muito casuais. É exatamente como a estória que contei uma vez: Os chineses prestam
muita atenção aos conteúdos, tem uma abundância de coisas em suas cabeças, estão
cheios de grandes habilidades, e os pratos que cozinham são deliciosos, porém, a sua
apresentação é descuidada e suja. Os caucasianos, por outro lado – considerem isto
apenas uma estória – suas comidas não são tão gostosas como a comida dos chineses,
porém suas facas e garfos estão muito bem dispostos na mesa, e há diferentes vasilhas
de prata para diferentes comidas e diferentes garrafas para diferentes bebidas: eles estão
voltados à aparência e são muito corteses. Esta é a diferença entre os caucasianos e os
chineses. Porém, penso que se estas duas características pudessem ser combinadas, com
os chineses prestando mais atenção à etiqueta e os caucasianos um pouco mais ao
conteúdo, isto seria o melhor. (Aplausos).
Os caucasianos prestam muita atenção aos modos civilizados; esta é sua cultura. Por que
às vezes os caucasianos ficam chateados com vocês? Algumas pessoas até acham que
estão chateados com vocês sem razão. Se vocês danificam sua cultura, mesmo que seja
em uma coisa pequena, eles ficarão realmente chateados. Muitas pessoas não prestam
atenção às coisas triviais. Por exemplo: Se você entra na casa com alguém vindo atrás
de você, e você não se preocupa com nada mais depois de abrir a porta e, sem esperar,
fecha a porta deixando a pessoa do lado de fora. Se ele é um caucasiano, ficará
verdadeiramente chateado; você está danificando sua cultura e ele não considerará isto
algo sem importância. Ele ficará realmente furioso por sua conduta e palavras
descorteses. Você está vivendo em uma sociedade, então deveria prestar atenção a isto.
Pergunta: Sou um estudante da China. Quando vi o Mestre desta vez, não pude me
conter em derramar lágrimas e não pude me expressar com palavras.
Mestre: Vejam, estou nos Estados Unidos, como se vê, eu tenho me reunido com vocês
várias vezes nesses últimos seis meses e é muito simples. Porém, na China Continental
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há muitos estudantes que não podem me ver. Eles sentem muitas saudades de seu
Mestre, e eu também penso neles. Esta é a situação.
Pergunta: Há um “eu” em várias dimensões individuais. As múltiplas dimensões
individuais estão dentro dos Três Reinos?
Mestre: Isto é correto; elas estão dentro dos Três Reinos. As dimensões dentro dos Três
Reinos são as mais complexas. Se houver uma oportunidade, lhes explicarei a
composição da matéria em um futuro breve; o grau de complexidade é surpreendente.
Certamente, não há linguagem para descrevê-la, nem desenho que possa ilustrá-la. Por
isso, às vezes, quando lhes ensino o Fa é tão difícil que, mesmo esgotando todas as
expressões humanas, ainda assim, é difícil de expressar claramente a magnificência do
universo.
Pergunta: Ouvi dizer que alguns laboratórios de pesquisas científicas na China estão
duplicando pandas.
Mestre: Você quer dizer clonando, correto? Não se preocupem com estas coisas. A
humanidade destrói a si mesma. Outro dia, eu disse que a humanidade está clonando
isto e clonando aquilo, e que assim que começar a clonar humanos será o começo de um
período que permitirá aos extraterrestres substituir os seres humanos. Justamente porque
as pessoas não podem ver a existência dos Deuses, as pessoas ainda sentem que suas
buscas implacáveis, suas pesquisas, são coisas que parecem boas. Na realidade, elas
destroem a humanidade; os humanos destroem a si mesmos.
Pergunta: Alguns indivíduos nos círculos do Budismo acusam Dafa de não ser uma via
reta.
Mestre: Então, apenas os ignore; eles alcançaram a última etapa do período final do Fa.
Se, devido a estes problemas, nós fôssemos adotar o modo deles de fazer as coisas –
eles atacam o Dafa, então você também envia materiais para atacá-los –, o Dafa seria
igual a eles, não é? Nosso Dafa é o Dafa do Cosmo, e mesmo parecendo que eles estão
nos causando danos, na realidade, eles não são nada. Lembro que quando Sakyamuni
veio, o bramanismo também fez isso.
Pergunta: Quando o Mestre fala sobre o processo de transformação que vai desde a
parte microcósmica até a parte macrocósmica, se refere ao processo de transformação
do benti?
Mestre: Você pode entender desta forma. Quanto mais rápido a pessoa se cultiva, mais
rápida é a transformação.
Pergunta: Por que em muitas, muitas outras dimensões dentro de certa área do universo
existem um “eu” simultaneamente?
Mestre: A composição do universo é muito complicada. No momento em que você
nasce, há um “você” que também nasce em muitas, muitas dimensões. Vocês se
parecem, fazem quase a mesma coisa, têm o mesmo nome, nascem no mesmo
momento, e morrem no mesmo momento, porém, a qualidade de vida é diferente. Como
eles se relacionam com você? Disse que eles nascem no mesmo momento, e morrem no
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mesmo momento, fora isto, não há outra conexão maior. Disse que todos os “você” nas
outras dimensões nascem no mesmo momento, isto significa que se esses “você” não
nascessem; você nesta dimensão, também não poderia nascer, mesmo que quisesse;
enquanto os outros “você” não morrerem, será muito difícil a você morrer, mesmo que
queira. Portanto, a razão pela qual esses espíritos solitários e fantasmas desamparados
das pessoas dizem que não podem reencarnar, é porque nem todos os “eles” das pessoas
nas outras dimensões morreram. No caso desses fantasmas, foi só um “ele” que quis
morrer e se matou, então, enquanto os outros “ele” não morrerem, essa pessoa não tem
nenhum lugar para onde ir depois da morte. A pessoa que morreu tem que esperar até
que todos os “ele” nas outras dimensões que ainda estão vivos terminem o curso de suas
vidas antes que todos possam buscar juntos os seus destinos. Com respeito ao espíritooriginal, como disse, seu espírito-original é você – seu espírito-original-principal é
você mesmo – e a fonte de seus pensamentos é você. Quanto ao referido Infante
Imortal, este é o Corpo Buda desenvolvido através de sua sabedoria e do Fa no cultivo.
Nosso Fa também pode fazer com que nosso corpo humano experimente
transformações fundamentais, e este corpo em si mesmo pode se transformar em um
Corpo de Buda.
Pergunta: O Mestre mencionou: “É possível que quando você alcançar o Tao, um
grande número de pessoas se beneficiará no futuro”.
Mestre: Isto é correto. Pensem: Se uma pessoa cultiva até se converter em Buda, seus
pais e irmãos – digamos seus pais, que trouxeram ao mundo tão maravilhoso filho ou
filha – por acaso eles não terão sua parte de fortuna? Certamente terão. Com relação à
quão grande será esta fortuna e onde serão colocados, isto definitivamente está
relacionado ao quão grande será a parte deles da fortuna predestinada. A pessoa alcança
a perfeição e se converte em um Buda, e seus pais também se convertem em Buda sem
passar pelo cultivo; isto é absolutamente impossível, pois eles não se cultivaram. Isto é
decidido de acordo com a parte de fortuna predestinada e xinxing deles. A quantidade de
carma da pessoa também é crucial. Sendo este o caso, isto não está limitado somente
aos pais e irmãos; isto também inclui as muitas pessoas e vidas com as quais o
cultivador se envolveu no mundo humano, e as relações predestinadas nascidas de
ressentimentos. Você matou, então, depois de se converter em um Buda, o que acontece
com as vidas que matou? Você tem que salvá-las. Certamente, o Mestre se encarregará
destas coisas para você quando você tiver êxito no cultivo e alcançar a perfeição, e isto
também conta como se as tivesse salvado. Como elas devem ser salvas em seu mundo,
estes problemas serão resolvidos para você desta forma. Também há muitas, muitas
pessoas que fizeram coisas que o beneficiaram, e isto não pode ser ignorado. Há vários
tipos de fatores. O cultivo não é um assunto fácil, e você não é capaz de resolver por si
mesmo em muitas coisas todos os tipos de relações de causa e efeito predestinadas; isto
também é feito pelo Mestre.
Pergunta: Quando o Mestre se reuniu com alguns estudantes de diferentes regiões,
ninguém quis ficar atrás. Isto também é um apego?
Mestre: Esta poderia ter sido a situação de hoje. Quando ensinava o Fa na China, todos
os estudantes sabiam – e talvez já o tenham escutado – que todos queriam a primeira fila
de assentos desde o primeiro dia de seminários para, assim, estarem mais próximo do
Mestre e receber maior quantidade de energia. No final do terceiro dia de seminário,
ninguém mais ia para a primeira fila. Todos guardaram as melhores poltronas para as
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pessoas mais velhas ou para outras pessoas, ninguém brigava pelas poltronas, e todo o
auditório desenvolveu um estado pacífico por todos os lados. Todas as pessoas
passaram por um processo para mudarem. Certamente, muitas das pessoas aqui
presentes vieram de fora da cidade ou não me viam há um longo tempo. Vocês querem
se aproximar para ver o Mestre claramente, e posso entender este sentimento. Com
respeito a brigar pelas poltronas, os caucasianos não fariam isto. Falando de maneira
geral, todas essas coisas se referem aos modos superficiais da pessoa.
Pergunta: O xinxing dos estudantes veteranos é alto e sua potência de energia – gongli
– cada vez aumenta mais. Suas palavras e atos têm grande influência sobre os
estudantes novos. Como os estudantes veteranos e novos devem se tratar?
Mestre: A maioria dos estudantes veteranos tem se cultivado muito bem, porém, não se
pode dizer que todo estudante veterano é muito bom. Certamente, não posso dizer:
“você não cumpre com o padrão e, portanto, lhe proíbo que venha à prática”; como eu
poderia ser assim? Não posso fazer isto. Portanto, muitas de suas palavras e atos podem
afetar os outros. Certamente, existe o Fa, então, não tema. Até um estudante novo usará
o Fa para avaliar cada coisa depois que o tenha estudado umas poucas vezes; mesmo
que seja um estudante veterano, ele ainda saberá o que não fez bem. As pessoas têm
mentes pensantes, e existe o Fa, portanto, essas coisas não são problema; todos
passaram por este caminho. Vocês se preocuparam com isto, pois são assistentes e
estudantes veteranos. O ponto chave da preocupação e as considerações que tiveram são
todas boas. Se há algum problema, busquem uma forma de resolvê-lo e tratem de pedir
aos cultivadores, que prestem atenção a isto. Portanto, como estudantes veteranos,
devem realmente observar a si mesmos frente aos novos estudantes. Mesmo que não
estejam preocupados com sua reputação, devem considerar a reputação do Dafa. Esta é
uma terra pura, portanto, quero que olhem para dentro de si mesmos quando os
problemas surgirem. É inaceitável se as coisas se desenvolverem da mesma forma como
ocorre na sociedade humana comum.
Pergunta: Pouco antes de entrar no cultivo, uma noite, senti muito frio e não pude me
mover.
Mestre: É melhor não fazer perguntas relacionadas a situações pessoais. Com dezenas
de milhões de estados – você tem apenas alguns deles – como responder isto a você?
Digo que todos eles são bons estados. Ontem falei sobre um assunto: sem importar se
você se sente bem ou mal, na realidade, não conseguirá descrever. Digo apenas uma
coisa: Se você considera isto como algo bom, já é o suficiente (Aplausos). Vou dar um
exemplo. Pensem: a terra na sociedade humana são as fezes de seres de alto nível.
Vivendo em um ambiente tão sujo como este, é como se o homem tivesse pulado para
dentro de um poço de esterco, todos vocês estão em um poço de esterco, no entanto,
ainda se preocupam com algo que é bom por se sentirem bem e com algo que não é bom
por se sentirem mal; qual é a razão de se preocuparem com essas coisas? Deveriam
praticar o cultivo e pensar que tudo é bom não importando como se encontram; na
verdade, é tudo realmente muito bom. Se você não praticasse hoje o cultivo, nunca teria
tido estas sensações, e isto inclui as sensações de incomodo. Não importa quão boa seja
a mudança, não se sentirá bem quando ela se manifestar em seu corpo. Isto ocorre
porque a presença de qualquer tipo de gong ou energia leva eletricidade, e isto causará
reações que se manifestam em seu corpo. O gong é muito forte e você tem um corpo
humano; se ele se move apenas um pouquinho dentro de seu corpo, seu corpo humano
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certamente sentirá incomodo. Quando completar o cultivo, não terá essas sensações.
Quando algumas pessoas levitam, passam por certos estados no ar; ignorem todos esses
estados; todos são coisas boas. Quanto mais assustados ficarem, mais essas sensações se
repetirão, pois vocês também não devem desenvolver o apego ao medo.
Pergunta: Viver para nós mesmos e sem dúvida, ao mesmo tempo, ser desinteressado e
altruísta; como devemos entender isto?
