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Inicialmente, este Fahui foi organizado pelos discípulos de Falun Dafa que vivem na Costa
Leste dos Estados Unidos para o intercâmbio de experiências e entendimentos em seus
estudos do Fa. Porém, parece que agora há muitas pessoas sentadas aqui que, na realidade,
são de outros países e regiões. Muitos de vocês acharam que o Mestre poderia vir. Digo que
daqui em diante, quando no futuro se realizar uma conferência de intercâmbio de
experiências em outras regiões, talvez eu não vá, portanto, não desperdicem sua viagem. As
conferências são realizadas quase uma vez por semana ao redor do mundo, e não sou capaz
de assistir a cada uma delas. Quero que fiquem conscientes disso.
Além disso, esta conferência, em particular, foi muito bem organizada. Muitos estudantes,
silenciosamente, fizeram grandes esforços e contribuíram enormemente para a realização
deste evento. Portanto, gostaria de, em nome de todos vocês, agradecer esses estudantes por
nos proporcionar este ambiente. Ao mesmo tempo, devemos fazer com que esta conferência
seja um êxito. Um Fahui do Dafa não deve se converter em uma formalidade. Devem
realizá-lo de forma que verdadeiramente lhes permita melhorar e encontrar suas falhas, e
assim realmente os ajude no progresso para a perfeição. Nesse caso, os esforços de nossos
companheiros estudantes terão valido à pena e a conferência cumprirá sua função. O
mesmo se aplica às conferências que se realizam em outras regiões. Esses eventos devem
alcançar o propósito genuíno de ajudá-los a elevarem a si mesmos, ao invés de serem
apenas uma formalidade.
O cultivo não deve ser julgado pelo número de praticantes. Eu disse que não importa se
muitas ou poucas pessoas praticam o cultivo. Inclusive se apenas um por cento das pessoas
praticassem o cultivo, o que tenho feito não terá sido em vão; sem mencionar o fato de que
temos muitos cultivadores. Todos vocês estão praticando o cultivo, além disso, estão
fazendo melhoras substanciais; todos estão passando por uma rápida melhora. Também
vejo que estão praticando muito bem e de maneira diligente. As pessoas em todo o mundo
estão entendendo mais e mais o Dafa, então, haverá mais e mais pessoas o aprendendo.
Portanto, algumas questões surgirão. As questões estão no fato de que quando se começa a
estudar o Fa pela primeira vez, podem haver muitas perguntas e dúvidas. Muitos temas que
não foram suficientemente bem compreendidos acabam surgindo. Penso que entre todos os
novos estudantes sentados aqui hoje, não importa qual seja sua nacionalidade ou grupo
étnico, dentro do estudo do Fa, devem ler o livro regularmente. Somente assim, as
perguntas enigmáticas em sua mente poderão ser respondidas. Falo sobre isso em toda
conferência: durante o cultivo, cada praticante deve ler o livro repetidamente. Por que
continuo reiterando estas palavras? Porque, a cada dia que passa, há novos estudantes
começando a praticar. Por isso, essas palavras devem ser repetidas no futuro. Em outras
palavras, meu propósito ao compartilhar este Fa é o de permitir que as pessoas se cultivem
e que, assim, possam melhorar; não há dúvida alguma a esse respeito, e a realidade também
comprovou que esta meta pode ser alcançada.
Todos sabem que tenho um só corpo carnal neste mundo humano. Seria realmente difícil
para eu guiar individualmente cada estudante, ensinar sobre como se cultivar, pois há cerca
de cem milhões de pessoas aprendendo, e no futuro haverá muito mais. Eu não posso falar e
ensinar individualmente a cada um de vocês e, ainda assim, desejo que melhorem – que
realmente sejam capazes de melhorar até o ponto de alcançar a perfeição -, se eu não posso
fazer isso, então, não estaria enganando a todos? Por isso esse Dafa se fez público, e está
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comprovado que as pessoas não só têm ascendido através do cultivo como também têm se
cultivado muito bem. Isto prova que eu posso sim ser responsável por cada um de vocês, e
que minhas palavras enfocam o que é reto. Eu falei que, como o número de estudantes é
muito grande, não é possível vê-los e ensiná-los pessoalmente. Porém, enquanto se
manterem lendo o livro Zhuan Falun, obterão tudo o que devem obter. (Aplausos). Todos
vocês sabem que este livro não é um livro comum. Este livro é o Fa. Diferentes leis, teorias
e ideologias existem na sociedade humana, porém lhes digo que todas elas são de seres
humanos comuns, e elas são exatamente aquilo que os seres humanos possuem no nível da
sociedade humana comum. O que estou ensinando hoje vai muito além de qualquer teoria
da sociedade humana e de qualquer Fa entre as pessoas comuns. Por isso, sendo o que é,
certamente tem sua própria majestuosidade e seu enigmático significado interno. Em outras
palavras, se você quer se cultivar, este Fa pode realmente guiá-lo para altos níveis. Na
superfície, este livro parece ser como qualquer outro livro comum, com tinta preta em papel
branco. Porém, os olhos humanos confinam o pensamento a esta dimensão da sociedade
humana comum. Qualquer coisa que está além dessas extensões, é invisível aos humanos.
No momento nem sequer a ciência se desenvolveu a esse nível. Por isso, ela também não
pode compreender esses assuntos. Porém, em outras dimensões, em reinos altos e
profundos que são desconhecidos aos humanos, existem diferentes dimensões e ambientes
de vida, nas quais existem seres viventes. Em outras palavras, este livro parece ser um livro
desta dimensão, porém, não é assim quando se observa o livro de uma dimensão diferente.
É o Fa dos Céus. Não estou falando aqui sobre o quão grandioso é Li Hongzhi. Muitas
vezes lhes digo que sou um ser humano. Você não precisa me admirar como algo
grandioso. O que eu lhe ensino é o Fa, o qual lhes permite praticar o cultivo e lhes permite
melhorar e obter a compreensão deste Fa.
Como muitos estudantes não podem me ver, freqüentemente digo que deve considerar “o
Fa como seu Mestre”. Este Fa pode guiá-lo em todo o seu cultivo. Por detrás da tinta preta
impressa em papel branco, existem incontáveis Budas, Taos e Deuses. Quando ler o livro e
desejar melhorar e alcançar certo reino, os Deuses por detrás de cada ideograma lhes
permitirão compreender seu significado verdadeiro em diferentes níveis, no entanto, o seu
nível de entendimento estará onde seu reino estiver. Por isso, quando estuda o livro
repetidamente, sem importar o número de vezes que o tenha lido, cada vez que o ler, você
terá um entendimento diferente da mesma frase. Alguns aqui presentes já leram o livro
mais de cem vezes. E essas pessoas não são a minoria. Quase um milhão de estudantes do
Dafa já o leu mais de cem vezes. Essas pessoas continuam lendo o livro. Elas não podem
deixar este Fa, pois quanto mais o lêem, mais valioso o percebem, mais o lêem, mais o
entendem. Este livro superou amplamente o que a humanidade pode compreender
atualmente, inclusive o que a ciência moderna pode entender. Por isso, você pode melhorar
e ascender. Certamente, o Fa pode guiá-lo a níveis altos em seu cultivo. O Fa pode ajudá-lo
em muitas, muitas coisas. Porém, digo que o seu cultivo é o mais importante. Se uma
pessoa não tem o coração para se cultivar, não há necessidade de pensar em mais nada.
Você deve ter um coração firme e determinado para o cultivo. Através do estudo do Fa,
gradualmente entenderá esses princípios e conseqüentemente se tornará mais determinado.
Não tenha medo de ter perguntas a fazer. Estou contente por você reconhecer as perguntas
que tem. Muitas das perguntas para as quais não têm respostas e querem me perguntar,
podem ser respondidas ao lerem continuamente o livro enquanto se cultiva. Como muitos
estudantes veteranos já sabem, terão muitas perguntas quando lerem o livro pela primeira
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vez: “Por quê? Por quê?”. Inclusive, muitos de seus pensamentos estarão em um nível
elementar: “Essas coisas são reais?”. Talvez tenha essa classe de pensamentos. Porém,
quando o ler pela segunda vez, todas essas idéias ou perguntas que tinha em mente, serão
respondidas. Ao mesmo tempo, surgirão novas perguntas quando o ler pela segunda vez.
Certamente, quando o ler pela terceira vez, essas perguntas serão novamente respondidas.
Portanto, é um processo progressivo. Parece simples. De fato, digo: o cultivo se trata
exatamente disso, pois, cada vez que o lê, está melhorando a si mesmo.
Há mais de cem milhões de pessoas que obtiveram o Fa. Nunca houve esta quantidade de
pessoas quando Fa retos foram ensinados no passado. Certamente, quero salvar inclusive
mais gente. Como estudantes veteranos, sabem que eu tenho ensinado este grandioso Fa
porque estamos em um período histórico especial. Por isso, durante seu cultivo, você
precisa ler o livro o tanto quanto puder. Isto é crítico para o seu melhoramento; necessitam
fazer isso. As pessoas que vivem na sociedade humana estão em contato com os assuntos
práticos da humanidade comum. Se não aproveitar o tempo para ler o livro, talvez seus
pensamentos e comprometimento com o cultivo desapareçam. Talvez se torne menos
diligente em seu cultivo, inclusive a ponto de desistir. Isso pode ocorrer. Muitas vezes
penso: as pessoas obtiveram o Fa e isto não foi fácil para elas. Se não valorizar esta
oportunidade, será uma grande lástima, pois isso nunca foi feito na história desde que se
criou o universo. Como o genuíno Fa cósmico poderia ser revelado aos humanos no
passado? Isso era absolutamente impossível.
Disse que estou ensinando esse Fa em um período especial da história. A sociedade
humana do futuro passará por tremendas mudanças; muitos fenômenos especiais se
manifestarão no Cosmos. A ciência moderna já descobriu uma contínua formação de novos
corpos celestiais e a explosão de velhos corpos celestiais. Agora, até os jornais têm
noticiado que galáxias novas aparecem em lugares onde nunca existiu nenhuma; muitos
corpos celestiais antigos estão se decompondo e novos corpos celestiais estão nascendo.
Isto está ocorrendo em corpos cósmicos muito distantes. Estão se aproximando cada vez
mais dessa dimensão que é visível aos olhos humanos. Essas cenas aparecerão. Certamente,
a razão pela qual estou mencionando essas coisas, é para dizer que estou ensinando o Fa
sob essas circunstâncias históricas especiais. Por isso vocês precisam valorizá-lo. Se vocês
não estudarem o Fa, certamente não entenderão o quão precioso é; quanto mais estudarem
o Fa, mais saberão o quão valioso é.
Muitas religiões na sociedade humana atravessaram um período de tempo de mais ou
menos mil anos. Com o passar do tempo, elas perderam algo que é o mais fundamental e
essencial a uma religião. Em outras palavras, já não conseguem mais cumprir a meta de
fazer com que as pessoas retornem ao Céu, isto é, fazer com que as pessoas alcancem o
padrão para a perfeição. Digo, no presente, elas não são capazes de alcançar este propósito,
e fazem com que as pessoas vivam somente através de sua imaginação. Essa é a razão pela
qual decidi ensinar o Dafa agora. Vocês devem saber que ao ensinar este Fa, se a meta não
tivesse sido alcançada, ocorreria um terrível problema. Nunca falei sobre isso. Antes de
começar a falar sobre esse problema, primeiramente gostaria de falar sobre um problema
social. Como vocês sabem, dentro da sociedade humana, particularmente nos últimos mil
ou dois mil anos, muitas teorias, sejam benévolas, malignas ou neutras, surgiram; muitas
teorias religiosas também surgiram. No começo, algumas religiões retas tiveram a intenção
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de transformar seres humanos em pessoas boas. Elas proporcionaram uma forte elevação
dos padrões morais da sociedade humana e, ao mesmo tempo, permitiram àquelas pessoas
que se tornaram melhores a ascender de forma a estarem mais próximas de seus mundos
originais. Porém, com o passar do tempo, essas teorias foram gradualmente dissolvidas pelo
pensamento e noções das pessoas modernas. As pessoas se tornam cada vez mais incapazes
de aceitar essas teorias e acreditam cada vez menos nestas. Elas vão à missa aos domingos,
consideram isso como algo social a ser feito, ao invés de genuinamente se conduzirem de
acordo com o padrão moral que lhes foi ensinado por Jesus, Santa Maria ou Jeová. Vocês
não podem ir para o Céu se não seguirem o ensinamento do Buda. Alguns afirmam: “Estou
seguindo seus ensinamentos”. De fato, nem sequer sabe como seguir os ensinamentos. Esta
é a razão fundamental pela qual digo que as religiões já não podem conduzir as pessoas e
levá-las de volta ao seu lugar original.
Porém, hoje estou ensinando um Fa tão grande que pode comover profundamente os
corações de todos. Enquanto estiverem lendo o livro, perceberão que o livro é
extraordinário. Enquanto estiverem lendo o livro, compreenderão o quão extraordinário é o
Fa. Falo sobre verdadeiros princípios do universo. Cada ser será profundamente comovido
por esse Fa. Esse tipo de gente que se tornou muito corrupta e se extraviou completamente
da natureza do Cosmo, também se sentirá profundamente comovida por esse Fa. Por quê?
Porque elas se colocarão completamente contra esse Fa. Estarão realmente assustadas e
furiosas. Em outras palavras, pessoas assim serão eliminadas e nunca mais existirão. Por
isso, todos serão comovidos por esse Fa. Seja a favor ou contra.
Como disse, durante o tempo em que ensinei o Fa, surgiu um problema muito sério.
Nenhuma teoria dos tempos antigos até hoje pôde fazer com que o coração das pessoas
regressasse ao ponto em que estavam no melhor dos tempos; no entanto, a realidade
comprovou que esse Fa fundamental do Cosmo que ensino pode permitir às pessoas
alcançar a perfeição. Porém, digo que se este Fa não pode lhe fazer ascender, não há outro
caminho – desde os tempos remotos da humanidade até os modernos, incluindo o futuro –
que possa permitir a você ascender, e a humanidade já não teria mais esperanças. Isto
poderia ser extremamente perigoso! Se verdadeiramente este Fa não pudesse servir a este
propósito ou se fosse danificado, não haveria outra forma para salvar a humanidade.
(Aplausos). Como este Fa é o Fa mais superior do Cosmo, não há Fa que possa ter o
mesmo poder que o Fa fundamental do Cosmo. Porém, a verdade é que este Fa tem guiado
os estudantes. Este Fa verdadeiramente capacitou os estudantes a melhorarem a si mesmos
e genuinamente se elevarem no cultivo. Além disso, mais pessoas entenderão este Fa. Não
importa o quão rápido a moralidade da sociedade humana decline, ou quão má se torne,
percebi que apesar das pessoas estarem cometendo atos maus e equivocados devido à
ignorância, quando conhecem este Fa, elas se conduzem de acordo com o Fa. Digo que as
pessoas possuem a natureza Buda e pensamentos benévolos. Sua natureza benevolente
ainda existe; o que ocorre é que fizeram muitas coisas más devido à ignorância.
Eu conduzo vocês para fora desse tipo de estado. Isto é algo que verdadeiramente me
alegra. (Aplausos). Para nossos estudantes e a sociedade humana, isto é o mais valioso e o
mais precioso, pois vocês verdadeiramente superaram e saíram da situação mais perigosa.
(Aplausos). Como sabem, houve muitos profetas na história, mestres de qigong e pessoas
iluminadas nas religiões; todos comentaram sobre diferentes catástrofes que aconteceriam
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com a humanidade no final desse século [XX]. Inclusive mencionaram que os seres
humanos chegariam à extinção. Certamente, essas palavras não são minhas; só estou
dizendo o que esses profetas disseram.
Posso dar uma resposta clara se essas coisas acontecerão ou não. Sabem exatamente como
disse e o exemplo que usei em Zhuan Falun. Há uma maça podre. A Terra, no meio do
enorme Cosmo, parece com uma maça podre. Está podre por dentro e por fora. Tal e como
cada ser humano individual, cada partícula neste plano está podre. Esta maça deveria ser
destruída ou descartada? Se a moralidade da sociedade humana se degenerou até esse nível,
perante os olhos dos Deuses, por acaso não se parece com uma maça podre que deve ser
destruída? Porém, como são Deuses – especialmente aqueles próximos ao nível humano –
todos têm misericórdia para com os humanos. Por isso querem salvá-los. Porém, pensem:
Você deseja salvar a maça podre e não quer descartá-la. Então, a deixa em seu quarto e ela
continua apodrecendo cada vez mais, e agora já há vermes em toda a maça. Agora há uma
maça em seu quarto com vermes por todas as partes. Por que deseja deixá-la ali? Se você
insistir em deixá-la ali, não estará fazendo algo mau? Ocorre o mesmo com este universo.
Esta Terra se tornou assim. Por que não destruí-la? Se não houvesse nenhum Deus que a
destruísse, não estariam fazendo algo mau? Porém, os Deuses são diferentes das pessoas.
Eles possuem poderes que os capacitam a transformar uma maça podre em uma maça
fresca desde a partícula mais fundamental da maça; podem converter a maça podre em uma
sã; mudando sua composição, a maça será boa novamente. Já que pode ser transformada
novamente em uma maça boa, se há alguém que quiser descartá-la, não estará fazendo algo
errado? Porém, isso não é algo que os Deuses comuns possam fazer.
Hoje, cem milhões de pessoas estão se cultivando, mudando a forma de pensar, estão sendo
pessoas boas e retornando à bondade. Elas estão realmente trabalhando para voltarem a ser
indivíduos que possam ser avaliados com o padrão existente nos diferentes níveis do
Cosmo. Sendo assim, a Terra deve ser destruída? As profecias daqueles profetas devem se
realizar? Já não devem ser realizadas. Estou somente dizendo que a partir de hoje, nem uma
única profecia se tornará realidade. Isto porque o Dafa está se propagando em toda a
sociedade humana e está elevando rapidamente o coração das pessoas. Ontem, um
jornalista me fez perguntas e me disse que agora são cem milhões de pessoas aprendendo a
prática. Além disso, a tendência indica que o número cresce rapidamente. Haverá mais
pessoas aprendendo. Agora mesmo, há cem milhões de pessoas melhorando sua moral. Se
cada um desses cem milhões de pessoas disser ao outro para que venha aprender, o número
se tornará duzentos milhões. O número se multiplicará rapidamente em um grande número.
Quando todos retornarem à bondade, sendo seres humanos bons e melhorando o padrão de
sua própria moral, a sociedade humana será justamente como o exemplo que dei; uma maça
podre que se tornou fresca. Quem se desfaria dela?
O desenvolvimento da sociedade humana e cada condição dentro do universo foram
arranjados pelos Deuses. Tudo isso segue leis. A sociedade humana está passando por
estados desfavoráveis, inclusive guerras, terremotos, enchentes, epidemias, pragas, etc., e
há muitos outros desastres naturais. De fato, tudo isto tem um propósito, o de eliminar o
carma da humanidade. Os pensamentos humanos são guiados pelos Deuses. Os humanos
nunca pensaram sobre a origem de suas idéias. Quando os Deuses desejam fazer algo em
particular, eles colocam pensamentos nas pessoas. Todos os humanos pensam que são seus
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próprios pensamentos quando eles têm a tal chamada inspiração ou quando rapidamente se
recordam de algo. De fato, muitos desses pensamentos não são seus. Os Deuses mantêm
cada aspecto da sociedade humana sob controle. Certamente, há uma coisa. Neste universo
há um princípio que diz: qualquer coisa que um ser humano quiser fazer, como entidade
individual, seja lá o que for, depende também de seus próprios pensamentos. Se deseja se
cultivar, fantástico, lhe ajudarei; se não quer melhorar, lhe deixarei; desse modo, se tornará
um indivíduo muito mau. Porém, no geral, a sociedade humana é controlada pelos Deuses.
Por isso, se as pessoas melhorarem, elas terão um futuro brilhante, se não desejam isso, em
seu lugar haverá escuridão e um carma perverso as esperando.
Falei de seu cultivo, um tema que surgiu devido à discussão sobre meu Fa. O propósito foi
dizer a todos que o valorizem. Agora, há cem milhões de pessoas o estudando. Vocês já
reescreveram novamente a história. Isto não merece uma celebração? Não é majestoso?
(Aplausos). Porém, há muitas pessoas depravadas cometendo más ações. Então, mesmo que
o homem não sofra grandes catástrofes como predisseram os profetas, continuarão a ocorrer
infortúnios em algumas regiões, pois eles não têm o Fa ali.
Já que hoje é uma conferência para trocar entendimentos e experiências sobre o estudo do
Fa, não desejo tomar muito de vosso tempo. Só queria me encontrar com vocês. Através
dos discursos dos estudantes e trocas de experiências, todos vocês podem fazer progressos e
aumentar seus entendimentos. Essa é a missão do nosso Fahui. Certamente, há muitíssimas
perguntas. A todo instante há pessoas novas vindo aprender, portanto, haverá estudantes
novos fazendo perguntas. Alguns praticantes veteranos também têm perguntas. Portanto,
amanhã à tarde as responderei para vocês. Digo a todos que precisam valorizar o Fa e
estudá-lo tanto quanto for possível. Necessitam ler e ler o livro. Ao fazê-lo assim,
realmente estão se melhorando no cultivo. Eu coloquei meu poder neste livro. Enquanto o
estudarem, haverá mudanças. Enquanto o estudarem, haverá melhoras. Sempre e quando se
cultivarem até o final, alcançarão a perfeição.
Agora falarei sobre outros assuntos. Primeiro, de hoje em diante, para os estudantes
veteranos, enquanto não alcançarem a perfeição, devem sair a praticar. Estou mencionando
isto mais uma vez. Por que digo isto? Devido ao nosso ambiente de cultivo e o estudo do
Fa, as coisas discutidas e as palavras faladas entre os estudantes quando se juntam, são
nobres e benevolentes. É o ambiente mais puro e difícil de encontrar; é muito difícil
encontrar algo assim na sociedade comum. É o pedaço de terra pura mais benevolente e
extraordinário. Portanto, não devem perder esse ambiente. A sociedade humana continua
decaindo, e está se tornando cada vez pior. Todos vocês têm trabalho nessa sociedade
humana comum, ou têm atividades sociais; todos têm contatos com as pessoas comuns e a
sociedade cotidiana. Conseqüentemente, o que vocês veem e escutam, com ou sem
intenção, está associado a assuntos de gente comum. Isto poderia interferir com vosso
cultivo. Portanto, será muito benéfico se regularmente vocês estudarem juntos o Fa e
usarem muitas vezes este tanque de água fresca para limparem a si mesmos.
Também, recentemente escrevi dois artigos, os quais vocês chamam de escrituras. Os
assuntos que tratam são sérios; também são os assuntos mais óbvios no presente. Há
pessoas que alcançaram a semi-iluminação em níveis baixos. Como seus níveis são baixos,
tais pessoas não têm muito entendimento do Fa. Não são capazes de compreender muitas
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coisas que lhes ensinei. Como resultado, quando estão em um estado de semi-iluminação
em níveis baixos, elas vêem alguns seres viventes de altas dimensões que se degeneraram e
vieram para os Três Reinos. (Devido ao Fa estar sendo retificado em altas dimensões, o
universo velho está sendo dissolvido com a criação do novo. Para escapar dessa realidade,
esses seres vieram para esta dimensão de humanos. Vieram a esta dimensão para fugirem
do problema). Alguns dos seres viventes que essas pessoas veem, são Deuses de baixo
nível que originalmente já existiam dentro dos Três Reinos. Com relação aos Deuses que
entraram nos Três Reinos, não eram capazes de ver a situação verdadeira do Cosmo.