Mestre: Pensem: Uma pessoa é uma vida individual, e se é uma pessoa desinteressada e
altruísta até o ponto de nem sequer querer se cultivar, nem quer regressar ao seu ser
verdadeiro e original, então ela é realmente “desinteressada”. Como você poderia
entender isto desta maneira? Então, o seu cultivo não é para si mesmo? No entanto,
durante o curso de seu cultivo, você se cultiva para tornar-se cada vez mais bondoso, até
chegar ao ponto que pensa nos outros cada vez que pensa em fazer alguma coisa, e
assim, você acaba tendo êxito em se converter em um ser desinteressado. O cultivo é
para que você mesmo se cultive; você alcança a perfeição e ao mesmo tempo tem êxito
em se converter em um grandioso ser vivente que pensa nos demais e é capaz de se
sacrificar pelos outros. As vidas individuais devem existir. Se todos vocês se
cultivassem até o ponto onde já não tem suas identidades individuais, como isto seria
permitido? Portanto, digo: Vocês querem retornar – querem alcançar a perfeição – e
conseqüentemente, seus sacrifícios lhes trarão imensa felicidade; isso é o que obtêm
mediante sacrifícios. Retornar a um reino que é mais alto e mais esplêndido; isso é
aumentar a benevolência e estar inspirado para transcender. Algumas pessoas entendem
que wuwei significa não ter identidade, não ter existência de identidade. Na realidade,
não é assim de forma alguma. O universo tem níveis e, falando estritamente, os seres
viventes têm hierarquias; elas são compostas pelos Estados de Fruição e poderosas
virtudes que vocês estabelecem e alcançam mediante o cultivo.
Pergunta: A rigidez das pernas é causada pela grande quantidade de carma?
Mestre: Já falei sobre isto. A dor nas pernas de algumas pessoas é causada pelo carma,
enquanto que para outros, como suas pernas nunca tinham sido dobradas dessa forma,
sentem rigidez. Essas são as condições fisiológicas do corpo na superfície. Portanto se
isto é causado por grandes quantidades de carma ou a fatores fisiológicos, de qualquer
forma, todos podem se sentar em lótus completa. Com relação a não sentir dor, existem
muito poucos casos.
Pergunta: Já há mais de cem milhões de pessoas no mundo que obtiveram o Fa. A
difusão do Fa é ainda tão importante como foi no passado?
Mestre: Você tem realmente tão pouco interesse em fazer coisas para difundir o Fa?
Como sabem, vocês cultivam Shan durante o cultivo, e quando encontram pessoas
passando por tribulações querem ajudá-las a obter o Fa; isto é algo que vocês deveriam
gradualmente desenvolver durante o cultivo. Não importa o que dê aos outros, não será
tão bom como lhes dar o Fa. Não importa o quão bom seja o que dá a alguém, ou não
importa quanto dinheiro lhes dê, essa pessoa será feliz apenas por uma vida ou um
momento. Porém, se você lhes dá o Fa, sua vida será feliz para sempre. O que poderia
ser melhor que o Fa? (Aplausos). Portanto, penso que apresentar o Fa aos outros é em si
mesmo difundir o Fa e é uma obra boa. Porém não deveriam forçar a ninguém. Se uma
pessoa não quer aprender e o força a aprender, isso não é bom. Fez o que devia e
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permitiu a ela saber sobre o Fa; isto é o suficiente. Se ela vai se cultivar ou não, isto é
assunto para ela mesma resolver. Muitas pessoas têm feito muita coisa para difundir o
Fa e empregaram uma grande parte de seus tempos; isto nunca poderá ser chamado de
insignificante. O tempo que empregou será compensado para você durante o cultivo,
pois, depois de tudo, você está fazendo coisas para Dafa e fazendo uma obra boa.
Certamente, há algo que deveria prestar atenção de agora em diante: Não traga muita
gente. É suficiente permitir a elas saberem sobre o Fa através de algum meio
conveniente. Se elas já sabem, porém não querem aprender, então deixá-as.
Pergunta: O artigo “Ter a mente clara” menciona que a pessoa deve distinguir o carma
de pensamento dos pensamentos incorretos normais.
Mestre: Isto é correto. Não é fácil para as pessoas comuns distinguirem a interferência
que provém do carma de pensamento. Se um cultivador não é diligente e não busca os
motivos fundamentais por detrás de seus pensamentos, também será difícil a ele
distingui-los. Por que é muito difícil para algumas pessoas eliminar o carma de
pensamento mesmo que passe um longo período de tempo? Porque elas não tratam de
distinguir quais são pensamentos delas mesmas e quais não são. Por que pedimos que
cultivem a si mesmos? Antes de qualquer coisa, vocês deveriam eliminar os
pensamentos maus através do cultivo. A razão pela qual você é capaz de se livrar dessas
coisas más é que não as reconhece como suas; e isto é extremamente crucial. Como não
as reconhece como suas, então pode eliminá-las. Na realidade, elas não são realmente
você. São vários tipos de noções, ou até carma, desenvolvidas através das coisas que fez
depois de nascer; são estes tipos de coisas. Porém, as pessoas as tratam como parte delas
mesmas: “Meus pensamentos são inteligentes, ninguém na sociedade pode se meter
comigo. Sou melhor que os outros em todos os aspectos”. Elas consideram essas coisas
formadas depois do nascimento como parte delas mesmas ou até acreditam que são
coisas boas. O que uma pessoa quer depende dela, e somente quando você não quer esta
coisa, que ela poderá ser eliminada para você.
Por que é difícil salvar a alguém que está mentalmente enfermo? Justamente porque ele
não pode discernir de forma alguma as coisas. É muito difícil para um estudante novo
identificar o carma de pensamento e distinguir quais pensamentos não são dele mesmo.
Se ele for capaz de fazer isto, ele é verdadeiramente extraordinário. Você pode usar
Dafa para julgar. Na realidade, nenhum dos pensamentos maus é você. Se você é capaz
de fazer isto, os distinguirá: “Oh, este pensamento não é bom e deve ser eliminado.
Devo me livrar dele. Não devo pensar assim”. Isto é, em si mesmo, eliminá-lo. Você
acredita que essas pessoas que fazem coisas más, como matar pessoas e provocar
incêndios, ou até essas pessoas que se envolvem em atividades homossexuais, querem
fazer coisas assim e nascem para fazerem isso? Isto ocorre porque as suas noções más
adquiridas após o nascimento se tornam cada vez mais fortes e assumem o controle da
pessoa, então elas se tornarão assim.
Pergunta: Os Seres Iluminados que salvam as pessoas são usualmente os Tathagatas,
porém, como eles transformam o gong dos cultivadores começando da origem
fundamental da matéria?
Mestre: Nunca disse algo assim. Nunca lhes disse que Sakyamuni agiu dessa forma,
disse? O Fa de um Tathagata não pode ser comparado com o Dafa do universo. Um
Deus comum não será capaz de fazer isto no futuro, tampouco um Deus do passado foi
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capaz de fazê-lo. O Fa que foi usado para salvar as pessoas no passado foi um Fa
pequeno. Para salvar as pessoas, eles precisaram da ajuda de outros Tathagatas ou até de
Deuses mais altos para cumprirem suas missões. Também precisaram render culto aos
Céus e honrar aos Deuses mais elevados. Não é como as pessoas imaginam; que um
Buda Tathagata é o número um no Céu; não é assim. Se um Fa é pequeno, uma vida
não é suficiente para salvar uma pessoa, então há necessidade de várias vidas para
salvá-la. Porém, Dafa é capaz de fazer isto. (Aplausos). É capaz porque é o Dafa do
Cosmo, o qual transcende todos os outros Fa. Todos os outros Fa são os Fa que os
Seres Iluminados trouxeram e aos quais eles se iluminaram do Dafa do Cosmo. Não sei
se entenderam claramente esta relação. Seja qual for o Ser Iluminado que salva as
pessoas ou qual Tathagata, Buda ou Deus nos céus, as características de seus próprios
mundos ou Estados de Fruição que alcançaram, são todas coisas que eles firmaram em
seus níveis e se iluminaram no Dafa do Cosmo. (Aplausos). Esses princípios aos quais
se iluminaram, não foram copiados diretamente do Dafa do Cosmo, pois antes não era
absolutamente permitido saber sobre o Dafa do Cosmo. Eles apenas conheciam o
padrão em diferentes reinos que os seres viventes em diferentes níveis deveriam seguir;
eles só sabiam disso. Por isso, foram capazes de afirmarem e se iluminarem a seus
próprios entendimentos assim como também a como alcançar este padrão. Estas são as
coisas que eles afirmaram e se iluminaram. O que Sakyamuni afirmou e se iluminou é
chamado: “jie, ding e hui” (preceito, samadhi, sabedoria). Expliquei claramente este
assunto? (Aplausos). Esses Deuses dependem do Fa do Cosmo e dependem da ajuda de
Deuses superiores. Eles mesmos não são capazes de fazer essas coisas por si mesmos.
Alguns Tathagatas são diferentes. Por exemplo: o Buda Sakyamuni não é como se tem
imaginado: que ele é um Tathagata comum. Neste reino ele é um Tathagata, quando de
fato, ele também tem estados que são mais microcósmicos e dos quais outros Budas não
sabem. O nível de onde ele vem é muito alto. Ele tem afirmado e se iluminado aos
quatro grandes: “terra, água, fogo e ar”. Alguns de vocês talvez tenham visto esses
termos nas escrituras. Esse nível já é muito alto, muito além dos corpos cósmicos onde
as vidas de níveis médio existem. Isto significa que ele afirmou e se iluminou a níveis
muito elevados, mostrando que de onde ele provém é muito alto. Porém, ele só trouxe
consigo o poder do Fa do reino de Tathagata para vir aqui e salvar as pessoas.
Pergunta: Uma das razões pela qual a sociedade humana se degenerou é o fato de que
as células moleculares da maioria das pessoas terem sido mudadas pelos extraterrestres?
Mestre: A vida e as substâncias do corpo humano às quais as pessoas se referem – ou
seja, a composição deste corpo –, junto com a degeneração da mente, podem mudar o
comportamento de uma pessoa e a forma de vida, no entanto, as formas de vida também
podem mudar a composição das partículas no corpo humano. Se este tipo de
degeneração é passivo, um tipo de degeneração que é controlado por algum tipo de
criatura, é então absolutamente espantoso para os humanos. É parecido com a pergunta
do porquê os humanos podem desenvolver noções pós-natais e por que essas noções
podem se tornar fortes e controlar os humanos. Se você não as elimina, se tornarão parte
de você nesta vida, e até podem se converter em uma parte que o domina. Em outras
palavras, este sistema cultural que os extraterrestres impuseram sobre as pessoas na
Terra, formou inteiramente um conjunto de métodos para viver e para perceber o mundo
material; isto já se tornou assim. Portanto, uma vez que eles têm algo assim, este tipo de
corpo pode ser desenvolvido. Como dirigir um carro? Você tem que usar seus métodos.
Como construir uma máquina? Como opera um objeto inventado? Esta série de coisas
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penetrou todos os setores da vida humana; então se desenvolveu tal tipo de corpo, se
formou tal tipo de pensamento, e se desenvolveu tal tipo de coisas. Disse que toda
pessoa que opera um computador, já foi catalogada pelos extraterrestres com um
número. Isto é absolutamente certo. Porém, nossos discípulos não têm este problema; eu
eliminei este problema para eles, e mais, os extraterrestres estão na etapa final de serem
eliminados. Claro, há alguns que estão se escondendo, porém, às vezes, são vistos.
Escondem-se nessas dimensões da super-matéria para controlar os humanos. Eu já falei
sobre a super-matéria, é ali que eles se escondiam, portanto, foi muito difícil detectá-los.
Os humanos acreditam que só as moléculas existentes são as substâncias mais materiais,
quando na realidade, há coisas mais materiais que as moléculas. Os extraterrestres se
escondiam nesses lugares com o objetivo de controlar os humanos. Nós já retificamos
essas dimensões, as coisas nessas dimensões já estão em ordem.
Pergunta: Quando o cultivador vai além do Fa no Mundo Triplo, já não alcançou o
estado de Fruição de Arhat? Por que ainda seria um ser consciente?
Mestre: Você não leu o Fa cuidadosamente e não o entendeu cabalmente. Algumas
pessoas praticam o cultivo, porém, não tem tido êxito nele, então, só podem viver em
qualquer nível que alcançaram dentro dos Três Reinos. As pessoas nos Céus, os
humanos celestiais, também são deuses para os humanos. Se uma pessoa vai além dos
Três Reinos, o primeiro Estado de Fruição que alcança é o de Arhat. Há outra situação
especial, na qual uma pessoa não praticou o cultivo, porém, também alcançou um
padrão muito bom. No entanto, ela não tem Estado de Fruição. É provável que ela tenha
uma relação predestinada com um Buda ou tenha uma relação predestinada com alguém
dos aqui presentes na audiência que terá êxito em se converter em um Buda no futuro.