Certamente, sabiam sobre o que aconteceria antes de virem para cá. Agora, não sabem o
que aconteceu depois que chegaram. Isto é, digo que ficaram completamente presos aqui
dentro.
Por isso, muitos deles resistem à retificação do Fa e ao Dafa. Porém, muitos, simplesmente
não sabem a verdade. Esses que não sabem a verdade são Deuses que já existiam nos Três
Reinos e não têm contato com a realidade do Cosmo. Como resultado, não tem clareza
sobre a verdade. Então, interferem com os estudantes do Dafa. Alguns interferem
intencionalmente; não sabem que estão interferindo com o Grande Fa do Cosmo e que
estão cometendo um crime muito grave. Não podem reconhecer isso, pois a verdade do
Cosmo está oculta e não são capazes de vê-la; só podem ver as coisas que existem dentro
dos Três Reinos. Agora, o Dafa entrou nos Três Reinos e começou sua função dentro dos
Três Reinos.
Conseqüentemente, isto cria uma grande interferência para as pessoas cujo Tianmu está
aberto em níveis baixos. Alguns estudantes, quando o Tianmu se abre, veem um grande e
fantástico Deus. Este lhe diz algumas palavras que difamam o Fa; certamente, esse Deus
inventou tudo isso. O propósito desse Deus é o de confundir os estudantes de tal forma que
deixem o Dafa. Há outros que fingem serem meus Fashen, lhe dizem o que fazer. Esses,
que explicitamente dizem aos cultivadores o que devem fazer, definitivamente vieram para
danificar o Fa e os estudantes. Por que você está sendo usado? Você está sendo manipulado
porque tem fortes apegos. Você próprio escolhe seu caminho; sua posição futura também
será o lugar onde deverá estar. Pensem: antes de terminar as coisas nessa dimensão, isso
também estará sob controle.
Por que é permitido que se faça isso? Porque seu cultivo não pode ser suave em todo o
caminho. Quando chegar o tempo de ir a um mundo celestial, como um magnífico Deus
que alcançou a iluminação, todos os outros Deuses lhe perguntarão: como se cultivou para
chegar aqui? Então, é essencial que tenha padecido penas e provas severas, que tenha
conquistado ou não algo que lhe fez pensar duas vezes em continuar se cultivando, e que
tenha se mantido firme ou não durante as tribulações. Portanto, temos usado este outro lado
da interferência para observar sua mente. Conseqüentemente, algumas pessoas não
puderam suportar este tipo de prova e abandonaram o Fa. Alguns começaram a vacilar.
Porém, esta situação está se tornando cada vez mais severa. Então, estou mencionando este
assunto outra vez, dando uma última oportunidade àqueles que deixaram o Fa. De outra
forma, perderão esta oportunidade. Pensem: durante a retificação do Fa do Cosmo, muitos
Deuses de alto nível deixaram de ser bons e caíram de nível. Nem sequer vão ter a
oportunidade de serem seres humanos. Muitos deles foram jogados em lugares mais baixos
que este dos seres humanos; alguns, inclusive foram destruídos, sem mencionar os
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humanos! Se você perder esta oportunidade, nunca mais haverá outra. Certamente, você
decide o que deseja fazer. O propósito de escrever o artigo foi para dizer-lhe que não perca
esta oportunidade.
Há outro artigo sobre algumas dessas pessoas que estiveram em outras religiões ou
praticaram outros métodos no passado, elas também vieram aprender o Dafa, pois a
verdade do Cosmo está se tornando cada vez mais evidente. Depois de tudo, seres de altos
níveis que têm certas capacidades, também perceberam que somente o Dafa pode fazer com
que as pessoas retornem aos lugares que pertencem; outras formas de cultivo da sociedade
humana já não são capazes de alcançar isso. Por isso, fazem com que sua própria gente, ou
algumas pessoas que não têm um entendimento completo disso, se una ao nosso Dafa. Sua
meta é a de usar o Dafa para regressarem à posição que eles desejam. Na verdade, não
conseguem se desprender de suas próprias coisas. Estão somente usando a mim e ao Dafa,
e não estão praticando genuinamente o cultivo em Dafa. Não conseguem se desapegar
desses chamados Deuses que estão em suas mentes e de outras coisas; inclusive, coisas que
têm sido descartadas e que já não existem.
Eles estão entre os seres humanos. Não sabem nada sobre essas coisas. Desejam usar o
Dafa; só o fato de ter essa intenção, por si mesma, já é um crime. Poderia ignorá-los.
Porém, penso que depois de tudo, conheceram este Fa. Mesmo que suas mentes e corações
não são puros, eles leram o livro. Por isso, desejo lhes dar uma oportunidade revelando
isso. Se ainda assim não puderem regressar, perderão esta oportunidade para sempre. Digo,
a oportunidade só chama uma vez. Dafa é sério, também é cultivo. Não é brincadeira de
criança. Pensam que poderão obter isso a hora que quiserem? Pensam que podem obtê-lo a
qualquer momento e do modo que querem? Isso não depende de você. Se você O perder, O
perderá para sempre.
Falarei sobre algo mais. Há muitos discípulos jovens entre os praticantes. Devem pensar em
suas vidas pessoais. No que diz respeito ao assunto da intimidade, não devem seguir o
comportamento degenerado da sociedade humana comum. Podem ter esposa ou esposo;
isso é normal. Não é problema se cultivar enquanto se conforma ao máximo à sociedade
humana comum. Não será problema se você viver como marido ou mulher. Se não são
casados e têm relações sexuais, estão se envolvendo no comportamento mais sujo. Isto é
algo que os Deuses desaprovam completamente. Nem um só Deus permite isso. Portanto,
todos devem prestar muita atenção a isso. O processo de cultivo de uma pessoa é a história
de um cultivador. Inumeráveis Deuses estão observando cada pensamento e cada ação dos
discípulos do Dafa. Como cultivadores que estão decididos a alcançar a perfeição, por que
não podem passar esta prova?
Pararei por aqui. Espero que esta conferência tenha êxito total. Amanhã à tarde responderei
suas perguntas. Agora, por favor, continuem com a conferência e permitam que os
estudantes compartilhem suas experiências.
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Olá a todos!
Vendo os dois últimos dias de Fahui, digo que de fato este Fahui teve grande êxito. Nunca
será demais realizarmos Fahui como este. Não importa quantos Fahui tenhamos como este,
nunca será demais; estes Fahui podem beneficiar os estudantes, fazendo com que cada um
melhore no cultivo, encontrando brechas e seguindo em frente no caminho do progresso
diligente, o que é muito bom. Esta é a meta dos Fahui. Eles podem lhe ajudar na prática de
cultivo, e este é o propósito dos Fahui. Vocês também podem ver que há uma característica
notável nesta conferência. A compreensão do Fa pelos estudantes ocidentais se torna cada
vez mais profunda. Penso que este Fahui é a troca de experiências mais elevada que tiveram
até agora. (Aplausos). Isto ocorre porque continuam estudando o Fa e devido a isto, têm um
entendimento cada vez mais racional deste Fa. São capazes de falar das coisas da
perspectiva do Fa, e isto é excelente. Esta tarde é reservada principalmente para responder
suas perguntas. Bom, começarei a responder suas perguntas.
Pergunta: As pessoas choram depois de ouvirem a música do Dafa: “Pudu”. De onde vem
esta música tão comovedora?
Mestre: Esta música tem sido tocada durante a conferência nestes últimos dois dias. Todos
a escutaram. É muito solene e comovedora. Esta é a música do nosso Dafa. Pensei que,
como haverá cada vez mais estudantes do Dafa, nossa música de exercícios deveria estar
disponível para a sociedade através dos lugares responsáveis por isso. Porém, como isso
envolve o assunto de direitos autorais, tomei duas decisões: primeiro – falamos com os
compositores sobre os direitos autorais; Segundo – pedi a um músico praticante para
compor uma peça para a música dos exercícios. Falei pessoalmente com o praticante e lhes
disse como compô-la. Ele compôs a música muito rapidamente. Compôs duas peças. Elas
são: “Jishi” e “Pudu”. Durante o mesmo período, o compositor da música original dos
exercícios também estudou o Fa. Ele entregou sua música ao Dafa incondicionalmente.
(Aplausos). Isto, certamente é algo que traz virtudes ilimitadas. Por isso, penso que foi algo
realmente maravilhoso. Devemos continuar usando a música original dos exercícios porque
todos estão familiarizados com ela.
Como essa mudança afetaria muito a todos, ainda continuaremos adotando a música
original ao fazermos os exercícios. Desta forma, nada precisa ser alterado, e isto é bom. De
qualquer forma, a música nova foi muito bem composta. Depois de escutá-la, todos
acharam a música excelente. A única questão é que é uma música muito solene e
comovedora. Como é muito solene e comovedora, facilmente faz as pessoas derramarem
lágrimas e se emocionarem muito. Pode afetar a paz interna das pessoas e assim, fazer com
que fique difícil entrar em tranqüilidade durante os exercícios. Por isso, senti que essas
peças musicais podem ser tocadas durante os Fahui ou em outras atividades do Dafa. Elas
foram compostas por nosso estudante do Dafa, portanto é música do nosso Dafa. Por favor,
saibam que continuaremos usando a música original para fazer os exercícios, pois esta
música tem um poderoso efeito em nossos estudantes.
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Pergunta: O tempo de meditação varia muito entre os praticantes. Essas diferenças
continuam existindo depois que a pessoa alcança a perfeição?
Mestre: Não. Não importa a que altura se cultive, seu corpo, depois da perfeição, deixa de
ser um corpo humano que está limitado por este tempo e espaço, ou qualquer elemento
desta dimensão. Portanto, quando este momento chegar, a meditação não terá nenhum
impacto em seu corpo. Você se sentirá muito natural, igual a estar sentado ou deitado.
Pergunta: O tempo para a prática de cultivo é limitado. Muitos discípulos estão
preocupados por não terem tempo suficiente.
Mestre: Este pensamento é incorreto, é outra classe de apego. Você pode sentir uma
urgência, o que pode servir como uma força que lhe impulsiona no seu aperfeiçoamento.
Porém, se está apegado a esta preocupação, certamente, isto se tornará um obstáculo. E isto,
ao contrário, atrasará seu progresso e afetará seu cultivo. Por isso, faça-o sem nenhum
desejo, simplesmente siga em frente no cultivo. Enquanto estiver cultivando a si mesmo, é
garantido que estará caminhando em direção à perfeição. Enquanto continuar atravessando
esses momentos críticos, será capaz de alcançar a perfeição. Cada um de vocês poderá se
deparar com coisas que lhes golpeiem no mais profundo de seu ser. Às vezes, o sentimento
pode ser inclusive mais forte. Alguns desses problemas provavelmente se manifestarão
diretamente ao seu redor, em seu corpo, ou em situações diferentes. Podem se manifestar
nas coisas que outra pessoa está atravessando. Podem também se manifestar quando outros
o criticam ou durante outros conflitos. Tudo isso fará com que faça uma escolha se deverá
ou não estudar o Fa e se você se manterá ou não reto dentro do Fa. Observamos como é
feita a sua escolha. Cada praticante enfrentará este tipo de situação.
Portanto, ao se encontrar com isso, você está sendo provado para ver se pode perseverar e
se manter firme em sua prática de cultivo no Dafa. Isto é o mais crítico. Deve estar
consciente que, durante o processo de cultivo, a qualquer momento, pode aparecer uma
oportunidade para provar se você pode ou não alcançar a perfeição. Talvez não passe na
prova porque não é capaz de se manter firme no Dafa; também é possível que tenha uma
forte crença no Dafa, portanto, conseguirá passar e atravessar a prova com determinação.
Talvez sinta que não foi nada demais depois de passar ou falhar na prova; mesmo estando
no meio da prova, pode achar que isso não é nada. Depois de tudo, esta é uma prova que irá
determinar se pode ou não caminhar em direção à perfeição. Isto é o mais crítico. Na
realidade, certos apegos são muito fáceis de deixar. Uma vez que este indivíduo tenha
confirmado que pode alcançar a perfeição, pode aproveitar seu tempo para se despojar
gradualmente do resto de seus apegos. Por isso, lhes digo que durante o cultivo, podem
encontrar este tipo de situação. Talvez não passe bem, talvez a passe; tudo depende de você
mesmo. Sem importar quem está passando por diferentes calamidades; sem importa quem
está a ponto de ser golpeado no profundo de seu ser para assim fazer com que duvide, não
pode lidar com esses assuntos tão calmamente como de costume. Esses são os momentos
que mais provam as pessoas.
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Pergunta: Nossa música dos exercícios tem uma tradução simultânea para o inglês assim
como a voz do Mestre. É correto fazê-lo assim?
Mestre: Não há problema em fazê-lo assim. É melhor que não tenha tradução simultânea
ao inglês. Porém, não há problema em fazê-lo, pois isso pode ajudar os estudantes novos.
Isto deve ser feito assim nas fitas de meus ensinamentos e este projeto já está sendo feito.
Minha voz deve estar ali. Como todos sabem, minha voz não é simplesmente uma voz. Esta
é a razão pela qual minha voz deve estar junto com a do intérprete. Assim, seu processo de
escutar e obter o Fa será o mesmo dos estudantes chineses que escutam as minhas
conferências em chinês.
Pergunta: Quando nos cultivamos ao nível da passagem misteriosa (xuanguan shewei), o
nosso Tianmu se mantém aberto?
Mestre: O Tianmu de alguns se mantêm aberto, o de outros não. Tudo depende do
indivíduo e das circunstâncias individuais. Não se apeguem a isto. Talvez tenham escutado
que um estudante ocidental disse em seu discurso: “Não posso ver nada, porém creio
firmemente no Dafa”. Não falarei de quão bem essa pessoa se cultiva, porém, digo que suas
palavras foram realmente excelentes. (Aplausos). Alcançar a perfeição pelo caminho da
iluminação é algo realmente admirável. Cada um tem suas próprias condições de cultivo.
Vocês verão o que devem ver. É garantido que não verão o que não devem ver. Alguns
querem ver. Isto é um apego em si mesmo. Por isso, enquanto tiver este apego, não será
permitido que veja. Alguns só podem retornar aos seus lugares originais através de se
iluminarem ao Fa, porém, simplesmente têm o desejo de ver. Para que possa alcançar a
perfeição, pelo bem de seu futuro, não lhe permitimos ver. Isto é totalmente para seu
próprio benefício.
Como é um cultivador, todos os arranjos feitos para você são para seu benefício. Não são
para mim em absoluto, pois eu sou seu Mestre. Todos são arranjos para sua perfeição.
(Aplausos). Por isso, espero que elimine esse apego. Inclusive, se resta só um pouquinho
dele, não o mantenha. Deixe-o ir. Um cultivador obtém sem desejar. Quando tem um
desejo, isso se converte em um apego. Pode abandonar todos os interesses humanos. As
coisas que deseja obter são muito mais formidáveis e não podem ser obtidas pelas pessoas
comuns. Está abandonando todas as coisas de gente comum, então, por que continua
perseguindo isto? A meta não é justamente perseguir isto para usar entre as pessoas
comuns? Ou seja, não continua apegado a essas coisas de gente comum? Certamente pode
pensar: “Que lindo seria se eu tivesse visões durante meu cultivo”. Por detrás do “que lindo
seria”, pode haver um apego. Há outro fato, e não é tão simples como se parece na
superfície. Para ser verdadeiramente responsável por você, devo eliminar o apego que está
profundamente escondido em seu cultivo.
Pergunta: Vim da Europa. Porém, tenho uma tribulação que faz com seja muito difícil
caminhar. Estou fazendo algo errado?
Mestre: Muitos ocidentais gostam de correr ou ir ao ginásio. Muita gente gosta de
caminhar. Pensam que ao fazerem isso, melhoram a saúde física. Estas coisas são efetivas?
Podem, na superfície do corpo, prover uma função defensiva contra pequenas enfermidades
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e não tão sérias. Falando claramente, tal função de defesa serve para prevenir que o carma
retorne à superfície. Faz com que o carma se mantenha lá. Temporariamente isso pode
servir ao propósito de separar o carma de enfermidade da superfície do corpo. Este é o tipo
de defesa de que falamos. Porém, para os cultivadores, é muito provável que isto sirva para
trazer o carma de enfermidade à superfície, para expulsá-lo e para que você se torne
realmente saudável, isto é, para que seu corpo seja limpo e purificado. Portanto, esse seu
ato de caminhar cria este desconforto. Talvez seja por essa razão que não possa fazê-lo
assim. A prática de cultivo é o único meio pelo qual você pode ter uma vida genuinamente
saudável. Então, se você quer se tornar saudável por meio de caminhar, falando
francamente, isso quer dizer que você não acredita firmemente no Dafa. Não acredita que o
Dafa pode fazer com que você obtenha um corpo saudável, porém, acredita que o caminhar
pode fazer isso. Talvez não tenha pensado profundamente nisso e caminhe por hábito.
Talvez esse hábito se torne um apego sem que perceba. Então deve ser eliminado. Talvez
esteja considerando esta oportunidade de eliminar seu apego como uma tribulação ou
obstáculo. Então, por que não consegue olhar por outro ângulo e ver qual apego deve ser
eliminado? Não seria melhor usar o tempo que gasta em correr, de manhã ou de noite, para
fazer os exercícios? Penso que se olhar para dentro de si mesmo quando enfrentar
problemas, você descobrirá o que está errado, e seu melhoramento será mais rápido.
Examine a si mesmo cada vez que enfrentar problemas e possivelmente encontrará onde
está o problema.
Pergunta: O estado do exercício tranqüilo pode surgir durante o estudo do livro, como o
estado do desaparecimento do corpo deixando somente a mente para que leia o livro?
Mestre: Isto também é possível. É o Fa, qualquer situação pode surgir. Qualquer situação
pode aparecer.
Pergunta: Tenho obstáculos mentais que me impedem de participar nas atividades de
propagação do Fa. O que devo fazer?
Mestre: O que quer dizer é que não deseja participar na propagação do Fa. Então, encontre
dentro de si o que fundamentalmente lhe detém. Realmente digo a todos: não é obrigatório,
tampouco há uma regra em que cada um de vocês deva participar das atividades de
propagar o Fa, ou deva propagar o Fa de certa forma. Não lhes peço que façam isso.
Certamente, como estudante, como tem se beneficiado e sente que a prática é boa, deseja
dizer aos seus parentes, amigos e a todas as pessoas sobre essas coisas boas. Este é um ato
de grande Shan, o qual vem do fundo de seu coração. Isto é algo que você, você mesmo
deseja fazer. Se você não deseja fazer isso, não se force. Por isso, espero que quando
realmente desejar fazê-lo, o faça. Já que falamos de ser compassivo, todos nós desejamos
dar aos outros essas coisas boas. Neste mundo, nada que der aos outros durará muito. Se
você der dinheiro aos outros, eles gastarão muito rápido, não é verdade? Não importa o
quão bonitas sejam as coisas que dê aos outros, não é possível durarem para sempre.
Quando os seres humanos chegam a este mundo, eles vêm sem nada. Quando saem deste
mundo, tudo é enterrado e se decompõe sob a terra. Não levam nada, por isso, quando
partir, irá sem nada. O que dura para sempre? Somente quando dá o Fa aos outros, este
pode durar para sempre. Este Fa é o mais precioso. Então, olhando de outro ângulo, se
comprometer na propagação do Fa é o mais sagrado. Certamente, não estou dizendo que
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todos devam fazê-lo. Estou dizendo que não deve forçar a si mesmo. Se deseja fazê-lo,
então o faça. Se não quer fazê-lo, não direi que está errado.
Pergunta: Quando os ocidentais obtêm o Fa, que livro devem ler primeiro: Falun Gong ou
Zhuan Falun?
Mestre: Isso depende da situação local. Não há arranjos gerais, tampouco nenhuma regra.
Se você sente que a pessoa deve ler primeiro Falun Gong, que isso pode fazê-la entender
melhor, então faça assim. Se esses estudantes têm boa qualidade-inata e um entendimento
mais profundo, devem permitir que leiam Zhuan Falun diretamente. Como fazer isto,
depende da situação e circunstância individuais. É muito simples; realmente não há
nenhuma regra.
Pergunta: Venerável Mestre, em “Nenhuma omissão na natureza Buda”, a “natureza” que
menciona está relacionada à “natureza inata compassiva” citada em “Natureza Buda”?
Mestre: As duas estão relacionadas, porém, de certa forma, não estão relacionadas. Sua
natureza é a manifestação do reino determinado por seu nível. Em outras palavras, é a
manifestação do reino em seu nível, ou a manifestação ou essência dos padrões do Dafa em
seu reino inato e nível. Pode se manifestar durante a prática de cultivo; ou talvez o
cultivador se melhore constantemente durante a prática de cultivo, e isso faz com que,
continuamente, manifeste um estado alcançado através da profundidade dos entendimentos
em diferentes níveis. Essa é a sua natureza. Apesar disso, o universo tem sido contaminado
gradualmente pelo egoísmo ao longo da história. Quando todo o universo e corpos
cósmicos se desviam do Fa, então fenômenos similares surgem em todas as partes, sem que
ninguém esteja consciente disso. Isto é parecido a uma pessoa vivendo em um mar de
pessoas comuns; apesar de a sociedade humana estar degenerada a este grau terrível, as
vidas que vivem aqui não sentem isso. Pelo contrário, elas acreditam que aqui é tudo muito
lindo. Então, através da prática de cultivo, não só alcançará seu nível em diferentes reinos e
retornará à sua própria natureza, como também abandonará as coisas que tem lhe
contaminado em diferentes níveis e em diferentes tempos ao longo da história; todas as
coisas com as quais tem sido contaminado em diferentes reinos devem ser eliminadas. O
que quero lhe dar fará com que alcance o reino mais puro desde a criação do Cosmo.
(Aplausos)
Pergunta: Ao praticar o quinto exercício, ficamos vinte minutos em cada uma das três
posturas. Então, isto não é mais que a instrução verbal do Mestre?
Mestre: Se vocês podem fazê-lo por mais tempo que a música dos exercícios, em outras
palavras, se podem continuar o exercício depois que a música terminar, não há problema
nisso. É a mesma coisa se usam ou não a música. A razão pela qual escutamos a música é
para substituir os pensamentos caóticos; de outro modo, teriam todo tipo de pensamentos.
Estariam pensando nisso e naquilo. Além disso, essa música é do Dafa. Existe um
significado interno como também o extraordinário Fa-Buda por detrás da música. Portanto,
quando escutam a música, é como se escutassem a música de Buda ou a voz de Buda. Tem
este tipo de função. Se você diz que pode alcançar a tranqüilidade e não ter pensamentos
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caóticos, então será o mesmo se não escutar a música. Se você diz que pode praticar por
longo tempo, também está bem fazê-lo assim sem ouvir a música.
Pergunta: Que relação há entre ding e tranqüilidade?
Mestre: A tranqüilidade é alcançada quando você se acalma, não pensa em nada e continua
praticando os exercícios. Entrar em ding significa que você é capaz de alcançar ding, o
estado de “esquecer as formas e de si mesmo”. Porém, deve estar consciente que está
praticando. “Esquecer as formas” é quando você sente que seu corpo desapareceu.
“Esquecer de si mesmo” é quando não se lembra de nada, exceto de que está praticando.
Este é um estado muito bom. Isto se chama: alcançar ding, também conhecido como:
entrando em ding.
Pergunta: Depois de se ajustar durante um longo tempo ao estado da sociedade humana
comum, é fácil se deixar levar pela corrente, não é assim?