Provavelmente ela se converterá em um ser consciente no mundo dele, digo, um
cidadão do mundo dele. No mundo de um Buda não há só Budas e Bodhisattvas; é
também um mundo florescente. Os Budas são os Senhores do Fa e são bondosos. Essa é
a situação. Se você quer usar o pensamento humano para tentar entender as coisas do
Céu, nunca poderá compreendê-las. Com sua cabeça cheia dessas coisas, não será capaz
de se cultivar. Um corpo cósmico tão grande como este do qual falei é só um montinho
de pó; a complexidade do universo não pode ser descrita e está além das palavras. Na
Terra você vê pessoas brancas, amarelas e pessoas negras, e há certas diferenças entre as
raças. As diversas raças nos corpos cósmicos são incontáveis – há todos os tipos de
pessoas – e até há algumas multicoloridas. Isto significa que este universo é
imensamente complexo.
Pergunta: O carma da humanidade se acumula cada vez mais, então, por que a
expectativa de vida das pessoas tem aumentado?
Mestre: Vocês podem ter notado que a média de expectativa de vida das pessoas de
hoje é maior que a do passado. O Dafa está se difundindo amplamente, e é uma grande
fortuna uma pessoa ter obtido esta vida durante este tempo quando Dafa se propaga
amplamente (Aplausos). Certamente darei uma oportunidade a todos aqueles que quero
salvar. Não é fácil reencarnar em uma vida quando Dafa está sendo difundido
amplamente e encontrar este Dafa; é dada uma oportunidade às pessoas. Porém, se uma
pessoa se cultiva ou não, é um assunto pessoal dela. Há muitas regiões em que o Dafa
não foi ainda difundido, portanto, as pessoas precisam agüentar e seguir vivendo a fim
de escutar o Fa mais tarde, em cujo momento seus corações serão examinados para ver
como reagem. Por isso, permitir que as pessoas saibam do Fa é de suma importância e é
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crucial. Quero dizer que quando você difunde o Fa, deve-se permitir que as pessoas
saibam Dele; se a pessoa quer se cultivar ou não, é assunto dela. Digamos que você
reencarnou nesta vida, se deparou com Fa-Buda e o escutou, no entanto, não ligou, não
se cultivou, e não estudou; este será o seu maior arrependimento! A pergunta que
acabou de fazer era sobre por que o carma é tão grande e sem dúvida a vida não foi
encurtada, e ao invés disso, foi estendida. Esta é a razão.
Pergunta: É correto os estudantes ainda terem, em suas casas, estátuas de
Avalokistevara e outras Bodhisattvas se eles fizeram a consagração com a foto do
Mestre?
Mestre: Isto não importa, pois são todos Deuses grandiosos. Se as estátuas foram
consagradas, está bem tê-las em casa. Devem saber em seus corações em qual via de
cultivo estão se cultivando. Devem saber em seus corações a quem devem mostrar
respeito.
Pergunta: Como podemos entender quando o Mestre diz que todos nós estamos
vivendo dentro do corpo do Mestre?
Mestre: Podem entender desta forma (Aplausos). Efetivamente, posso dizer que durante
o cultivo de uma pessoa, seu corpo está aumentando em volume continuamente. Depois
que uma pessoa cai nesta dimensão, com o objetivo de que regresse, de que se cultive de
volta, seu corpo necessita se transformar. Para que as mudanças no nível mais
microcósmico aconteça, a pessoa deve cumprir com o padrão no nível microcósmico do
Cosmo e regressar ao extremo microcosmo. Nesse caso, o volume de seu corpo tem que
se adequar ao estado original daquela dimensão, portanto, ele aumentará de tamanho.
Quanto mais microcósmico, maior seu volume. Cada cultivador experimentará este tipo
de mudança. As pessoas comuns não são capazes de ver isso, a elas não é permitido vêlo como realmente é. Muitos estudantes tem visto que os corpos por detrás do corpo do
Mestre são incontáveis, camada após camada, e cada camada é maior que a anterior.
Alguns são tão grandes que não se pode ver o fim e envolve tudo. Se a Terra está
completamente envolvida... Por acaso vocês não estão neste lugar onde se encontra a
Terra? Essa é a idéia. (Aplausos).
Pergunta: Como cultivamos nosso espírito-original-principal, por que de vez em
quando nos sentimos alheios e estranhos com tudo o que está ao nosso redor?
Mestre: Com respeito a esta sensação, sim, há situações como esta. Se certa parte de
sua mente passou pela purificação ou suas formas de pensamento mudaram, isto pode
causar este tipo de situação. Não importa como seja, se você sabe que ainda está aqui e
que esta pessoa é você, então não é um problema.
Pergunta: Sinto que Zhuan Falun já explicou as coisas claramente. Não há necessidade
de discutir com os outros e trocar experiências.
Mestre: Este é o estado de seu próprio cultivo. Algo assim não pode ser imposto aos
outros. Tampouco posso dizer que você esteja equivocado, pois cada pessoa tem
diferentes estados. Estudantes novos também estão entrando todo o tempo; então devem
ter um pedaço de terra pura.
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Pergunta: É correto dizer que quanto mais baixo a pessoa cair, se conseguir retornar,
maior será sua poderosa virtude depois que tiver êxito no cultivo?
Mestre: Não, não é assim. Quanto mais fundo a pessoa cair, menos esperanças existem
para ela. Se não fosse pela ampla difusão do Dafa, tudo já teria terminado.
Pergunta: Por que o assunto de eliminação do carma dos discípulos por parte do Mestre
não é muito explícito no cultivo religioso?
Mestre: Não há nenhum “por que”. Por que as coisas que Jesus ensinou são diferentes
das coisas que Sakyamuni ensinou? Por que todos deveriam ser iguais? Sakyamuni
falou sim sobre o tema da eliminação do carma. A eliminação do carma também é
discutida na religião budista contemporânea. Sakyamuni falou sobre muitas coisas
durante seus quarenta e nove anos de ensinamento de seu Fa. As coisas que as pessoas
não entendiam não foram transmitidas. As gerações posteriores selecionaram as partes
que convinham à sua estrutura mental. Justamente como os estudantes que lêem o Fa de
forma seletiva: “Sinto que este capítulo é bom, então lerei apenas este capítulo”. Eles só
entenderam essa parte, assim que a herdaram e a transmitiram. O que eles não puderam
entender, ou que não estava de acordo com suas noções não foi transmitido. Quando
Sakyamuni esteve ensinando seu Fa, não havia nada escrito. Somente depois de
quinhentos anos as pessoas começaram a compilar as palavras dele. Quantos erros
ocorreram em seus ensinamentos durante esses quinhentos anos transmitidos de boca
em boca? O budismo falou da eliminação do carma; vocês não sabem sobre isto. Jesus
foi cravado na cruz; os cristãos não dizem que Jesus redimiu os pecados das pessoas?
Pergunta: O termo “companheiro cultivador” é usado freqüentemente por alguns
estudantes quando se dirigem a outros estudantes. Como o Mestre nunca mencionou
esta palavra, sinto que é inapropriada. Há termos como este na religião budista.
Mestre: Este é um termo inventado pelas pessoas neste mundo e não é algo único da
religião budista; não é um termo especial deles. Na realidade, o termo especial não é de
forma alguma “companheiro cultivador”; há sem dúvida, outro termo que as pessoas
criaram. Com relação a que termo devem usar, isto não importa muito. Dafa não
estabeleceu nada sobre isto em sua forma superficial. Vocês devem se ajustar o máximo
possível às pessoas comuns enquanto praticam o cultivo. Houve pessoas que me
perguntaram como deveriam se dirigir aos outros. Eu lhes disse que está bem se
chamam ao outro de João Peres ou Joana Peres. Se fôssemos estipular termos únicos,
outros realmente poderiam pensar que somos uma religião. Se pudermos ser mais
flexíveis neste aspecto quanto lidarmos com as pessoas comuns, será bem melhor.
Pergunta: Como devemos ver o problema do “homem estar trancando a si mesmo”?
Mestre: Este problema envolve um aspecto muito amplo, e se manifesta em todos os
pontos da humanidade. Darei o exemplo mais simples. Por exemplo: Falemos sobre as
leis de hoje. Vocês sabem que nos tempos antigos não havia leis. Como o coração das
pessoas era relativamente bondoso, não havia nenhuma necessidade de controlar as
pessoas através de tantas leis. Elas sabiam como se comportarem e se portavam muito
bem. Os corações das pessoas de hoje em dia não são bons e se tornaram depravados, e
é por isso que se criaram tantas leis para controlar as pessoas. Os humanos estão sendo
controlados da mesma forma que os animais. É uma jaula intangível. Certamente, as
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pessoas estão se tornando cada vez mais depravadas, e as leis continuam sendo
constantemente criadas. Eventualmente, quão longe chegará esta legislação? As leis se
tornarão tão numerosas que as pessoas nem sequer saberão quando cometeram um
delito, pois existirão muitas leis para recordar. No final, chegará ao ponto em que se
violará uma lei a cada vez que mover um músculo ou assim que colocar o pé para fora
de casa. Não é provável que se desenvolva até esse ponto? A humanidade está
simplesmente enjaulando a si mesma sem perceber. Está prendendo a si mesma não só
com as leis, mas também em todos os aspectos. No final, os humanos estarão tão presos
que não terão como sair, e as leis que as pessoas criaram começarão a castigar as
pessoas. Todos os legisladores têm a intenção de castigar os outros porque, como tem
um coração de pessoa comum, eles não gostam do jeito que as pessoas são e por inveja
querem castigá-las. Porém, não percebem que eles também se encontram entre as
pessoas e que as leis também castigarão a eles. No final, as pessoas estarão tão presas
que não terão mais espaço para respirar, neste momento já não terão mais saída. Quando
chegar a este ponto, como poderão ainda viver? Portanto, o que resolve os problemas
fundamentais dos seres humanos não são as leis, mas os corações das pessoas.
(Aplausos).
Cada país está frustrado por fatores de agitação social e instabilidade, tais como
problemas de segurança pública e assim por diante, e não há nenhuma solução para isto.
Todos querem manter as pessoas sob controle criando leis que se dirigem exatamente
aos fenômenos maus. Cada vez há mais leis. Porém, as pessoas que fazem coisas más,
as fazem quando não estão sendo vigiadas. Na realidade, ninguém falou sobre a causa
fundamental, a qual está na necessidade de domar os corações das pessoas, pois os
corações das pessoas necessitam transmitir bondade. Quando os corações das pessoas se
tornarem bons, não haverá mais necessidade de tantas leis. Mesmo sem polícia, as
pessoas não fariam coisas contra a lei. Se cada pessoa controla a si mesma para não
fazer coisas más, não há necessidade de se ter polícia. Imaginem que tipo de sociedade
seria essa? Não seria bom? Se houvesse tantos policiais, cada pessoa fosse vigiada por
um, as pessoas ainda continuariam fazendo coisas más se seus corações não fossem
bons. Os policiais também são humanos, e há aqueles que fazem coisas más. Então, o
que se faria? Os juizes também são pessoas comuns, portanto, quem intervirá se
também há juizes que fazem coisas más?
O que quis dizer é que a solução dos problemas fundamentais das pessoas não está em
criar certo número de leis e regulamentos, nem se trata de restringir as pessoas, reprimilas ou controlá-las; se trata de como despertar a bondade em seus corações e fazer com
que a sociedade humana se torne verdadeiramente nobre. Nenhuma restrição externa
imposta sobre as pessoas pode mudar seus corações. Em outras palavras, estas não
chegam à raiz do problema.
Sei tudo sobre a humanidade. Certamente, mesmo que tenha revelado estas coisas, não
quero fazer nada com ela; não vou me preocupar com isto. Eu tampouco interfiro em
assuntos relacionados à política. Com respeito à chamada política das pessoas, tenho um
profundo desgosto; não quero escutar ou ouvir perguntas relacionadas a isso.
Certamente, sou capaz de explicar tudo sobre a humanidade claramente, e no presente
momento, sou apenas responsável por meus estudantes cultivadores. Não obstante,
depois que mais pessoas pratiquem bem o cultivo, este forte poder reto fará com que a
sociedade experimente algumas mudanças. Certamente as pessoas se tornarão mais
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bondosas e a sociedade se estabilizará. Porém, isto não é algo a que me propus fazer; é o
resultado que vem com a difusão do Dafa.
Pergunta: Mestre, você disse que é a única pessoa que ensina Falun Gong neste mundo
e nenhuma outra pessoa se atreve a descer aqui para ensinar.
Mestre: Isto é correto. No Mundo Falun, sou simplesmente... O Mundo Falun foi criado
por mim (Aplausos). Sou a única pessoa ensinando Dafa. A verdade é que não há outra
pessoa. O conceito que imaginou nem sequer existe.
Pergunta: Muitas vezes sentimos que podemos notar um pensamento mal assim que ele
surge.
Mestre: Isto é bom. Mesmo que sua consciência principal não seja tão forte como a de
um ser iluminado, quando um pensamento incorreto surge, você consegue bloqueá-lo,
pois sabe que é mau. Isto ocorre porque a parte de sua mente que completou o cultivo já
é muito forte, e está desempenhando este papel. Assim que os pensamentos maus
surgirem, você percebe e, portanto, são bloqueados.