Mestre: Isto é verdade. Por isso digo aos estudantes que devem ir aos locais de prática e
participar dos grupos de estudo, sejam veteranos ou principiantes. Todos se purificarão
neste ambiente. O idioma, o comportamento e as noções com as quais têm sido
contaminados entre as pessoas comuns, serão purificados constantemente neste ambiente.
Pergunta: Enquanto se faz os exercícios, tudo é muito quieto. Se repentinamente escuto
sons, eu me assusto.
Mestre: Não há problema nisso. Há muitas coisas faladas em outras práticas, tais como:
“ser ferido por ter medo”, “o qi subindo ao topo da cabeça sem poder descer” entre outras
coisas. Nós não temos esses problemas. Apesar disso, cada praticante se encontrará com
esse problema. Sem importar quem esteja praticando; se encontrará com sons que o
perturbam. Buzinas de carros, o barulho dos vizinhos, sons que aparecem repentinamente,
todos o perturbarão. Ninguém pode escapar disso. As pessoas têm carma; onde há carma,
há tribulações. Certamente, não durará muito tempo. Este fenômeno ocorre muitas vezes
durante as etapas iniciais da prática, depois de um tempo na prática, este tipo de fenômeno
deixará de existir.
Pergunta: O Mestre pode dizer a origem da prática de cultivo?
Mestre: Oh, deseja saber sobre um tema tão grande. Os universos e corpos cósmicos que
existem nesta época não são primordiais. Você não tem idéia do quão enorme é o conceito
de universo de que estou falando. O conceito de universo que você imagina é de um
alcance muito pequeno, sem importa o quão enorme eu diga que é, ainda estará dentro de
uma extensão muito pequena. Assim, se você quisesse investigar a origem do cultivo, seria
inconcebível e inimaginável. Portanto, não teria sentido a você, e não tem nada a ver com
seu cultivo.
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Pergunta: O que o Mestre ensina é o Fa do Cosmo. Por que o Mundo Falun não está em
um alto nível?
Mestre: Por que o Mundo Falun tem que estar em um nível alto? Como disse e necessito
repetir: estou sentado aqui como um ser humano. Então, me vejam como ser humano.
Justamente como vocês, tenho que comer e dormir. Certamente, todo ser tem sua própria
origem. Também tenho minha própria origem. A última parada que fiz antes de vir para cá
para fazer esse trabalho, foi no Mundo Falun. Por isso, além do Mundo Falun, pude estar e
criar outros mundos em níveis ainda mais altos. Vocês não devem dar atenção a tais
assuntos, não coloquem sua mente nisso.
Pergunta: Os Deuses em níveis muito altos não têm corpos físicos como estes dos
humanos. As diferenças entre Budas e Taos ainda existem entre os Deuses desses níveis
altíssimos?
Mestre: Lembro-me que escrevi sobre isso em uma das escrituras, que diz que o universo é
simplesmente muito vasto. A noção atual de “Buda”, isto é, como as pessoas entendem o
“Buda”, é muito limitada. Na realidade, o conceito de “Buda” é realmente muito amplo.
Mesmo sendo tão amplo, não excede em muito os limites do universo. A noção de “Tao”
tampouco pode abranger o vasto universo. Então, isto quer dizer que eles não existem além
de certos níveis. Certamente, escolhi a forma de um Buda; eu não tinha uma forma corporal
física anteriormente. Estamos falando em níveis muito altos. Também mencionei que
escolhi a imagem de um Buda, e ensinar o Fa do Cosmo do ponto de partida da Escola
Buda. Na verdade, possuo todas as imagens. Creio que se lesse mais o livro, já saberia
sobre esse assunto. Já falei disso anteriormente.
Pergunta: Somos seus discípulos. Depois de alcançar a perfeição, seremos capazes de
saber a um nível muito; muito alto, onde está nosso Mestre?
Mestre: Alguns poderão; certamente, isso será tudo o que saberão. Alguns não poderão
saber, pois as coisas que estão acima não lhe serão reveladas; não saberá nenhuma dessas
coisas. Então, em seu conceito, não haverá nada mais elevado. Quando observar os níveis
abaixo do seu, saberá tudo somente dando uma olhada. Tudo se manifestará perante seus
olhos. Certamente, para você, não haverá nada acima de seu nível. O estado manifestado
por esse reino não é algo que possa entender agora. Quando falo de princípios existentes a
altos níveis e falo de coisas de níveis muito altos, estou falando usando a linguagem
humana. Quando o tempo em que puder saber ou escutar esses princípios chegar, não será a
mesma linguagem que estou usando para ensinar hoje. Todas suas noções mudarão, para
você, parecerá que não existe nada acima de seu nível. Poderá se lembrar de meus
ensinamentos que existem coisas a altos níveis e que ao menos o Mestre ainda poderia estar
ali. Porém, isso é tudo. Inclusive esses pensamentos serão fracos, pois estarão determinados
pelo estado alcançado em seu nível. Quando se cultiva a esse nível, possuirá todos os
poderes que existem nos níveis abaixo do seu. Quanto aos níveis que estão acima do seu,
não terá nenhuma habilidade.
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Pergunta: É absolutamente necessário mostrar o emblema Falun nas exposições de saúde?
Mestre: Ajudar na exposição de saúde é um ato que sai do profundo amor dos estudantes
pelo Dafa. Eles querem que mais pessoas obtenham o Fa. Quanto a se devemos mostrar o
emblema Falun, não pense nisso usando noções humanas. No entanto, sempre levem em
consideração as circunstâncias das coisas quando fazem algo. Não devemos ir a extremos
em nada. Porque usamos as formas da sociedade humana comum para nossa prática de
cultivo; devemos nos adaptar ao máximo às pessoas comuns, porém, suas atividades de
propagar o Fa e todas suas condutas devem refletir o seu cultivo. Dessa forma será
entendido por mais pessoas, e isso permitirá que mais pessoas obtenham o Fa. Não aja de
modo a fazer os outros pensarem que está comprometido com uma religião ou superstição.
Isto pode se converter em um obstáculo na obtenção do Fa pelas pessoas, e isso não será
bom. Então, tudo o que fazemos, deve ser reto. Devemos usar a razão para analisar essas
coisas.
Pergunta: Depois que os discípulos do Dafa alcançarem a perfeição, eles serão capazes de
ver o Mestre?
Mestre: Você ainda nem alcançou a perfeição e já está pensando em coisas depois da
perfeição. Você deve focar sua atenção no cultivo. Já lhes disse: posso aparecer em
qualquer reino. Tenho uma imagem física completa em todos os níveis, o que é impossível
de você entender. Esses níveis incluem o nível humano. Se eu quiser, posso aparecer
imediatamente em qualquer nível. Lembro-me de um poema que escrevi: “O firmamento é
infinitamente grande; com uma mudança de pensamento, estará bem diante dos olhos...”
sem importar o quão vasto possa ser, para as vidas em diferentes níveis, é impossível que se
vá acima de seus próprios níveis. Para ir aos níveis abaixo delas, leva tempo. Digo que
toma seu tempo. No meu caso, nenhum conceito de tempo pode me deter. Certamente, isto
não é algo que possa entender no momento.
Pergunta: Venerável Mestre, por que teve que reencarnar várias vezes na Terra para poder
nos salvar?
Mestre: Porque nem todas as pessoas sentadas aqui eram seres humanos e tampouco
vieram para cá ao mesmo tempo. Se eu reencarnasse somente uma vez, o que aconteceria
com aquelas que vieram depois? Elas não teriam condições de estabelecer relações
predestinadas comigo. Muitos, muitos fatores complicados foram levados em consideração
durante a preparação deste evento. Adicionalmente, reencarnei em diferentes países e como
diferentes etnias. Muitas vidas atrás, eu posso ter sido o imperador de seu país, um rei, um
general, monge, erudito, ou um guerreiro. (Aplausos). Considerem isto como uma
brincadeira. Estou falando de relações predestinadas.
Pergunta: A água do mar é a lágrima de um Buda. Por favor, nos diga como a lágrima de
um Buda pode se manifestar em nossa dimensão?
Mestre: Isto é similar a porque os Deuses no Céu podem baixar seus níveis até alcançarem
a Terra para se converterem em humanos. Você deveria ser capaz de entender isso. A água
do mar foi uma gota das lágrimas de um Buda. Se levasse a água do mar de volta ao Céu, o
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Buda nunca a aceitaria, pois já está muito suja. Isso significa que ela se tornou uma matéria
deste reino.
Pergunta: Ainda sou uma criança. Meus pais não me permitem praticar o cultivo. O que
devo fazer?
Mestre: Se você é suficientemente grande para entender as coisas, deve tomar as decisões
por si mesmo. Se você pode ou não praticar o cultivo, depende de você. Se realmente você
quer se cultivar, não creio que seus pais criem o mesmo tipo de obstáculo para você como
se fosse um adulto. Seu compromisso é a chave. Todas as pessoas encontrarão barreiras no
começo de sua prática de cultivo. Todos terão obstáculos. Ontem um estudante mencionou
que a escola estava fechada quando ele quis assistir a um Fahui, então ele não conseguiu
pegar o bilhete de entrada para o Fahui, pois ele tinha esquecido o bilhete dentro da escola.
Isto foi só um obstáculo. Apesar dos obstáculos terem sido muito reduzidos, todos
encontrarão obstáculos na obtenção do Fa. Seria um problema se não pudesse superar
obstáculos tão pequenos. O Fa não se obtém casualmente. Todos estão sentados aqui, no
entanto, não sabem quanto se sacrificaram por este Fa para poder estabelecer esta relação
predestinada nos diferentes períodos históricos. Você não sabe quantas tribulações passou
para obtê-lo. Algumas tribulações, você conhece, outras desconhece. Você sente a obtenção
deste Fa como algo muito natural. De fato, houve um grande esforço para conciliar o tempo
e a ocasião para que você obtivesse o Fa. Essas são coisas que você desconhece.
Pergunta: Um estudante em Pequim escreveu um manual de referências chinês-inglês, para
a tradução dos livros do Dafa. Como devemos considerar isto?
Mestre: Digo: Talvez quisesse fazer algo bom para o Dafa, porém, este livro não deve ser
publicado, pois nenhuma das palavras em Dafa pode ser definida em termos humanos
ordinários. Como todos vocês sabem, todos os livros do Dafa são o Fa que ensinei nas
conferências. Essas palavras são todas minhas. Eu editei pessoalmente todos os livros que
foram publicados. Sem tê-los editado e sem meu consentimento, os materiais não podem
ser publicados. Tampouco são considerados como meus nem pertencem ao Dafa. Não é
correto que alguém edite esses materiais. Já falei sobre isso antes. Certamente, a intenção
desse estudante foi boa. No entanto, devemos retirar esses materiais.
Pergunta: O corpo humano deste ciclo é o melhor. Todos o desejam. Isto está relacionado
com a retificação do Fa?
Mestre: O corpo humano desse ciclo não é o melhor. Vocês sabem, o corpo humano da
idade média deste Cosmo foi o melhor. Não estou me referindo à Idade Média desta
civilização humana. Isto não é algo que possa ser aceito por seus conceitos. Por isso não
pensem muito sobre isto.
Pergunta: Meus pensamentos são controlados por coisas muito perversas. Ler o livro e
estudar o Fa não parece me ajudar. O Mestre ainda me salvará?
Mestre: Falarei sobre isso de dois ângulos. Se você pertence à classe de pessoas que tenho
mencionado em minha escritura recente, que não me trataram como seu Mestre no passado,
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ou como se descreve na escritura, que tem sido controlado por essas coisas – que não focou
um sistema de cultivo – então, tem que fortalecer sua consciência-principal. Sem importar
o que aconteça, não se deixe perturbar. Não importa se salta de cima até embaixo, ou se
sente dor em algum lugar, apenas siga adiante com o estudo e o cultivo. Se você perseverar,
tudo mudará. Como cultivador, não é algo bom se sente incômodo em algum lugar de seu
corpo? Se você não estivesse se cultivando, essas coisas más que existem em seu corpo não
estariam lhe molestando. Com a escritura publicada, foi dada outra oportunidade. Se ainda
não quer mudar, perderá esta oportunidade. Por que o seu corpo tem sido mudado até esse
ponto? Foi o resultado de suas próprias ações. Você tem que se iluminar por si mesmo para
sair deste estado atual. Você pode pensar: “Se começo a me lamentar, o Mestre mudará
tudo para mim”. Isto não é assim, pois isso não seria cultivo.
A prática de cultivo é séria. Em seu processo de fortalecer continuamente sua determinação
de estudar o Fa, e aprofundando seu entendimento, você mudará gradualmente. No
passado, não se cultivava genuinamente em Dafa. Também estava lendo o livro, porém, o
propósito de sua leitura do livro foi a de ter seu corpo ajustado ou o de eliminar o que
acreditava ser uma tribulação. Eu ensinei o Fa para salvar pessoas e capacitá-las a
alcançarem a perfeição através da prática de cultivo. Não estou ensinando este Fa para
resolver as crises das pessoas, curar enfermidades ou para eliminar as coisas que não são
boas da perspectiva dos padrões humanos. Portanto, você deve querer se cultivar
genuinamente e ter uma forte fé no Dafa. Somente então, tudo o que é seu será mudado. Se
você diz: “Eu estudo o Dafa só por causa dessas coisas”, não obterá nada. Por quê? Não é
que não temos Shan pela humanidade; é porque eu cuido somente dos estudantes e de suas
práticas de cultivo. Além disso, os humanos devem pagar o carma que eles mesmos
criaram. (Aplausos).
Pergunta: Mestre, por favor, nos fale sobre o porquê das diferentes opiniões que as vidas
em diferentes níveis do universo tiveram sobre o Dafa.
Mestre: Isto não tem nada a ver com sua prática de cultivo. Tampouco posso revelar esses
segredos celestiais. Digo: o universo inteiro se desviou do Grande Fa do Cosmo por um
período de tempo muito longo. Como tudo se desviou, nenhum ser sabe que ele próprio
também se desviou. Isso só será percebido depois das coisas terem sido retificadas. Isto é o
mesmo com relação aos seres humanos e os cultivadores que estão hoje sentados aqui.
Quando vocês olham as pessoas comuns, percebem o quão más se tornaram. Antes de
começarem a praticar o cultivo, não viam as coisas assim. É o mesmo princípio. Diferentes
graus de confusão existem em diferentes reinos.
Pergunta: Deste dia em diante, todas as vidas devem se lembrar de olhar para dentro o
tempo todo?
Mestre: Esta é a condição de um ser humano que está se cultivando; não é o mesmo com os
Deuses. Para um ser vivente, o cultivo não é o propósito de sua existência. É só um método
pelo qual as pessoas se elevam. Como seria possível usar pensamentos humanos para
imaginar coisas dos Deuses? Não é a mesma coisa. Seres humanos, eu disse que a razão
pela qual aprecio seu lado humano é porque podem se cultivar. Não é o ser humano que eu
aprecio. Para os Deuses, os seres humanos são imundos. Inclusive para mim, os humanos
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representam o nível mais baixo, mas que não pode faltar nesse universo. Por isso, seus
pensamentos estão sempre confinados ao alcance humano, e sente que os humanos são tal e
tal. Simplesmente, você não será capaz de imaginar os Deuses usando a forma humana de
pensar; da mesma forma, os Deuses não têm nenhum pensamento humano.
Pergunta: Por que essas pessoas que não têm intenções puras e vêm aprender o Fa, ainda
têm suas enfermidades curadas e sua saúde melhorada? Por que recebem boa fortuna?
Mestre: Isto porque é a manifestação do Dafa no nível mais baixo. Porque o Fa do Cosmo
não está somente destinado ao cultivo humano, também cria diferentes ambientes de vida
para vidas em diferentes níveis. Conseqüentemente, você está em contato com a
manifestação do Fa em um ambiente de vida humano, o qual está no nível mais baixo. Os
humanos certamente não se cultivam, são apenas humanos. A melhor condição para os
humanos é estar livre de doenças, saudável e com boa fortuna. Já que essas pessoas
entraram em contato com o Fa, essas são as coisas que podem obter.
Pergunta: O Mestre disse: “Quando Dafa se revelar à humanidade, essas não serão as
únicas coisas que perderão”.
Mestre: Isto é correto. Como é vasto este Cosmo! Em diferentes níveis, os Deuses em
diferentes reinos caíram ao violarem as leis do Céu. Com o passar do tempo, se tornaram
não tão bons e foram incapazes de permanecer em seus reinos. Então, baixaram seus reinos.
Agora, neste período da Retificação do Fa, alguns se tornaram particularmente maus e
assim serão rebaixados ao nível humano. Alguns se tornaram pior que os humanos, e não
terão nem sequer a oportunidade de serem humanos. Alguns talvez sejam destruídos, sem
falar dos seres humanos. Isto é exatamente o que significa: “Essas não serão as únicas
coisas que perderão”. O Fa se manifestou no ambiente humano nesta etapa. No presente,
está simplesmente voltado ao cultivo, e o Fa ainda não chegou à etapa onde revelará seu
poder neste ambiente humano. Quando realmente Ele se revelar no ambiente humano, então
o Fa estará realmente retificando este ambiente humano. Nesse momento, enfrentaremos a
situação de vários seres degenerados sendo eliminados. O lugar para onde eles irão,
dependerá do lugar onde se posicionarem.
Pergunta: Há uma data limite para a prática de cultivo. Se não alcançarmos a perfeição até
essa data...
Mestre: Por que está pensando tanto sobre isso? Já falei sobre isso várias vezes. Pensar
sobre isto é um apego. Deixe esse apego sair e não pense mais sobre isso. O tempo que foi
deixado, definitivamente é o suficiente. Certamente, não será se não fizer o melhor no
tempo que tem. Se você diz: “Então, vou aproveitar o tempo de meu cultivo para fazer
outra coisa, terei tempo suficiente?” Não, não terá, pois o Fa é sério.
Pergunta: O sangue de um cultivador é muito precioso. Como podemos deixar que seja
sugado por um mosquito?
Mestre: Você sabe o quão sujo é seu sangue quando seu carma está sendo expulso durante
seu cultivo? Você sabe que o que o mosquito suga é algo imundo? Certamente, nossos
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corpos se tornam cada vez mais saudáveis com o cultivo; nossos corpos se tornarão bem
melhores que o comum das pessoas. Isso é possível. Agora, suponha que o mosquito foi
uma vida que você matou, não deve lhe pagar o que deve? Certamente, o que ele absorveu
definitivamente não é algo precioso; você sempre vê o quanto sofreu. Por que não pensa em
como pagar as dívidas de carma que tem? Algumas pessoas mataram muitas vidas em suas
vidas anteriores; também cometeram muitos atos maus. Se você quer começar a se cultivar
e os mosquitos nem sequer podem picá-lo – como se quisesse sair daqui sem fazer nada –
como isso seria aceitável? Se você fosse um cultivador excelente ou tivesse pouquíssimo
carma, veria que o mosquito nunca voaria perto de você. Só picaria aqueles que estivessem
ao seu redor, porém nunca você. Isto porque quando não tem carma negro, o mosquito não
se atreve a entrar neste tipo de ambiente positivo (yang). Os mosquitos podem entrar em
um ambiente negativo (yin) que é próprio para eles. Os mosquitos desenvolvem uma
preferência por este tipo de ambiente. O mosquito gosta de beber seu sangue somente se
está de acordo com o padrão dele. Se seu sangue é limpo e puro, na realidade, os mosquitos
não gostarão de seu sangue. Não é verdade? (Aplausos).
Pergunta: Todas as matérias têm existência material em outras dimensões. Por que ainda
existe o assunto de transformação com a intenção mental?
Mestre: Isto é certo. Não pense de forma tão fechada. Eu disse que inclusive os
pensamentos das pessoas são substâncias. O que tem em seus pensamentos pode se
converter em formas; as palavras que expressa tem formas. É só que você não pode vê-las.
Tudo tem existência material. A matéria não é a mesma aos olhos das pessoas e aos olhos
dos Deuses. As formas de existência material observadas pelos humanos não são reais;
além disso, não estão paradas. Essa é a verdadeira manifestação da existência do universo.
Os pensamentos humanos são tão degenerados que o que eles emitem é malvado,
depravado, cruel, exigente, egoísta, cheio de qing, etc. Por isso, os pensamentos que os
humanos têm são todos ilusões. Todos vocês pensam sempre de forma restrita, isto é, de
uma única perspectiva. Por que se diz que a sabedoria de um Buda é enorme? A maneira de
ele pensar é bem diferente da sua. A capacidade dele é enorme. Ele não vê as coisas de uma
única perspectiva.
Pergunta: Sou um estudante ocidental. Sinto que o “amor” parece ter perdido seu lugar em
Zhuan Falun.
Mestre: Digo: o amor do qual Jesus, Santa Maria e Jeová falaram, não é o “amor”
entendido pelos seres humanos; é benevolência – Shan. Como a humanidade atual não tem
uma palavra para “Shan” na linguagem ocidental, as pessoas das gerações passadas usaram
a palavra “amor” no lugar da palavra original dos Deuses. Este tipo de amor, para os
Deuses, é imundo. A benevolência é realmente sagrada. Devido ao amor, os humanos
decaíram nos desejos sexuais. Devido ao amor, as pessoas se perderam nos
comportamentos sexuais imorais. Devido ao amor, os humanos fazem muitas coisas más e
muitas coisas que não podem se toleradas pelos Deuses. O amor contém uma parte
considerada boa, a qual inclui o ajudar uns aos outros. Ao mesmo tempo, tem seu lado
negativo, o lado que não é bom. Certamente, Shan é completamente bom. Portanto, o amor
do qual os Deuses ocidentais falaram no passado, é chamado Shan. Não é o mesmo amor
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do qual as pessoas falam neste mundo humano. Como não existia a noção de Shan em sua
cultura, seus ancestrais usaram a palavra “amor” para registrar as palavras dos Deuses.
Pergunta: Para os ocidentais, o nome “futi” é muito estranho e difícil de entender. Como
explicamos claramente o que é futi aos ocidentais?
Mestre: Nas sociedades ocidentais, eles também passam pelas seis vias de transmigração. É
um ciclo da vida do qual a humanidade não pode escapar. Jesus falou somente do inferno e
não falou sobre a transmigração. Jesus ensinou que as pessoas têm pecados, porém, não
revelou que a razão pela qual as pessoas eram pecadoras reside no fato de elas terem carma.
Isto ocorreu devido às diferenças nas culturas humanas. Quanto ao futi, também existe na
cultura ocidental. Vocês não lembram que, no Novo Testamento, há histórias de Jesus
curando pessoas cujos corpos estavam possuídos por demônios? Estão registrados na
Bíblia. Esses demônios diziam: “Isto não tem nada a ver contigo Jesus, nada”. Porém, Jesus
insistiu em se desfazer deles. Julgando por este fato, vocês nem sequer entendem sua
própria cultura.
Pergunta: “Não revide o golpe ao ser golpeado; não insulte ao ser insultado”. Ao invés
disso, podemos dizer: “O que você está fazendo não está certo”?
Mestre: Para um cultivador, o ato de “não revidar o golpe ao ser golpeado, não insultar ao
ser insultado” reflete a forma mais apropriada de lidar com isso, pois quando uma pessoa
quer lhe bater ou lhe insultar, é devido a disputas ou conflitos. Se você lhe diz: “Não deve
me bater”, é provável que ela lhe bata mais ainda. Se tentar conversar com ela, ela lhe
arrastará ao conflito. As coisas cessarão se você não der nenhuma atenção a ela. Portanto,
“Não revidar quando é golpeado, não insultar quando é insultado” mostra o caminho mais
apropriado. (Aplausos). Temos algumas pessoas que são capazes de fazer isso. Eu diria que
estão se cultivando muito bem. Algumas pessoas sabem: “Quando você me bater, não
revidarei; quando você gritar, não gritarei com você”. No entanto, no profundo de seu ser,
elas se sentem perturbadas e ainda querem dizer algumas coisas: “Não deve me bater”. Isto
ocorre porque a mente dela não se livrou completamente daquilo, sem dúvida, ela ainda não
quer pagar o que deve, ou mesmo se pagou, ela ainda não está convencida em seu coração.