Pergunta: O que simboliza a lótus? Simboliza o surgimento de um cultivador que veio
da sujeira sem se sujar?
Mestre: A flor de Lian não é criada na dimensão humana. As pessoas acham a flor de
lótus parecida com a flor de lian, porém não é a lian. A flor de lian é criada nos mundos
dos Budas. Nos mundos dos Budas, a flor de lian não é considerada uma flor, mas um
Estado de Fruição e a poderosa virtude de um Buda. A flor de lian não é uma flor
entendida pelos conceitos humanos, mesmo podendo ser comparada com uma flor. Hoje
em dia, a flor de lótus é usada na religião budista para simbolizar santidade e pureza;
emergindo do lodo sem se sujar. Ela cresce do lodo e não se suja e permanece limpa,
sagrada e pura. É utilizada como uma metáfora, porém, não é de forma alguma uma flor
de lian de um Buda.
Pergunta: Durante o cultivo, como experimentamos o progresso e subida de níveis?
Muitas vezes sinto recaídas em meu corpo.
Mestre: Tudo isto é natural. Então você pensa que deveria ser capaz de sentir o nível
alcançado no cultivo? Isto é impossível. Como devo dizer... Há tantas pessoas. Além
disso, dizer a cada pessoa a situação dela em detalhe é, primeiro impossível, e, segundo,
devido a isto você se apegaria a essas coisas tangíveis; você não pode focar sua atenção
nisso. Como discípulos do Dafa, vocês se cultivam de acordo com o Dafa e somente
esta forma é a mais rápida.
Pergunta: A personalidade de uma pessoa está relacionada com sua qualidade-inata?
Mestre: Se suas idiossincrasias foram formadas depois do nascimento, elas não são sua
personalidade; são apegos e estes são formados após o nascimento. Digamos, se
algumas pessoas têm um caráter próprio – esta pessoa atua de forma rápida ao fazer as
coisas enquanto que outra pessoa é lenta – ou se há diferenças entre elas em termos de
caráter inato, isto é algo que pertence à sua origem. O que se forma após o nascimento
são, por exemplo, coisas como “só gosto desta forma”; “eu sou precisamente assim”;
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“só gosto de atuar desta forma”; ou “eu faço as coisas assim” que são coisas que
aparecem quando as pessoas fazem certas coisas. É errôneo tratar esses apegos como
seu próprio caráter ou sua personalidade. Todas essas coisas devem ser eliminadas.
Pergunta: Como devemos entender os conceitos de “universo”, “corpo cósmico”, e
“espaço-tempo”?
Mestre: Os conceitos de universo, corpo cósmico e espaço-tempo devem ser discutidos
a partir dessas três palavras. A razão é que a linguagem humana é extremamente
limitada. As pessoas usualmente acreditam que o universo é aquilo que os olhos podem
ver e o que as pessoas podem imaginar. Eu tenho falado sobre tantos níveis de universo
e sobre o conceito de tantos níveis de universo; indo mais acima, há níveis muito além
do conceito de universo. Eu os chamo de corpos cósmicos. Este é o termo e conceito
perceptivo que lhes tenho explicado, enquanto que o corpo cósmico do qual os humanos
falam é um conteúdo diferente do corpo cósmico que tenho discutido. Portanto, existem
diferentes dimensões nos diferentes universos dentro de um corpo cósmico e
certamente, as diferentes dimensões têm seus próprios tempos. Esses são exatamente
seus espaços-tempos. As dimensões que existem em diferentes tempos são chamadas
diferentes espaços-tempos. Assim é como se entende superficialmente o conceito.
Pergunta: A ampla difusão do Dafa na sociedade é: as leis do universo manifestando-se
novamente no mundo humano. É correto entender isto desta forma?
Mestre: Sim, porém, não é completamente preciso. Isto porque um Fa tão imenso não
está se manifestando novamente no mundo humano: isto nunca aconteceu desde o
começo do Céu e da Terra; é a primeira vez no universo desde o início do Céu e da
Terra (Aplausos).
Pergunta: Os americanos que começam a aprender a prática desejam que as instruções
no cassete tenham a tradução simultânea para o inglês.
Mestre: O trabalho de tradução está caminhando. Penso que agregar instruções
traduzidas à fita dos exercícios não é bom. É justamente como a palavra “Buda”, os
ocidentais não tinham idéia sobre o que esta palavra significa, porém agora todos
sabem. Isto quer dizer que certas coisas simplesmente não podem ser traduzidas, mesmo
que as explicações nas fitas dos exercícios possam ser traduzidas. Termos como jieyin e
heshi não seriam integralmente o que são se fossem traduzidos. Eles perderão seus
significados originais, portanto, esses termos não podem ser traduzidos.
Pergunta: Como podemos ajudar aqueles que têm interferência demoníaca da própria
mente a continuarem no caminho do cultivo?
Mestre: Antes de tudo, não posso dizer que eles sejam estudantes bons, pois um
estudante que tenha praticado bem o cultivo nunca passaria por este tipo de problema.
Um estudante com o coração firme no Dafa, tão sólido como uma rocha faria com que
os demônios o temessem assim que o visse, sem mencionar que seriam incapazes de
interferir com ele (Aplausos). A tentativa dos demônios em tocá-lo, seria a mesma coisa
que atirar ovos em uma rocha, eles não se atreveriam a tocá-lo. Portanto, isto ocorre
porque essas pessoas têm problemas em suas mentes, especialmente quando há seres
alheios se aproveitando dos apegos em suas mentes para interferir com elas através das
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mentiras. Isto ocorre totalmente devido ao fato de que essas pessoas ainda guardam
coisas do passado que não foram abandonadas; vocês podem comprovar suas razões. Se
elas não perseguissem isto, essa coisa absolutamente não se atreveria a vir. Não importa
se são seres viventes no universo do passado ou todos os seres viventes que agora foram
retificados, todos eles estão observando. Isto ocorre porque a mente da pessoa não é
reta, então ela atrai essas coisas perversas. Se a mente da pessoa é reta, ninguém se
atreverá a vir, mesmo que pudesse vir, os Deuses não o permitiriam. Quanto a corrigir
essa pessoa, façam-na entender que a única forma é que ela abandone seus apegos e
estude mais o Fa. Uma vez que a interferência demoníaca da própria mente se
desenvolve, é muito difícil para a pessoa se iluminar as coisas por si mesma. Quanto
mais os outros lhe falam sobre isto, mais obsessiva a pessoa se torna; ela simplesmente
não quer entender. Quando o caso é este, não há saída, então a deixe. Ninguém deveria
se preocupar mais. Não liguem mais para isto, como se a pessoa não existisse. Quando
ela começar a falar coisas sem sentido, talvez ela se tranqüilize. Porém, essas pessoas
que causaram grande dano ao Fa, nunca mais terão novamente uma oportunidade de
obter o Fa, e o que é mais, no futuro, elas terão que pagar por seus pecados. Isto é
causado por elas mesmas; não é que não somos compassivos com elas. Eu já falei
repetidamente deste aspecto do Fa.
Pergunta: Sou consciente de que estou superando tribulações constantemente, porém,
nunca senti nenhuma mudança especial em meu corpo.
Mestre: Muitos de nossos estudantes suportaram muitas tribulações; seus sacrifícios e
penúrias são, na verdade, maiores que as dos outros. Há duas razões por detrás disto.
Uma é que o carma que eles geraram no passado é realmente enorme, ou eles fizeram
coisas muito ruins. Vocês podem dizer que não sabem nada sobre isto nesta vida e que
não querem compensar essas coisas; mas como isto poderia ser permitido? Você tem se
cultivado em Dafa, portanto, eu cuidarei de você. Também tenho que fazer com que
melhore no cultivo, e também tenho que fazer com que alcance a perfeição. Porém, ao
mesmo tempo, não posso lhe dar certeza de que você fez esse tipo de coisa, embora
você fique me perguntando o porquê disto e o porquê daquilo. Não estou me referindo
ao estudante que fez esta pergunta. Estou apenas dando um exemplo para explicar estas
coisas. Então, o que você acha que se pode fazer? Quando vejo que está suportando
penalidades e sofrendo, realmente fico preocupado. Porém, relativamente falando, o que
foi eliminado já é muito substancial. O que o Mestre eliminou por você e suportou por
você já é tremendo; eliminar algo mais que isto não funcionaria e não seria permitido.
Então, o que se deve fazer? Deve suportar um pouquinho mais de penalidades, então
elas ficam para serem eliminadas por você.
Outra situação é que algumas pessoas estão simplesmente apegadas às suas próprias
coisas e não as soltam. Simplesmente não as abandonam, e essas coisas estão tão
profundamente ocultas que mesmo quando percebem que as têm, não querem abandonálas. No instante em que essas coisas são tocadas, essas pessoas imediatamente se
esquivam, e não querem pensar mais naquilo. Como não querem abandoná-las – elas
não querem abandonar essas coisas, porém ainda querem se cultivar, e também vejo que
têm faculdades e que são capazes de se cultivarem – então, tenho que fazê-las entender.
Quando estão estancadas neste estado de ser, suas tribulações se tornam intensas. Então,
o que se deve fazer? Não há outra forma. Esta é uma das situações, em que as
tribulações são impostas artificialmente pela própria pessoa.
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Também, nem todos experimentam mudanças no corpo tão notáveis como outros
durante o cultivo. Há algumas pessoas que simplesmente não sentem nada notável. Não
importa o que seja, elas simplesmente não sentem nada. Há casos assim. Coloquemos
desta forma: Não importa que grande mudança teve no microcosmo – inclusive uma
mudança tremenda no Céu e na Terra de cima a baixo – seu corpo na superfície foi
insensibilizado por sua vida pós-natal, e não sente nada. Também há casos como este.
Porém, sem considerar como degenerou seu corpo na superfície e que não sente nada,
seu cultivo não será afetado e seu progresso não será mais lento que o dos outros por
causa disso. Quando finalmente alcançar a perfeição, as obstruções na superfície não
serão nada. No instante em que seu gong se manifestar, tudo será realizado em um
instante. Porém, talvez você não perceba mudanças agora.
Pergunta: O Mestre falou sobre a sociedade pervertida e os seres humanos pervertidos.
Por favor, pode explicar mais sobre isto para os seus discípulos?
Mestre: Vocês sabem, as pessoas do Oriente ou do Ocidente, nos tempos antigos, o
pensamento das pessoas, seus comportamentos e as formas em que as sociedades
existiram, tudo era completamente diferente dos tempos de hoje. Todos os Deuses
consideravam aquelas sociedades como a forma de vida humana. Porém, elas também
passaram por um processo de desenvolvimento. Vocês sabem que a China passou por
muitas dinastias. Mesmo quando os estilos do vestuário mudavam e eram diferentes em
cada dinastia, as noções das pessoas, seus pensamentos sobre como viver como ser
humano, e tudo o que faziam na sociedade, era realmente a vida dos humanos. E as
coisas de agora, o que são? Esta sociedade parece ser muito avançada; tudo isto é
causado pela ciência atual.
Então, por que os Deuses permitiram que a sociedade humana se corrompesse? No
instante em que esta pergunta é feita, uma grande quantidade de assuntos é envolvida,
portanto, prefiro não discutir isto agora. Porém, posso dar uma breve explicação. Ou
seja, há velhas forças neste universo. As velhas forças não são demônios; são vidas
criadas depois que as coisas se desviaram do Fa através de um longo período de tempo.
Elas não tinham idéia de que o universo se degenerou. É precisamente este tipo de ser
que, com o objetivo de proteger todas as coisas de seu interesse, obstrui os seres
viventes na obtenção do Fa, impede a retificação do Fa, e formam uma força
extremamente maligna. Porém, não são demônios, mesmo que estejam fazendo coisas
que nem sequer demônios são capazes de fazer. Elas fingem hipocritamente que estão
atentas ao bem estar das pessoas, porém o dano que causam é real.
A aparência delas é a imagem de Deuses, quando de fato não são seres benevolentes.
Estas forças provocam um efeito obstrutivo muito sério durante minha atual transmissão
do Dafa. No instante em que meu gong alcança essas velhas forças, se tornam nada.
Uma vez que entendem o que está ocorrendo, percebem que estão em situação de serem
aniquiladas completamente, e nenhuma delas escapará ao destino de ser erradicada pela
retificação do Fa. Este é o processo durante esta missão. Uma vez que este tema é
discutido, envolve algo enorme; os assuntos envolvidos são realmente enormes. Em
outras palavras, estas velhas forças já existem há um tempo realmente muito longo,
então, elas não acreditam que os seres viventes se desviaram do Fa e não acreditam que
houve alguma mudança no universo.