Ela ainda quer dizer uma ou duas frases para se consolar. Da forma que falo, parece ter dois
lados. Desejo perguntar aos estudantes que não são chineses: podem entender a forma que
falo? (Aplausos) Muito bem, obrigado a todos.
Pergunta: Minha profissão é ensinar filosofia e literatura. Sinto que a filosofia e a literatura
são valiosas na sociedade humana comum.
Mestre: Digo a todos: nossa prática de cultivo deve se ajustar à forma da sociedade
humana comum ao máximo possível. Deve continuar fazendo o trabalho que deve fazer;
você não está errado. Pois seu trabalho está separado de sua prática de cultivo, o que ocorre
é que seu xinxing se refletirá em seu trabalho. Qualquer um dirá que você é muito bom, e
que as pessoas que se cultivam em Dafa são verdadeiramente boas, pois você demonstra
aos outros que é muito bom. Quanto à posição que ocupará no futuro, o Cosmo inteiro se
desviou do Fa, além do Dafa, qual pedaço de terra é puro na sociedade humana? Não quero
falar das coisas do futuro. De qualquer forma, tudo na sociedade humana está se
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degenerando. Se as pessoas não podem voltar a serem boas, deverão ser eliminadas, e não
serão somente os humanos. Pode continuar fazendo o que faz em seu trabalho, pois o Fa
ainda não chegou à etapa de retificar o mundo humano, agora mesmo o Fa está salvando
somente a você.
Pergunta: Meu ambiente familiar não foi bom, isso fez com que meus pais faltassem com
respeito ao Dafa. Estou criando carma?
Mestre: Não deve ser visto dessa maneira. Necessitamos ver essa situação de dois ângulos
diferentes. Uma possibilidade é que seu carma causou isso. A outra possibilidade é que não
eliminou seus apegos durante a prática de cultivo. Ambas as razões estão presentes nesse
caso. Não obstante, também existem diferentes situações manifestadas por diferentes
pessoas com pouco entendimento do Dafa.
Pergunta: Alguns cristãos não acreditam nas seis vias de transmigração.
Mestre: Jesus não disse que se as pessoas cometessem maldades, elas iriam para o inferno?
Digo: alguns de vocês leram o Novo e o Antigo Testamento. Em particular, no Novo
Testamento, tudo foi registrado por esta ou aquela pessoa. Ele consiste de parágrafos e
parágrafos de palavras registradas. Este tipo de registro foi feito conforme aquilo que
recordavam. Em outras palavras, aqueles que escutaram os ensinamentos de Jesus,
registraram o que lembraram. Porém, as palavras ditas por Jesus durante sua vida inteira –
pensem sobre isso – poderiam ser tão poucas para serem contidas em um livro? Tão
poucas? Jesus falou sobre muitas coisas. Muitas e muitas coisas foram esquecidas pelas
pessoas, e consequentemente não foram registradas. Por que as pessoas não registraram os
ensinamentos de Jesus naquela época? Explicando isso de outro ponto de vista: foi porque
as pessoas só mereciam conhecer o que foi registrado.
Isto ocorreu porque Fa-Buda, mesmo ao nível de Tathagata, não podia ser completamente
revelado aos seres humanos. O que Sakyamuni ensinou na Terra foi ao nível de Arhat. Os
seres humanos só podiam conhecer essa pequena porção. As palavras ditas por Jesus foram
mais que suficientes para permitir àqueles que seguissem suas palavras alcançarem o Céu.
Como eram suficientes para servir a esse propósito, Deus não permitiu que muitas delas
permanecessem aqui. Ainda há muitas escrituras no Oriente, todas elas estão fragmentadas
e incompletas, e foram registradas de memória. Isto é certo. Analisando de uma perspectiva
diferente, alguns caucasianos reencarnaram de seres asiáticos. Se não tivesse essas coisas
no oeste, poderiam saber quando reencarnassem como asiáticos. Além disso, muitos
asiáticos e ocidentais reencarnaram em reciprocidade. Em outras palavras, eles
reencarnaram uns em outros, uma e outra vez. Algumas pessoas se sentem atraídas pela
cultura asiática, outras, pela cultura ocidental. É possível que isto seja devido às
características deixadas pelas reencarnações em diferentes períodos de tempo. Certamente,
apesar disso, você pode ser branco, amarelo ou negro, pode pertencer a qualquer raça.
Pergunta: Devido a não enxergar bem, as pessoas mais velhas preferem escutar os
ensinamentos da fita de áudio. Isto é tão bom quanto ler o Dafa?
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Mestre: É o mesmo. Se você estudar o Fa com atenção, é possível que seus olhos
experimentem mudanças. Escutar é o mesmo que ler. Não falem do quão velhos ou quão
jovens são. Isso é seu próprio apego e obstáculo. Não há descriminação de idade em Dafa,
vá e pratique o cultivo. Lembro-me que quando estava em Pequim ensinando este Fa anos
atrás, os estudantes gostavam de me chamar de Grande Mestre. Mais tarde, um homem
velho sentado na audiência, que tinha entre setenta e oitenta anos me enviou uma pergunta,
dizendo: “Por que chama a si mesmo de Grande Mestre? Tão velho como sou, inclusive eu
mesmo não me chamo de Grande Mestre”. (Risos). Eu disse a ele: “Não chamo a mim
mesmo de Grande Mestre. As pessoas me chamam assim por respeito. Essa palavra veio
delas. Na realidade, você pode me chamar como quiser. Pode me chamar por meu nome,
pode me chamar de “professor” ou “senhor”. Qualquer coisa está bem. Não me preocupo
com isso; não me preocupo com nenhuma formalidade. De fato, dizendo claramente, as
idades humanas não se aplicam aos cultivadores, pois o espírito-original de um ser pode ter
qualquer idade. Esse é o seu verdadeiro ser. Falando nesse sentido, sou o mais velho deste
Cosmo. Nenhum de vocês é mais velho que eu (Aplausos).
Pergunta: O “Lunyu” abrange o conteúdo completo de Zhuan Falun. Por favor, poderia
nos dizer por que se chama “Lunyu”?
Mestre: Todos vocês sabem que há um Lunyu escrito por Confúcio. Certamente, contêm
conceitos e substâncias completamente diferentes. Eu estou expondo (lun) sobre este FaBuda usando uma linguagem humana (yu). Por isso, o chamo de Lunyu. (Aplausos). Essa é
a explicação. A linguagem humana é usada pelo Fa. Qualquer caminho que queira se usar
está bem. Enquanto as coisas puderem ser explicadas claramente, enquanto puder salvá-lo,
enquanto o Fa puder ser ensinado claramente, eu usarei esta forma. Então, a linguagem e
vocabulário predefinidos de hoje em dia não me restringem.
Pergunta: Um discípulo do Dafa que trabalha em um hospital especializado no tratamento
de câncer planeja difundir o Fa ali. Não sei se isso é apropriado.
Mestre: Isso depende de quais são suas intenções. Suponha que queira usar o Dafa para
curar as enfermidades das pessoas. Dafa pode retificar qualquer condição anormal. É
anormal as pessoas contraírem enfermidades. Certamente, Dafa não tem como objetivo
retificar a condição anormal das pessoas. O propósito de ensinar o Fa às pessoas é para
salvá-las. É este o majestoso Fa do Céu que criou diferentes ambientes de vida para
diferentes vidas do Cosmo. (Aplausos). Se você quer usá-lo para curar enfermidades de
seres humanos, se você tem essa intenção, então é incorreto, verdade? : “Oh! Dafa pode
curar o câncer. Vamos aos hospitais para tratar o câncer das pessoas”. Isto não é salvar
pessoas; é usar o Fa para tratar enfermidades. Então, isso não é correto.
Não é que não sejamos compassivos. Já expliquei sobre isso, não importa se é Jesus, Santa
Maria, Jeová (cujas habilidades, inclusive superam às de Jesus e de Santa Maria), ou o
Buda na religião oriental, com um movimento de suas mãos não haveria nem uma pessoa
enferma neste pequeno planeta chamado Terra. Por que então, eles não têm a compaixão
suficiente para fazer isso pelas pessoas? É porque as pessoas, elas próprias, cometeram atos
maus. Se eu fizesse isso por você, você ainda continuaria fazendo coisas más amanhã.
Certamente, isto não é para castigar as pessoas; isto é somente o princípio do universo que
24

envolve todas as vidas. Como os humanos têm feito coisas más, eles mesmos devem pagar
por isso. Suponha que tenha matado alguém, e o Buda eliminasse o carma para você. Então,
isto não significa que o Buda estaria permitindo que você matasse alguém casualmente?
Quando mata pessoas, você gera carma. Se o Buda eliminasse as enfermidades para você,
isto seria aceitável? Quando as pessoas cometem atos maus, têm que pagar e assumir a
responsabilidade. Certamente, quando as pessoas fazem coisas más, a manifestação mais
óbvia disso é a enfermidade no corpo humano, a qual é usada para castigar as pessoas. Não
sou o único que diz isso; Jesus também disse que as pessoas têm pecados. Por que as
pessoas têm pecados? Pela mesma razão das pessoas terem carma em seus corpos. A
cultura ocidental não tem a palavra “carma”; não existe tal palavra na cultura ocidental. Por
isso Jesus usou a palavra “pecado”. De fato, ter pecado ou ter carma não é exatamente o
mesmo? Sem pecados, como poderia haver carma? O princípio é o mesmo.
Pergunta: Depois da perfeição, quando alcançarmos nossos próprios níveis, os nossos
corpos carregarão as marcas do Honorável Mestre?
Mestre: Não existe o assunto de marcas em seu corpo depois de alcançar a perfeição. As
marcas só são deixadas quando as pessoas descem a esta dimensão de ilusão. Depois de
alcançar a perfeição, será uma entidade independente. Será um Deus magnífico que poderá
tomar decisões por si mesmo. O que lhes dou não são limitações, mas um ser divino
magnífico. (Aplausos).
Pergunta: As pessoas que não praticam Falun Dafa desfrutam de escutar a música Pudu1 e
Jishi2. Mestre, por favor, nos diga se podemos deixá-las escutar as músicas.
Mestre: Sim, é só música. Certamente, é a música de nosso Dafa. Se elas a ouvem,
definitivamente é bom para elas.
Pergunta: Na sociedade atual, o conceito de igualdade entre o homem e mulher prevalece.
Como discípulas, como nós podemos ser dóceis e delicadas enquanto progredimos
diligentemente no cultivo?
Mestre: No momento presente, as pessoas comentam que as mulheres se tornaram mais
liberais e seu caráter se tornou mais forte. De fato, vocês não estão se guiando pelo seu lado
benevolente. Não acredito que a força se reflita necessariamente na aparência de uma
pessoa. Se sua vida diária é suave como uma verdadeira mulher, sua disposição lhe deixará
ter tudo o que merece da mesma forma. Não é necessário se tornar dura e varonil. Você
entende os princípios de que estou falando? (Aplausos). Em outras palavras, se você é uma
mulher, necessita atuar como uma mulher, amável e gentil. Somente dessa maneira, você
pode ganhar o respeito e amor de um homem. Se não é gentil e amável, os homens sentirão
medo quando a verem. (Risos). Então, o amor lhe será negado, inclusive o afeto familiar
que merece ter. De outra perspectiva, não falamos apenas da mulher. Nós, os homens,
também devemos nos comportar como homens. Certamente, a sociedade atual deste mundo
se tornou corrupta. Só posso pedir aos meus discípulos que não se comportem dessa
1
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Pudu – Salvação Universal.