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Portanto, com relação a esta minha missão, todos os seres viventes de cima a baixo
sabem sobre ela. Os Deuses mais altos queriam cooperar com ela, então fizeram uma
série de arranjos. Eles acreditam que fazendo dessa forma, estão me ajudando. Foi feito
um arranjo como esse em diferentes níveis, conectados de cima a baixo. Claro, não
perceberam que seus padrões e seus arranjos são, na verdade, um obstáculo a minha
missão. Eles inclusive fizeram arranjos para a sociedade humana desde os tempos
antigos até o presente, a fim de estabelecer como a humanidade de hoje obteria o Fa.
Eles querem utilizar os corpos humanos e mentes humanas para preservar a sabedoria
dos extraterrestres. Isto também é um problema, uma dificuldade criada para mim no
nível mais baixo da minha retificação do Fa e da minha salvação das pessoas. Portanto,
tudo o que eles fizeram era para ajudar esta minha missão, quando na realidade, tudo
está atuando como um obstáculo. Porém, o maior dano que isto traz à humanidade é a
obstrução das pessoas na obtenção do Fa. Isto se torna evidente na falta de crença em
Deus e no ateísmo exposto pela ciência, assim como sua negação ao pensamento
tradicional e ao comportamento verdadeiro dos seres humanos. Todas estas coisas são
obstáculos na obtenção do Fa pelas pessoas. Os extraterrestres não são Deuses, e eles
também não sabem que os Deuses fizeram esses arranjos. Os Deuses simplesmente os
controlam e abriram a porta que permite que esses extraterrestres entrem. Então, esses
extraterrestres tiveram a oportunidade que buscavam, pois o corpo humano é algo que
eles sempre desejaram. Não importa o que façam, ninguém os molesta, então, estão
fazendo tudo o que podem para possuir o corpo humano e apoderarem-se dos lugares
que pertencem à humanidade. Portanto, isto é algo verdadeiramente complicado de
falar. Dizer essas coisas envolve assuntos enormes. Por isso ocorreu a perversão da
sociedade e o estado em que a humanidade vive hoje.
Alguns estudantes disseram: “Sem importar a quantidade de discípulos, o Mestre só
pode fazer com que uns poucos discípulos alcancem a perfeição no futuro”. Eu tenho
ouvido as pessoas dizerem isto em diferentes regiões. Isto é danificar seriamente o
Dafa. Se este fosse o caso, qual seria o objetivo de hoje eu estar aqui ensinando o Fa?
Para mim, seria o suficiente reunir uns poucos estudantes e ensiná-los. Por que ofereço
salvação a todos os seres conscientes? Certamente, alguns de nossos estudantes podem
enganar a si mesmos com isto. Como tem estudado o Fa? Isto é um problema. Também
há pessoas que dizem: “O Mestre utilizará o corpo de certo estudante para falar, para dar
pistas aos outros, ou dizer certas coisas”. Isto é algo que não ocorrerá de forma alguma.
Muitas vezes posso usar a boca de outras pessoas, as bocas de seus familiares, ou a boca
de qualquer um – posso usar suas bocas para lhes dizer algumas palavras e dar-lhes
pistas – isto é possível. Porém, usar o corpo de alguma pessoa... Quem é tão especial?
Não existe tal tipo de coisa. A pessoa que está dizendo isto tem um problema. É
garantido que esta pessoa tem um problema, e isto é o que os futi têm feito.
Pergunta: Quando propago o Fa às pessoas comuns, peço a elas que primeiramente
leiam três vezes Zhuan Falun. Se elas quiserem aprender, então ensino os movimentos.
Mestre: Não faça isto absolutamente. Como os principiantes sempre têm considerações
de um ou outro tipo, você pode ensinar a eles os movimentos, e eles podem ter um
entendimento gradual, isto também é bom. Você também pode dar o livro, e também
está certo se eles querem aprender os movimentos depois de ler o livro. Não há nada
absoluto; não crie padrões. Algumas pessoas falam bem do livro depois de lê-lo uma
vez e ficam ansiosas por aprender os exercícios. Porém, você lhes diz: “Não, deve
continuar lendo o livro”. Se você fizer desta forma, não será bom.
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Pergunta: Alguns estudantes dizem: “Os recém chegados não devem ler o livro.
Primeiro, devem contemplar, iluminarem-se e então pensar”.
Mestre: Iluminar-se, contemplar ou pensar, no caso de não terem obtido o Fa, não
importa se você lhes pedir que pensem e se iluminem, eles não se iluminarão, correto?
Todos devem ler mais o livro, e então serão capazes de lidar com algumas das
condições que se manifestam durante o cultivo; esta é a iluminação correta. O que
significa iluminação? É aquilo a que a pessoa se ilumina; esta é a iluminação correta.
Portanto, se a pessoa estiver pensando ou observando, em que realmente ela estará
pensando? Deveria realmente filtrar todos os pensamentos que surgirem para ver qual
deles é você e qual deles são pensamentos maus. Se é um pensamento mau, não pode
deixá-lo atuar. Com respeito a contemplar, não tem que contemplar algo
intencionalmente. Quando entendem o Fa, todos passam por um processo como este:
Percebem que é bom no momento em que adquirem o livro e o lêem. Por que percebem
que é bom? Vocês são racionais, têm seus pensamentos e têm experiências reais na
sociedade humana comum, então sabem que o Fa é bom. Vocês perceberam isto desde
o momento que leram o livro, porém, depois de tudo, isto é meramente um nível
perceptivo. Lendo o livro constantemente, vocês entendem cada vez mais seu valor, e
isto eleva o entendimento de vocês a um nível racional. Portanto, o que você
contempla? Se você pensa: “A parte do Fa que estudei hoje é correta? Este capítulo tem
sentido?”. Então, seu entendimento está se desviando. Fazê-lo desta forma é
absolutamente incorreto.
Pergunta: Devido à falta de propagação do Fa, até hoje, não há muita gente de alto
nível na comunidade científica e tecnológica que sejam cultivadores genuínos. O que
deveríamos fazer?
Mestre: Sobre isto – sem importar o departamento ou classe social – a propagação do
Dafa se dirige ao coração das pessoas, se dirige às pessoas e não a um grupo social. Por
exemplo: Digamos que uma pessoa tem certa autoridade e ela ordena: “Todos tem que
vir e aprender; não aprender não é uma opção”. Porém, quem viria sinceramente? Eles
viriam porque foram forçados, a autoridade ordenou, ou por consideração à amizade;
eles não viriam para obter o Dafa. O cultivo só é válido quando uma pessoa
verdadeiramente quer aprender por sua própria vontade. Portanto, não importa quão alta
é a posição de uma pessoa ou quanto poder possui, nós só olhamos seus corações.
Ninguém pode representar ninguém. Alguns de nós dizem que depois que as pessoas em
certas organizações obtém o Fa, elas podem se beneficiar mais em termos de difusão e
na afirmação que Dafa é científico. Não estou contra ter pensamentos assim. É
excelente salvaguardar o Dafa e fazer trabalho para o Dafa. Certamente, as coisas não
são usualmente como imaginou. Isto depende da pessoa querer ou não obtê-lo. Só
funciona se ela quer obtê-lo. Se ela não quer, não funcionará. Quem quer que falte, o
Dafa não sofrerá por ele. Alguns estudantes se preocupam e dizem: “Temos medo de
dizer aos estudantes como fazer as coisas nos locais de prática. Uma vez que digamos
como fazer as coisas, os estudantes deixarão de praticar e irão embora”. Diria que isto
pode ser aceitável quando o estudante não tem um entendimento profundo do Dafa. Se
um estudante se comporta assim depois de um período de estudo, deixe que ele vá
embora se quiser. O que nós queremos são cultivadores, não pessoas que perdem o
tempo e estão confusas ou pessoas que estão aqui só para ter mais gente no local. Se
noventa e nove por cento não forem sinceros e forem embora, e apenas um for sincero,
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isto é sua vitória. Se apenas uma pessoa fosse salva, isto já seria admirável. Porém, não
será assim. Depois de tudo, há muitíssimas pessoas cultivando o Dafa hoje.
Pergunta: Quando supero uma tribulação, às vezes sinto que me ilumino a ela e
instantaneamente sinto alívio em meu coração. Porém, depois percebo que a mesma
prova se repete.
Mestre: Neste instante um estudante me perguntou como acontece o estado de conexão
da circulação celestial, o qual ele já experimentou antes e que agora se repete. Digo que
durante o seu cultivo, com a finalidade de ajustá-lo ao máximo às condições da
sociedade das pessoas comuns, a parte que você cultivou é separada para você no
microcosmo. A parte que ainda tem que completar o cultivo pode, de igual maneira,
passar pelo mesmo problema de antes e tem que continuar se cultivando; então uma
nova parte será separada quando finalizar o cultivo dela. Explico isto com um exemplo:
Há mecanismos em cada nível de seu corpo. Pode haver maus pensamentos em vários
níveis de seu corpo. Em outras palavras, um pensamento mau provavelmente esteja
composto por coisas muito superficiais na superfície mais externa; também pode estar
composto por matéria que é um pouco mais microcósmica. Portanto, alguns
pensamentos maus podem estar presentes desde o microcosmo até a superfície.
Inclusive quando um lado seu tiver cumprido com o padrão, e uma camada é depurada e
separada, há alguns pensamentos maus na próxima camada. A eliminação das coisas
que necessita soltar em seu cultivo se repetem.
Algumas pessoas dizem: “Sinto que me cultivei muito bem e que fiz bem por algum
tempo. Porém, por que agora surgem novamente maus pensamentos?” É que a parte que
se cultivou muito bem foi separada, enquanto que a parte que não foi cultivada tem que
continuar se cultivando, porém, esta parte não cultivada se torna cada vez mais fraca. Eu
sei, às vezes, os pensamentos que surgem são simplesmente horríveis. Você não precisa
se preocupar. Quanto mais microcósmica é a matéria, maior é sua energia. Em outras
palavras, quanto mais poder tem, maior é a sua má influência; então pode controlar a
pessoa. Também, na superfície mais externa, quanto mais se aproxima a matéria da
superfície, menor é sua energia. Menor é sua energia, e menor é sua habilidade; porém
quanto menor é e mais se aproxima da superfície, pior se torna. E quanto pior e mais
baixo é, menor é a energia que tem. Essa é a relação. Por isso é que mesmo tendo
eliminado e reduzido muitas coisas más e elas tendo se tornado fracas, é provável que
apareçam de forma ainda pior. Não necessita se preocupar com isto, pois você já se
cultivou até esta etapa, e isto lhe permitirá ter consciência de um pensamento mau assim
que surgir. Isto é algo que é difícil de fazer na etapa inicial. Os pensamentos maus estão
sendo eliminados gradualmente, camada após camada. Você deve entender claramente o
que eu disse. Você pode pensar: “Ah, é assim que acontece. Então não me preocuparei
mais com isso quando surgir pensamentos maus novamente”. Digo que se não domina a
si mesmo nem resiste a isto, então não está se cultivando. Esta é exatamente a relação.
Você os distingue, os reprime, e sabe cultivar por si mesmo e reprimir os pensamentos
maus; então está praticando o cultivo e os eliminando continuamente, e as partes que
cumprem com o padrão são cada vez maiores. Quando todas elas cumprirem com o
padrão, atingirá a perfeição. Este é o processo.
Pergunta: Os discípulos da América do Norte têm usado muitas oportunidades para
difundir o Fa aos americanos, porém, os americanos que obtiveram realmente o Fa são
muito poucos.
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Mestre: As velhas forças no universo têm uma série de arranjos, e seus arranjos têm
obstruído seriamente as coisas que quero fazer hoje.
Nenhuma delas sabe de onde eu vim. Eu já lhes expliquei um princípio. Vejamos os
Deuses como exemplo. Sem importar em que nível um Deus se encontra, ele não sabe
se existem Deuses superiores a ele. Além disso, a existência dos Deuses é diferente da
existência dos humanos. Hoje, quando lhes digo que há Céus além dos Céus, todos
vocês acreditam nisso, porém, seu pensamento é diferente do pensamento dos Deuses.
Todos vocês entendem isto baseado no Fa, enquanto que um Deus pensa que o que ele
vê é tudo e conhece tudo. Se você lhe disser que há algo além dele, ele não acreditará;
realmente não acreditará. Isto é determinado por seu estado de Fruição e por seu nível, e
também é o que sua sabedoria foi firmada e à qual ele se iluminou. Abaixo de seu nível
ou em seu mesmo nível, ele vê tudo com uma simples olhada e pode fazer o que quiser.
Para todos os seres viventes abaixo de seu nível, ele é absolutamente venerável. Com
respeito a mim, todos eles podem ver minhas imagens manifestadas e formas de
manifestação em seus níveis, porém nenhum deles é capaz de ver minhas formas de
existência superiores a eles. Por isso, se atrevem a desempenhar tal papel.
Eles pensam que eu também pertenço ao nível onde eles estão: “Assim foi como
arranjei as coisas e isto será bom para você”. Na realidade, não sabem que tenho coisas
superiores a fazer. Eles agem desta forma em nível após nível, com este nível pensando
desta maneira, esse outro nível também pensando desta maneira – todos pensam desta
maneira – portanto, tenho tido obstáculo em cada nível, um após o outro. Com respeito
à difusão do Fa, no início eu queria que duzentos milhões de pessoas obtivessem o Fa
durante o processo da retificação do Fa. Como há mais de sete bilhões de pessoas no
mundo, duzentos milhões é um número ainda pequeno, ou não? No entanto, eles
limitaram este número a cem milhões, apegando às suas coisas que estão desviadas.
Cada vez que atravesso um nível, eles têm arranjos no nível superior seguinte; tenho
que atravessar a todos, nível após nível... Só assim não serei restringido por esta série de
arranjos feitos por eles. Portanto, os arranjos deles formam um enorme obstáculo para
minha retificação do Fa.
Pergunta: Muitas pessoas estão buscando uma motivação no cultivo, tal como
estabelecer o conceito de “ir para casa”. Eu pergunto se não é melhor praticar o cultivo
sem nenhuma intenção.
Mestre: Estabelecer um tipo de confiança, motivação, ou aspiração para ir a algum
lugar, como motivação para o cultivo, penso que não há problema no início. Porém,
ainda acho que há uma omissão, pois ainda está praticando o cultivo por algo. Claro, se
você quer praticar o cultivo com o objetivo de retornar, ou de alcançar certo estado,
penso que já que está estabelecendo um objetivo ou desenvolvendo um pensamento
reto, deveria deixar de pensar nisto. Depois de formar este desejo, deveria se concentrar
só no cultivo; não necessita se preocupar com mais nada. Se você está sempre pensando
desta forma, usando este pensamento como força motriz para se motivar, depois que
alcançar certo nível, o requisito para você será outro, então penso que este pensamento
não será mais uma força motriz, mas um apego. Porém, não há nenhum problema na
etapa inicial. Disse que um Tathagata transmite compaixão. Porém, quando um Deus
muito alto vê isto, ele não entende: “Que compaixão? O que é compaixão?” Não é que
ele não entenda – ele entende tudo – apenas pensa que a compaixão do Tathagata é um
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apego. Os princípios estão transcendendo, e o Fa também está transcendendo. Todos os
seres viventes em diferentes níveis têm os requisitos de seus reinos em diferentes níveis.
Pergunta: Depois de participar de um Fahui, cada vez mais me sinto elevado e
motivado. Porém, depois de voltar para casa, após um período de tempo, percebo que
não estou sendo diligente novamente.
Mestre: Ontem eu falei sobre esta pergunta com nossos estudantes. Todos vocês
tiveram esta experiência. Todos sabem que devem ser diligentes depois de escutar o
Mestre falar no ambiente do Dafa. Porém, vocês estão, antes de tudo, se cultivando na
sociedade humana comum, tudo com que vocês entram em contato envolve interesses
pessoais entre as pessoas comuns, e tudo afeta seus interesses; portanto, até a atmosfera
emitida pela sociedade inteira vive para isto. Neste ambiente, sem que esteja consciente
disto, você pode sentir que tudo simplesmente é assim, e isto faz com que não seja
diligente. Esta é uma razão fundamental para falhar na diligência. Porém, por outro
lado, é justamente por este ambiente propiciar com que uma pessoa fraqueje, pode
inclusive fazer com que uma pessoa se torne má, que é complicado e difícil praticar o
cultivo nele, assim, se você pode emergir deste ambiente, então você é grandioso, você
pode ir muito alto e pode retornar, e terá outros dizendo que é extraordinário. Não é
assim? Portanto, em qualquer ambiente e neste ambiente de hoje, com o objetivo de nos
tornarmos firmemente diligente, penso que devemos ler muito o livro, ler mais o livro.
Pergunta: Quanto mais microcósmico, mais alto é o nível. Ontem o Mestre mencionou
que os diferentes níveis de Céus progridem descendo para o microcosmo.
Mestre: Não há o “acima” ou o “abaixo” que você imagina. A Terra é redonda;
“abaixo” também é “acima”. Em primeiro lugar, a Terra é redonda, e os humanos estão
de cabeça para baixo em um momento e em outro momento estão novamente de cabeça
para cima. Não existe o conceito de “acima” e “abaixo”. Os quatro lados circundantes e
as oito direções estão todas “acima”. Quando digo: “mover para cima”, na realidade
pode-se entender como ir para o microcosmo. Para ser exato, subir aos Céus é ir para o
microcosmo.
Pergunta: O Mestre usou “ano-luz” para descrever o tempo em Zhuan Falun, porém,
na física, ano-luz não se refere à distância?
Mestre: Quando falei sobre corpo cósmico, usei a distância de um conceito de espaçotempo para discutir o tempo que é requerido. Dentro do mesmo nível, se pode falar de
distância. Falando do macrocosmo até o microcosmo, o conceito de distância
experimenta mudanças juntamente com as diferenças nos espaços-tempos. A
humanidade não tem um conceito ou termo para as distâncias de um espaço-tempo
permanente ou um tempo unificado. Estou me separando de todos os tempos para seguir
com esta missão; este é o meu método. Porém, qualquer ser vivente, sempre e quando
estiver dentro de um ambiente particular, será restringido pelo tempo daquele ambiente.
Por isso é que quando se discute a estrutura dos corpos cósmicos, o conceito de
distância não pode ser separado do tempo nem da velocidade. Dentro de certo reino,
existem diferentes mundos ou diferentes partículas do mesmo nível. Eles podem ser
medidos pela distância, pois pertencem ao mesmo nível e compartilham o mesmo tempo
e distância. No processo de se mover do microcosmo ao macrocosmo, certamente, não
há tempos unificados ou distâncias unificadas. Tudo no universo foi criado pelo Dafa
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para os seres conscientes, incluindo as culturas dos seres conscientes em diferentes
níveis. A retificação do Fa não retifica somente tudo o que não é reto como também cria
uma nova cultura humana; as culturas passadas são inadequadas. Penso que expliquei
isto claramente. (Aplausos).
Pergunta: Cada vez que experimento tribulações de qing, sempre tenho a sensação de
ser extremamente sentimental e de não soltá-las. Sou uma dessas pessoas em que é
difícil mudar a natureza mais profunda?
Mestre: É incorreto se você trata o qing como sua própria racionalidade ou algo que faz
parte de seu corpo. Porém, se intencionalmente se força a abandonar algo para o qual
você realmente não atingiu o padrão, não funcionará. Através do processo de contínuo
cultivo, lendo os livros e praticando os exercícios, o cultivador é capaz de entender
gradualmente o Fa da perspectiva do Fa. Você tem um requisito mais alto para você
mesmo, então faça o seu maior esforço para restringir esses maus pensamentos e as
coisas a que está apegado; faça seu maior esforço para levar isso sem muita
preocupação e resista a essas coisas. A sua parte que é capaz de cumprir com o padrão,
mesmo que seja por uma fração de segundo, é então fixada ali. Então, constantemente
esse processo vem caminhando para a superfície. Quando chegar ao final, quando a
última camada for penetrada, você vai descobrir que suas idéias e pensamentos são
completamente diferentes de antes. Até sua forma de pensamento será diferente de
antes. Este é seu verdadeiro ser, sua verdadeira natureza, enquanto que toda e qualquer
coisa que pensa e que não consegue se desapegar são noções adquiridas depois do
nascimento que o estão prejudicando.
Além dessas noções, o homem também tem um ambiente especial nesta dimensão que é
toda envolvida no qing. Dentro dos Três Reinos, tudo está imerso no qing. Você não
pode ser separado deste qing; você está dentro dele. Na realidade, o que você necessita
fazer é achar uma forma de abandonar o qing. Mesmo dizendo isto de forma tão
explícita, as pessoas que se cultivaram por um período curto de tempo, não são capazes
de fazer isto. Também é muito difícil para os estudantes veteranos se livrarem
totalmente do qing antes de alcançar a perfeição. Seja estrito consigo mesmo no cultivo
e elimine essas coisas más. No cultivo de Dafa tudo pode ser mudado. Constantemente
leia o livro e também faça seu maior esforço para se comportar como cultivador em sua
vida diária; isto lhe possibilitará experimentar uma mudança completa, já que você está
sendo forjado em Dafa.
Pergunta: Há uma região que planeja realizar uma conferência de troca de experiência
em grande escala todo mês. Até o momento eles já realizaram três conferências. Penso
que é muito.
Mestre: Realmente é muito. Não realize conferências assim muito freqüentemente.
Conferências em grande escala como esta, penso, é suficiente que se realize uma ou
duas vezes ao ano. Se são realizadas com muita freqüência, é provável que afetem o
cultivo das pessoas. Isto porque praticar o cultivo é a maior prioridade; sua difusão do
Fa também é feita com o propósito de permitir que as pessoas obtenham o Fa. Fazemos
coisas para difundir o Fa, para que você melhore verdadeiramente e aumente sua
confiança no cultivo, porém, não devemos fazer com que isto se torne uma mera
formalidade.
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Pergunta: Ontem o Mestre disse: “Meu plano original era ter duzentos milhões de
pessoas”. Isto significa que a perspectiva para nossa difusão do Fa são duzentos milhões
de pessoas?
Mestre: Tudo o que impede a retificação do Fa está em sua etapa final de ser
eliminado. Certamente, se perdeu uma grande parte do tempo estabelecido para que as
pessoas pratiquem o cultivo e isto é irrecuperável. Se outros cem milhões de pessoas
entrarem no cultivo, é certo que elas não serão iguais a vocês, e elas não conseguirão
avançar com diligência ou não os alcançarão. Porém, isto significa que devemos deixar
de fazer coisas para difundir o Fa? Não, mesmo assim ainda devemos difundir o Fa.
Isto porque ainda se necessita fazer coisas para a próxima fase da humanidade, e há
muita gente que não tem se cultivado nem estudado. Deveriam permitir que as pessoas
que não sabem sobre o Fa, o conheçam.
Pergunta: Eu me preocupo que o cultivo arranjado pelo Mestre para os discípulos seja
interrompido por irmos às áreas distantes difundir o Fa.
Mestre: Não será interrompido. Se em uma área remota ninguém soubesse sobre o Fa,
não será ruim você ir lá e difundir o Fa às pessoas daquela área, e seu cultivo não
sofrerá interferência devido a isto. Continue lendo o livro e praticando os exercícios
enquanto faz coisas para difundir o Fa; isto em si mesmo é cultivo.
Pergunta: Quão alto é o nível que o egoísmo pode penetrar? Como podemos atravessar
esse nível?
Mestre: A razão pela qual as vidas são capazes de se desviar do Fa e pela qual as vidas
caem desde os altos níveis é que elas se tornaram egoístas. A razão pela qual a
humanidade se torna egoísta é que muitas noções más formadas depois do nascimento
são desenvolvidas nas mentes das pessoas; na verdade, se trata de uma poluição mental.
Os Deuses em níveis mais altos são mais puros e mais sagrados. Se eles desenvolvem
coisas que não deveriam desenvolver, então se tornam impuros. O conceito ou
manifestação de nível que você pensou, não existe.
Pergunta: O Mestre disse que não só poderemos regressar aos lugares onde nossas
vidas foram criadas como também poderemos ir inclusive mais alto.
Mestre: Pode haver tais casos, porém é muito difícil. Há um esclarecimento a fazer:
Definitivamente haverá formas de fazê-los regressar ao lugar onde foram criados. Isto
pode ocorrer sempre e quando continuar se cultivando, e isto também inclui aqueles que
obtiveram o Fa recentemente, pois não quero deixar ninguém para trás. (Aplausos).
Quanto a ir a lugares mais altos, isto dependerá de você mesmo. Há casos especiais,
extremamente especiais. Na verdade, está usando o pensamento humano para analisar
isto. Em sua vida, o mais importante é regressar ao seu lugar original; este é o seu maior
desejo e a sua maior felicidade. O significado da vida não consiste em quão alto se
encontra o nível de um ser; e sim, que o ser seja capaz de obter o que deve obter, então
ele estará satisfeito; isto é felicidade. Porém, isto parece muito vulgar quando é descrito
com palavras humanas. Todos os humanos têm um incessante desejo que os leva a
explorar tudo; esta mentalidade não é boa. Os Deuses não têm esta mentalidade. Para os
seres conscientes, o universo é ilimitado e não se pode ver o fim dele. Então, cada
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desejo por conhecer coisas de níveis mais altos é um tipo de coisa espantosa e
insaciável, e simplesmente não funciona.
Entre aqueles que praticaram o cultivo no passado, certamente houve pessoas que
cultivaram em níveis muito altos, no entanto, as penúrias que elas suportaram foram
verdadeiramente enormes! Darei um exemplo: Quando estou realizando esta missão,
tiro tudo para chegar continuamente no microcosmo, fazendo a retificação do Fa; eu
faço isto partindo do micro para o macro. Onde vocês acham que cheguei enquanto faço
isto? Eu alcancei um lugar que está muito além de ter corpos humanos. Neste lugar não
há nada mais que matéria, e vidas em forma de matéria abundam por todas as partes.
Durante um período histórico especial de grandes mudanças no universo, havia alguns
Deuses que foram levados a um nível particular e não podiam baixar, então ficaram ali.
Eles sentiam que não era nada divertido, e queriam de todo coração baixar e regressar
aos seus lugares originais. Tudo isto é diferente do que você tem imaginado; não é
correto dizer que quanto mais alto, melhor. Um tempo depois, quando alcancei este
nível durante minha missão, os enviei de volta para os seus níveis, e todos eles ficaram
muito felizes. (Aplausos). Algumas destas palavras podem parecer um pouco difícil de
acreditar. Enquanto estou sentado aqui, sou simplesmente Li Hongzhi, com a aparência
completa de um ser humano. O que lhes ensinei são os princípios do Fa; o que disse são
todos eventos reais. Certamente, nenhuma das habilidades se manifesta nesta dimensão
de pessoas comuns. Isto porque não necessito usar este tipo de habilidade para fazer
com que você se assimile e transcenda. Usando os princípios do Dafa, posso corrigir e
aperfeiçoar tudo.
Pergunta: Ouvi falar que cada vez que terminamos de ler Zhuan Falun, nos livramos de
uma camada. (Os estudantes riem).
Mestre: Não riam. Penso que o livro tem este poder. Aquilo que se aprende quando se
lê Zhuan Falun pela primeira vez, não se repete quando se lê o livro pela segunda vez.
Por isso lhes digo que leiam mais e leiam muito o livro. A razão pela qual você é capaz
de se despertar para princípios mais altos é porque fez avanços em direção a outro reino.
Se não tivesse alcançado tal reino, não seria permitido saber princípios desse nível.
Pergunta: Há alguma relação entre o número de vezes que se lê o Fa e o nível
alcançado na perfeição?
Mestre: O número de vezes que se lê o Fa pode acelerar o progresso em direção à
perfeição. Porém, o poder ou não alcançar a perfeição também depende de seu próprio
cultivo e de alguns outros aspectos envolvidos. Na realidade, se você é capaz de ler o
livro desta forma, sei que agirá de forma correta com relação às coisas.
Pergunta: Se o nível social de dois indivíduos que tem a mesma qualidade-inata é
diferente, eles alcançarão o mesmo nível depois de chegarem à perfeição?
Mestre: O cultivo não leva em consideração o nível social na sociedade humana. Não
há diferença entre o pobre e o rico, a classe alta e a classe baixa; as pessoas classificam
as coisas assim; na verdade, todos os cultivadores são tratados de forma igual. Se os
dois cultivadores são do mesmo nível, então não há diferença de forma alguma, e é
garantido que são iguais. Se eles não estão na mesma via de cultivo, tampouco deveria
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haver problema. Se algumas pessoas fizeram contribuições especiais, isto as ajudará a
dar um enorme passo adiante em termos de progresso no cultivo delas (Aplausos). No
entanto, penso que não deveria focar sua mente nisto, buscando atalhos e fazendo mais
obras boas no caminho de volta para casa. Se você fizer isto, é muito provável que
produza o resultado oposto. Você não é capaz de realizar tudo o que quiser.
Pergunta: Alguns assistentes não cumprem com os requisitos do Dafa, e alguns
estudantes pedem que sejam substituídos. Como deveríamos lidar com esta situação?
Mestre: Se esta pessoa está danificando o Fa, então deve ser substituída. Mesmo que
ela não seja substituída, penso que nenhum estudante ficará com ela, então,
naturalmente já não será mais um assistente. Agora, se não for o caso de danificar o
Dafa e sim porque tem problemas com seus métodos ao realizar o trabalho, então
poderia bondosamente lhe dizer onde está a falha dela. Pode ser que ela não esteja
percebendo; talvez necessite passar por um processo. Neste caso, nós também não
estamos muito apegados aos erros dela e não nos livramos deles em nossos corações? Se
este é o caso, então você está apegado aos erros dela, e isto é sinal de que está buscando
coisas externamente. Por que não pode pensar no motivo de você ter visto o erro nela? É
um erro dela, porém por que ele o deixa tão chateado em seu coração? Será que é
porque há algo que você também não fez bem? Porque acha isto um problema tão
grande? Quando encontrar problemas, seja qual for a situação, sempre deve se cultivar e
olhar para dentro de si mesmo.
Se este assistente realmente tem se cultivado muito bem, quando ele tiver um problema
e você o apontar, seguramente ele examinará a si mesmo. Se os outros apontam um
problema ao assistente e ele não examina a si mesmo, eu diria que este assistente tem
estudado muito pouco o Fa e ainda necessita fazer grandes progressos (Aplausos). Isto
não é ser indulgente com alguém; isto ocorre devido a que todos vocês estão se
cultivando, e todos têm seus apegos e coisas que não conseguem se libertar. Talvez
tenham razão, talvez não. Se você está equivocado, talvez veja os comportamentos
corretos de outra pessoa como incorretos; e também pode ver os comportamentos
incorretos de outra pessoa como corretos.
Todos vocês estão praticando o cultivo. Todos aplaudiram quando escutaram eu dizer
essas palavras; disse que faria meu maior esforço para não deixar de fora nenhum
discípulo que tenha obtido o Fa. Eu posso fazer isto; e vocês, por que não podem tratar
a todos com benevolência? (Aplausos). Se todos vocês puderem buscar no fundo de seu
ser cada vez que se depararem com conflitos: “Isto está acontecendo porque tenho um
problema?”, eu diria que tudo seria mais fácil de resolver, e a velocidade de seu cultivo
seria muito, muito rápida. Durante o seu cultivo atual, muitas vezes você sabe que está
equivocado, porém, mesmo assim, é difícil superar isso, então, só posso dizer que faça o
seu maior esforço para agir corretamente e se manter diligente. Os conflitos são
inevitáveis. Sem conflitos não haveria progressos. Se os assistentes não tivessem
conflitos, se os estudantes não tivessem conflitos e ninguém tivesse conflito neste
ambiente, quem seria feliz? Os demônios estariam felizes, e eu não estaria feliz. A razão
é que, vocês perderiam o ambiente para o cultivo, não seriam capazes de melhorar e não
seriam capazes de alcançar o objetivo de regressar. Portanto, não devem ver os conflitos
como algo mau.
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Muitas vezes digo que não é problema as pessoas suportarem um pouco de penalidade.
Vocês não perceberam que os conflitos também são penalidades? (Aplausos). Por isso,
neste período de tempo que passou, coisas deste tipo foram relativamente mais
freqüentes entre nossos discípulos de Dafa nos Estados Unidos. Certamente, depois de
tudo, vocês não obtiveram o Fa no início como os estudantes da China Continental, e
seus entendimentos também não progrediram tão rapidamente; este processo já
terminou. Penso que de agora em diante... Especialmente neste período de tempo atual,
as coisas já melhoraram muito; o entendimento do Fa dos estudantes veteranos também
é muito alto, e eles não farão coisas extremas como faziam antes; isto é muito bom.
Creio que de agora em diante as coisas serão cada vez melhores, pois vocês estão
amadurecendo e seus entendimentos do Fa estão cada vez mais elevados.
Algumas pessoas disseram: “Mestre, realmente fico preocupado por não sentir nenhuma
dor nas pernas quando me sento em lótus. É verdade que se não tenho tribulações, meu
cultivo não está avançando rapidamente?” Se as outras pessoas podem entender bem
isto, por que você não se sente feliz quando surgem conflitos? “Ah, agora surgiu uma
oportunidade para que eu melhore”. Quando as pessoas se encontram com conflitos,
todos empurram todas essas coisas para fora e passam essas coisas uns aos outros. Por
isso é que fica despreocupado e pensa que é muito bom quando não tem conflitos;
quando os conflitos surgem, você não gosta. O conflito é em si mesmo parte do cultivo
em meio às penalidades. Algumas pessoas dizem que elas não estão em contato com a
sociedade, pois já estão muito velhas. Mesmo sua idade sendo avançada, afim de que
melhore e alcance a perfeição, você pensará sobre aqueles “oitos anos de milho e dez
anos de palha”, pensará sobre algumas coisas miseráveis de seu passado, mesmo que
não consiga fazer mais nada além de ficar sentado na cama. Ficará chateado enquanto
estiver sentado ali, tão chateado que não conseguirá suportar, então perceberá: “Oh, sou
um cultivador. Não deveria ficar assim”. Isto é para eliminar seu apego. Em qualquer
caso, se quer ter comodidade, não conseguirá melhorar, então não posso deixar que
tenha comodidade. (Aplausos).
Os apegos humanos só podem ser eliminados no meio dos conflitos; só no meio dos
conflitos uma pessoa pode saber onde tem falhado. Cada vez que se encontrar com
conflitos, é certo que seu apego aflorou e isto é óbvio. Se você não aproveita este
momento, e continua apegado às suas coisas discutindo suas razões, então, é a
manifestação desse apego se exibindo fortemente. Se você for capaz de olhar no fundo
de seu ser para ver qual é o seu motivo para sustentar o conflito, então a raiz do apego
se manifestará. (Aplausos). Portanto, no cultivo vocês deveriam se cultivar
conscientemente, e não podem ficar sempre pedindo aos meus Fashen que lhes dêem
pistas. Os Fashen nunca lhes dirão diretamente o que fazer.
Como vocês sabem, há pouco disse que durante a retificação do Fa, continuamente eu
caminho em direção ao microcosmo. Por que posso fazer isto? Porque eu agarrei a
porção principal de todos os diferentes níveis individuais para que estejam aqui comigo
(Aplausos) de maneira que eles não podem escapar. No entanto, há um problema:
Durante o curso de aniquilação, quando esses seres estão sendo destruídos e
transformados em algo como pó e estão caindo – são aniquilados porque estão
degenerados, inclusive pior que demônios, e quando estão sendo aniquilados, pois são
perversos, ainda querem fazer coisas más antes de morrer – eles caem intencionalmente
em Pequim.
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Como vocês sabem, as pessoas estão preocupadas com o clima em Pequim! O que está
acontecendo em Pequim? O clima nos últimos dois anos tem sido tal, que parece
nublado, porém não há nuvens, e parece que há neblina, no entanto, não há. As
partículas de substâncias flutuantes no ar são muito grandes, e até podem ser vistas a
olho nu. Dizem que é fumaça de carro. Penso que isto não tem nada a ver com os carros.
Os carros emitem monóxido e dióxido de carbono, enquanto que a grande maioria das
substancia no ar se trata de nitrato. Existem muitos carros nos Estados Unidos e carros
nas rodovias fluem como água; tem sido assim por dezenas de anos, no entanto, nos
Estados Unidos não tem este grau de poluição. Portanto, não é um problema causado
pelos carros. Dizem que é contaminação industrial. Mesmo quando a contaminação do
ar nos países desenvolvidos é muito grande, não chega ao grau de Pequim; isto sem
mencionar o fato de que não há tantas indústrias poluentes em Pequim. Alguns dizem
que é devido à queima de carvão. Porém, hoje em dia, todas as pessoas usam sistemas
de calefação e as chaminés são escassas. No entanto, antigamente quando se usavam
fornos de carvão, toda casa tinha uma lareira de carvão, e mesmo assim, não tínhamos a
poluição que temos hoje. Isto significa que não se trata deste tipo de contaminação.
Certamente, as pessoas não acreditarão, e não necessito dizer. O que as pessoas
disserem que é, tudo bem.
Isto na realidade são as substancias muito degeneradas das dimensões microcósmicas
aniquiladas caindo continuamente ali. Quando viajar de avião e estiver a quinhentos
metros de altura, verá que o céu azul parece muito bonito. Quando olhar para baixo:
“Oh!” Parece como se tivesse uma tampa cobrindo tudo. De onde veio isto? Por que não
se dispersa? Isto veio do microcosmo. Por isso não se pode detectar de onde vem. Vem
das partículas que são menores que as moléculas superficiais, então as pessoas não
conseguem deduzir de onde vem. No final se determinou que é nitrato. Sobre o nitrato
(aqueles de vocês que estudam química sabem), é o pó de substâncias orgânicas e que é
igual à fumaça de um incinerador. Na realidade, é gerado pela aniquilação desses seres
viventes microcósmicos degenerados.
Pergunta: Os artigos do Mestre “Renovando a humanidade”, “Degeneração” e “Uma
conversa com o Tempo” foram escritos em 1996 e 1997. Por que você esperou para
publicá-los?
Mestre: Houve razões para publicá-los no momento oportuno. A razão é que os escrevi
quando estas coisas que vi saíram à superfície. Depois que elas já tinham se propagado
amplamente, eu as publiquei (Aplausos).
Pergunta: A estrutura do universo que o Mestre explicou é muito grande, quando ouvi
as explicações, minhas perspectivas e a extensão de minha mente também parecem ter
aumentado. O objetivo do Mestre ao ensinar isto é...
Mestre: Por acaso você não acaba de dizer isto de forma clara? Realmente, estou
expandindo sua capacidade e, tudo que lhe pertence também necessita ser expandido e
crescer com você. Disse que o corpo cósmico ainda é um grão de pó no Cosmo.
Qualquer coisa que eu disser e que possam entender, o que for maior que isso em uns
bilhões ou trilhões de vezes, ainda é um grão de pó no cosmo. Ninguém, além de mim
sabe o que é o Cosmo em sua totalidade. (Aplausos). E mais, o Cosmo é muito grande e
complicado, e a mente humana não pode contê-lo. Não existe tal linguagem, então é
impossível descrevê-lo. Na realidade, não importa a maneira como o descrevi, desta ou
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daquela maneira, isto não foi além de um sistema. É similar ao fato de a Terra ser uma
partícula, porém, partículas similares à Terra enchem os corpos cósmicos no Cosmo – é
precisamente como as partículas de um certo tamanho no ar que compõem moléculas de
ar, as quais impregnam tudo e estão por todas as partes – quão grandes pensam que são
os corpos cósmicos? O que lhes dei, foi a explicação dentro de um sistema; o grau de
complexidade está simplesmente além das palavras. Isto também não pode ser ilustrado
com desenhos, pois a complexidade da estrutura está muito além do que possam ilustrar,
pois há a intersecção de trilhões de planos tridimensionais, portanto é muito difícil
explicá-lo claramente. (Aplausos). No entanto, mediante o estudo de Zhuan Falun ou
mesmo quando alcançar certo nível no cultivo, você compreenderá em sua mente e
poderá sentir sua enormidade, porém não conseguirá expressá-lo com palavras.
(Aplausos).
Pergunta: Por que é tão difícil se desvencilhar do qing?
Mestre: Digo que um ser humano, esta sua carapaça nasce dentro deste qing e tem
estado assim desde seu nascimento. As células do corpo que compõem esta carapaça
nascem no ambiente do qing. Se você se desvencilhar dele, já não é mais um ser
humano e sim um Deus. Quando as pessoas se apegam ao qing, elas, na verdade, estão
sendo passivas, inclusive quando pensam que são ativas.
Pergunta: A homossexualidade é pecaminosa, isto me tem deixado em agonia e
desespero. Creio em Zhen-Shan-Ren, sou digno de me cultivar?
Mestre: Neste ambiente, as pessoas podem cometer muitos erros quando são guiadas
pelos pensamentos predominantes e quando são corroídas pela predominante
propaganda incorreta; porém isto não significa que não haja esperança. Você pode
estudar o Dafa e corrigir seus pensamentos e comportamentos incorretos. É exatamente
como disse: Por que uma pessoa é homossexual? Na realidade, os humanos estão
passivamente apegados ao qing. Quando se está apegado, o qing cria toda classe de
apegos em sua mente; e desses apegos surgirão toda classe de noções ou até noções
degeneradas. Então, de repente você gosta da forma particular que alguém se move ou
talvez de sua aparência, e fica envolvido com essas coisas por um longo período de
tempo. Ou talvez, simplesmente goste da atitude ou maneira de ser de certa pessoa, e
assim, com o tempo, se formará uma noção que diz que você gosta da maneira como a
pessoa é. Então, à medida que isto se torna gradualmente mais forte, começa a controlar
sua mente. Quando seu gosto por algo forma uma noção, ela se tornará cada vez mais
forte; se a mentalidade é uma que está distorcida, lentamente tal pensamento
degenerado se desenvolve até se tornar mais distorcido ainda. Portanto, a
homossexualidade é algo distorcido dentro deste qing; isto ocorre porque se formou
uma noção, só que ela é degenerada.
Porém, agora, todas as pessoas tratam essas coisas como se fossem parte delas mesmas.
Estas coisas, na realidade, são coisas formadas por suas percepções pós-natais incorretas
que o controlam, no entanto, você pensa que são seus próprios pensamentos. As pessoas
nunca acreditam que suas noções não são parte delas mesmas, então, também é certo
que não sabem sobre o carma de pensamento que elas mesmas formaram. Você nunca
pensou se alguns pensamentos são seus mesmo ou são pensamentos refletidos pelo
carma de pensamento. Na verdade, nem sempre os pensamentos refletidos em sua mente
são seus. Porém, é possível que estes pensamentos incorretos sejam corrigidos, pois
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estudar o Dafa permite às pessoas seguir um caminho reto e tornarem-se melhores.
Penso que tudo pode ser corrigido em Dafa. Não há nenhum problema e pode estudar o
Fa. Porém deve realmente ser responsável por si mesmo e deve rechaçar com
veemência esses pensamentos. Esses pensamentos estão o prejudicando, estão pedindo
que faça coisas que não são humanas, e estão arrastando você para o inferno. No
entanto, pessoas com mentalidades distorcidas acreditam que tudo isto faz parte delas
mesmas. Assim que este pensamento surgir, dizendo que você gosta de pessoas do
mesmo sexo, deve lembrar que não é você e que ele surgiu para lhe prejudicar
novamente. Porém, como você aprovou este tipo de pensamento passivamente por um
longo tempo, então acha que gosta desse tipo de pensamento depois de aprová-lo, e
assim se converteu em homossexual. Esta mentalidade deve ser corrigida.
Pergunta: Tenho cinqüenta anos, porém alguns estudantes dizem que pareço ter
dezesseis ou dezessete anos. Esta aparência é do “eu” que está se cultivando aqui ou é
do “eu” em outras dimensões?
Mestre: Eu já falei sobre isto antes. Enquanto está sentado aqui, não importa quantos
anos tenha, esta não é a idade de sua natureza-inata e esta não é sua verdadeira idade.
Isto é o que se manifesta dentro do tempo e ambiente dos seres humanos. Talvez já
tenha sessenta ou setenta anos, porém seu espírito-original tem apenas sete ou oito
anos; talvez esteja em seus quarenta ou cinqüenta anos e teu espírito-original só tenha
dezessete ou dezoito anos. Certamente, mediante o cultivo – e isto inclui sua camada
superficial no nível humano – está se tornando mais jovem e melhor. Isto é certo.
Pergunta: Sou ocidental e mágico profissional. Penso que a magia de David pode ser
realizada sem usar capacidades sobrenaturais – capacidades de gong. Creio que o que
você disse é certo, porém ainda tenho dúvidas no fundo de meu coração.
Mestre: A mágica é uma técnica, e ela depende da prestidigitação ou de algum suporte.
Isto nunca deveria ser confundido com capacidades de gong. Certamente, quando
algumas destrezas de uma pessoa se tornam refinadas, também é possível desenvolver
um estado similar às capacidades de gong. Por exemplo: Algumas pessoas tiram o
chapéu e mostram aos outros um lado e o outro do chapéu, enquanto uma mão tira algo,
a outra coloca. Elas são muito rápidas, e podem confundir os outros. Isto significa que
depois de um longo período de tempo, elas também podem desenvolver um tipo de
diferença de tempo balanceado que é similar às capacidades de gong, e, portanto, podem
apresentar este tipo de efeito.
Como vocês sabem, o Taichi é muito lento e pausado; como então pode ser usado em
um combate real? Mesmo parecendo ser lento e pausado, sua capacidade de gong pode
balancear o tempo. Não usa o tempo nesta dimensão; seus olhos humanos vêem que é
lento, porém, na realidade, a pessoa está se movendo muito rápido. Não importa o quão
rápido lhe dê um soco, não é tão rápido como ela; ela se move lenta e pausadamente,
porém já o golpeou. Devido a que nenhum dos princípios do Tai Chi Chuan para guiar a
mente foi deixado, as pessoas de hoje não conhecem os fatores reais por detrás do Tai
Chi Chuan. Isso se deve a diferença de tempo-espaço e a diferença é muito grande. Nós,
orientais, já ouvimos falar sobre os lendários “pés mágicos”, onde se vê um velho
caminhando muito lentamente e pausadamente, porém ninguém consegue alcançá-lo,
mesmo à cavalo. Isto significa que ele não se move nesta mesma dimensão. Às vezes
alguns mágicos possuem uma forma muito fraca deste tipo de habilidade quando a
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magia alcança um nível muito alto de destreza, porém, eles mesmos não percebem isso.
Os próprios mágicos não sabem disto e pensam que se trata apenas de destreza: “A
prática leva à perfeição”. Porém, a mágica realmente realizada através de capacidades
de gong não pode ser alcançada.
Pergunta: Como podemos fazer para não misturarmos nossas próprias noções humanas
ou coisas que pertencem aos humanos quando traduzimos ou corrigimos os livros do
Dafa?
Mestre: Na China continental, os estudantes discutiam muito quando começaram a
traduzir a versão em inglês. Por que discutiam tanto? Sempre achavam que a tradução
dos outros não era boa, enquanto que os outros também achavam que a tradução deles
não era boa. Isto ocorreu porque as pessoas não estavam no mesmo reino e no mesmo
nível. Elas não conseguem articular com palavras os princípios a que têm se iluminado,
então sentia que os outros estudantes estavam equivocados. Assim que alguém expressa
verbalmente algum princípio ao qual se iluminou, nem sequer ele o acha correto, e os
outros também não acharão. Por quê? Os princípios em níveis elevados só podem ser
entendidos pelo coração, e não podem ser expressos com palavras. Ou seja, se quiser
explicar de forma clara os princípios de alto nível contidos em Zhuan Falun, não será
permitido de forma alguma, e você não é capaz de fazê-lo. Isto ocorre porque os
princípios de alto nível não podem ser mostrados às pessoas e não podem se manifestar
no mundo humano. Você só pode entendê-los durante o curso do seu cultivo. Os
cultivadores podem conhecê-los, porém as outras pessoas não; este é o princípio.
Portanto, se você quer traduzir os livros, só pode traduzir o significado mais superficial
das palavras e isto é o suficiente. Se os significados superficiais das palavras são
traduzidas com precisão, quando eu agrego os significados internos por detrás das
palavras, isto será naturalmente o Fa e funcionará.
Muitas vezes vocês pensam: “Você está equivocado” ou “Eu tenho razão”, e começam a
discutir. Na realidade, depois que diz o que quer dizer, perceberá que até o que você
disse já não está bom. Isto significa que você só pode entender os princípios com o
coração, porém não pode expressá-lo com palavras. Os princípios entendidos nos níveis
altos não podem ser descritos com a linguagem humana. Portanto, se você quer traduzir,
é suficiente se você traduz com precisão o significado das palavras na superfície. Faça
seu maior esforço para achar as palavras exatas ao traduzir o Fa, e desta forma será
difícil agregar suas próprias noções a elas.
Pergunta: Vi muitas vezes um Falun branco e brilhante. No meio dele havia uma
srivatsa vermelha. Eu me desviei?
Mestre: Não, não se desviou. As cores que viu foram causadas por razões relacionadas
ao seu Tianmu, e você não se desviou. Este Falun é uma miniatura do universo. Ele tem
algumas cores que vão mudando – vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta,
branco e incolor – há várias cores e não somente uma. Relativamente falando, achamos
que a cor que escolhemos é “brilhante”, então a adotamos como símbolo de nosso Dafa.
A cor dourada da srivatsa e as cores do taiji não mudam, as outras cores podem mudar.
E tem mais, a composição das cores em outras dimensões é diferente da composição das
cores nesta dimensão humana, a qual é composta por moléculas. As cores nas outras
dimensões são compostas por partículas materiais mais refinadas. Por isso elas parecem
tão brilhantes e refinadas e são incrivelmente harmoniosas.
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O Fahui nos últimos dias e especialmente os discursos que os estudantes fizeram ontem
à tarde, deixou muitos estudantes profundamente tocados. Os Fahui dão uma
oportunidade para que vocês encontrem suas falhas e uma oportunidade para aumentar
sua confiança no cultivo. Portanto, deveriam incorporar em seus futuros cultivos o que
entenderam e obtiveram nesta conferência, deveriam melhorar verdadeiramente o
quanto antes possível, tornarem-se diligentes e assim, não desperdiçarem o tempo, isto é
o mais importante.
Realizar um Fahui não é em si o objetivo. O objetivo é oferecer-lhes a possibilidade de
melhorarem ainda mais. Também sei que o vosso entendimento do Fa está se tornando
cada vez mais alto. Há muitas coisas que não preciso falar, incluindo as perguntas que
não respondi hoje; vocês entendem muitas coisas.
Este Fahui tinha o propósito de ser uma conferência de troca de experiências regional
para o Oeste dos Estados Unidos, porém se expandiu. Não importa de onde tenha vindo,
levem consigo os entendimentos que aprenderam. No mínimo vocês melhoraram um
pouco depois desta conferência; então, as milhares de milhas que viajaram, não foram
em vão.
Pergunta: Discípulos de diferentes regiões e diferentes países em nome dos discípulos
dessas regiões e países enviam suas saudações ao Mestre.
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos)
Não quero dizer mais nada. Espero que todos vocês sejam ainda mais diligentes, tenham
entendimentos mais altos, atravessem níveis mais rapidamente, alcancem a perfeição, e
alcancem a abertura do gong – kaigong – e a iluminação completa o quanto antes
possível.
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