Jishi – Salvando o mundo.
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maneira, algo que a sociedade não pode fazer. Lembro-me que antes dos anos 50, os
homens no Ocidente eram verdadeiros cavalheiros. Tratavam as mulheres com respeito.
Como as mulheres atuavam como mulheres, os homens gostavam de ajudá-las, respeitá-las
e cuidar delas. Ao mesmo tempo, as mulheres apreciavam seus maridos. Este era o
comportamento humano. No entanto, hoje em dia, tudo isso se deformou.
Na sociedade asiática, as mulheres se tornaram muito fortes, fazendo com que o homem
atue como mulher. Posso dizer: em seus ossos quer que seu homem seja forte, no entanto,
em sua mente quer mantê-lo sob seu controle. Isto não é contraditório? Se a sociedade
continuar seguindo esse caminho, os homens ainda serão capazes de andar com orgulho?
Terão sua masculinidade? Duas pessoas não podem ser chefes de uma mesma família,
assim como não pode haver dois reis na mesma montanha. Conseqüentemente, quando dois
tigres brigam, um fica ferido. (Risos). Então, a desarmonia poderá entrar em sua família.
Como dois reis podem viver sob o mesmo teto? Um deve ser o chefe da casa. Por isso, há
divórcios e discórdia. Vocês dizem: “Os homens dizem que a mulher não age como mulher;
as mulheres dizem que o homem não age como homem”.
Na sociedade ocidental, isto é ainda mais evidente; quando se casam, já são divididas suas
propriedades: “Quando nos divorciarmos no futuro, isto me pertence e aquilo lhe pertence”.
O sentimento da mulher que confia em seu marido, enquanto casados, não existe; além
disso, o homem não acredita mais que a mulher com quem casará, dedicará toda a vida dela
a ele, e que deva se responsabilizar por ela. Este tipo de pensamento simplesmente
desapareceu. Interesses egoístas e liberdade individual controlam tudo. Onde encontrará o
calor de uma família? Você discute e tenta vencer os outros; ninguém escuta ninguém.
Estou dizendo que isto não é um estado humano! (Aplausos). Os parceiros nem sequer têm
confiança uns nos outros. Não há nenhum lugar que se possa ter segurança, calor e afeto.
Vocês não estão vivendo uma vida difícil? Porém, em sua mente pensa: “Não deveria ser
assim. Deveríamos ter um lugar cálido e afetuoso”. Porém, seu comportamento externo está
destruindo tudo isto. Quando você enfatiza o caráter egoísta de cada indivíduo, está
tornando impossível a existência de um lugar como este. Quando todos atuam assim, as
relações agradáveis entre humanos se perdem. Certamente, só falo dessas coisas com meus
discípulos, com vocês, e digo que isto vai de mal a pior. Não há mais remédio para
humanidade e é impossível reverter algo. A sociedade de hoje e seus meios de comunicação
levam as pessoas a discutirem sobre liberdades individuais e a serem auto-indulgentes com
a individualidade. Digo, esta individualidade irrestrita pode fazer com que pareçam livres,
porém, na realidade, nunca mais terão a doce felicidade. Nunca mais terão alguém em que
possam confiar! (Aplausos).
Pergunta: Haverá discípulos do Dafa que se cultivarão ao mundo dos Budas para se
tornarem seres conscientes lá? (Risos).
Mestre: Não riam. Esta é uma pergunta sobre conceitos. Os cultivadores têm estados de
Fruição, então, não são de forma alguma pessoas comuns. Todos terão estados de Fruição
depois que alcançarem a perfeição.
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Pergunta: Dafa pode mudar o eu na superfície, assim como também mudar meus eu em
diferentes níveis e em diferentes dimensões. Este entendimento é correto?
Mestre: Este entendimento é correto. Eu disse: se não houvesse corpo humano, seria
impossível praticar o cultivo. Conseqüentemente, seria impossível melhorar. Então, como
os corpos em outras dimensões poderiam ser mudados? Um ser não pode praticar o cultivo
sem um corpo físico. Então a prática de cultivo deve ser realizada no lado humano para
permitir que as mudanças ocorram nos outros corpos. Às vezes, quando você está
estudando os livros do Dafa, e não está concentrado, talvez seus lábios terminem de ler
aquela parte, porém, sua mente não está ali. Isto porque seu espírito-original-assistente e
outros fatores estão atuando. Seu pensamento aparece ocasionalmente, e desaparece em um
instante. Se você tem esse problema freqüentemente, é o mesmo que renunciar a todas essas
coisas e dar o Fa a outra pessoa. Isto não é correto, e não permito que você se cultive dessa
maneira.
Pergunta: Como devemos entender a diferença entre amor e apego?
Mestre: São dois conceitos. O amor pode levar a apegos; pode causar apegos durante o
cultivo. No entanto, entre as pessoas comuns e na sociedade, ele é essencial. Se os seres
humanos se desprendessem do amor, é muito provável que atuariam de forma incorreta. A
natureza demoníaca seria maior ainda. Portanto, os humanos não podem viver sem amor ou
este qing. O qing pertence aos seres humanos, e ele é um elemento necessário ao ambiente
de vida formado para os seres humanos. Porém, essas coisas não são para os Deuses. Como
cultivadores, devem se libertar delas. Cultivem para se desapegarem do amor, renunciar aos
apegos que resultam do qing. Esta é a relação entre os dois. Se você quer amar sem estar
apegado, isto é impossível. Certamente, em seu processo de cultivo, é impossível alcançar,
de uma só vez, o estado de levar todas as coisas levemente, deixar ir tudo, e não estar
apegado a nada. Por isso, em sua fase atual, ou em qualquer fase que esteja, é tudo somente
uma fase.
Não deve forçar as coisas: “Eu tenho amor em meu coração. Amo meus familiares. Agora
me forço a pensar que não os amo”. Se você fizer isso, estará cometendo um equívoco, pois
estaria alcançando seu reino, porém estaria indo contra sua vontade, ao invés de realmente
melhorar a si mesmo. Se você fizesse isso, as pessoas realmente não entenderiam o Dafa, e
você poderia danificar a imagem do Dafa. Como seu amor está diminuindo devido à sua
prática de cultivo, ele será substituído pela benevolência que emergirá no lugar dele. Como
todos sabem, estou sentado aqui e – usando suas próprias palavras – amando e cuidando de
cada um de vocês. Na realidade, é um tipo de benevolência, (aplausos) e é totalmente
diferente do tipo de sentimentos pessoais que vocês ainda carregam. Penso que vocês
mesmos serão capazes de diferenciar o amor que vem de mim do amor de vocês.
(Aplausos).
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Pergunta: Na prática em grupo, há alguém que faz muito barulho quando chega tarde ou
quando sai antes dos exercícios terminarem, o que torna difícil aos outros entrarem em
tranqüilidade. Devemos chamar a atenção dele sobre isto?
Mestre: Falando nisso, tenho alguns pensamentos. Digo, antes da revolução cultural, os
chineses eram conhecidos como pessoas cultas e que tinham muito escrúpulo sobre ser
civilizado, sobre higiene e sobre formalidades. Os chineses eram corteses com os países
vizinhos; eles aprenderam isso da China. (Aplausos). Porém, depois da revolução cultural,
vocês sabiam que isso foi descartado como sendo “os quatro velhos”? Ao contrário, as
pessoas foram levadas a estarem sujas e com calos grossos em suas mãos. Inclusive, a
terem piolhos, os quais eram chamados de “insetos revolucionários”. As pessoas
consideram o “sujo” como algo bom. Este tipo de conceito continuou depois. Atualmente,
mesmo as condições de vida tendo melhorado e as pessoas estarem mais atentas às coisas,
os conceitos deixados pela revolução cultural ainda não foram descartados. Por isso, depois
que vocês chegaram às sociedades ocidentais, as pessoas aqui, sentiram que era difícil
tolerá-los neste sentido.
Vocês não se preocupam com detalhes, não têm asseio e parecem sujos. Falam forte, sem
levar em consideração as circunstâncias ou local. Não prestam atenção à higiene.
Certamente, tenho dito que devem se ajustar ao máximo à sociedade durante seu cultivo.
Como discípulo que pratica o cultivo, deve ser capaz de alcançar isto. No passado, isto não
era um tema que requereria discussão, e também não era o que eu queria falar. Porém,
vocês sabiam que por causa de seus comportamentos, alguns estudantes ocidentais tinham
medo de se unirem a vocês nas atividades de difusão do Fa? Todos devem prestar atenção a
isto! Isto não se trata apenas de comportamento. Realmente devem prestar atenção às coisas
neste aspecto. Não estou dizendo que devem se vestir de acordo com a última moda.
Devem entender o mais essencial da cortesia humana. Digo que Dafa, na realidade, também
abrange as substâncias dos níveis mais baixos. Se vocês pensarem nos outros em tudo o que
fizerem, penso que farão tudo bem. (Aplausos).
Pergunta: Um estudante disse que havia perguntado e obtido permissão do Mestre para
certa coisa. Porém, outros sentem que sua conduta, suas palavras e seus atos não estão
coerentes com os de um cultivador.
Mestre: Quando duas pessoas discutem e não chegam a um acordo, muitos me citam e
dizem: “O Mestre disse assim” para defender seus próprios apegos e encobrir os apegos que
deveriam abandonar. Isto é muito mal. Porém, de uma perspectiva diferente, não pode dizer
que ela não é um estudante ou que não tem se cultivado bem só porque vê que algumas de
suas palavras e ações não se ajustam ao Dafa. De fato, ela já eliminou muitos de seus
apegos. Quem sabe quantas vezes ela é melhor que uma pessoa comum. Só os apegos que
não foram eliminados estão na superfície. Então, isto foi o que você viu. Isto pode ser
difícil de aceitar para os cultivadores. Isto explica o porquê de não devermos julgar uma
pessoa pelo que leva em sua superfície. Falei deste tema de dois ângulos diferentes.
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Pergunta: Alguns estudantes veteranos têm aparecido com o rosto escuro e com muitas
manchas de fígado. Algumas pessoas estão muito fracas. Estes fenômenos são normais?
Mestre: A prática de cultivo por si mesma já é complicada. Se você se preocupa com estas
coisas, você as verá de propósito, pois o objetivo é ver se continuará cultivando.
Observando de outra perspectiva, se estas pessoas estão realmente sob estas condições,
então deveríamos examinar se realmente estão praticando o cultivo diligentemente. Talvez
estejam lendo os livros e praticando os exercícios, porém, como são fundamentalmente?
Algumas pessoas levaram mais de um ano para ler Zhuan Falun e ainda não terminaram.
Certamente, parece que estão sempre lendo o livro. Também praticam os exercícios muito
diligentemente, e inclusive pedem aos outros que se unam a elas. A prática de cultivo é
séria. Não há nada neste mundo mais sério que o cultivo. Devemos ser capazes de
verdadeiramente alcançar os requisitos.
Pergunta: Não participo do grupo de exercícios da manhã, e não passei a prova do sol
ardente, do clima frio, ou o intenso calor do verão. Isto afetará minha perfeição?
Mestre: Essas coisas realmente não são fatores. Por acaso não mencionei que o propósito
de ter penalidades é para eliminar seus apegos e se melhorarem? Não significa nada quando
as pessoas simplesmente suportam penalidades com o objetivo de suportar penalidades,
sem importar quantas penalidades elas atravessarem. A chave está no ambiente da prática
em grupo, ele pode refinar as pessoas. No mais superficial, uma pessoa lida o tempo todo
com pessoas comuns na sociedade humana comum. O princípio ao qual me refiro aqui é se
você será gradualmente influenciado por elas ou pelos discípulos do Dafa.
Pergunta: Quem criou o universo, foram os Budas ou os Deuses? Eu ouvi dizer que os
Deuses criaram o universo, porém, raramente ouvi dizer que os Budas ou Taos criaram o
universo.
Mestre: Então, quem criou os Deuses, os quais você ouviu falar que criaram o universo?
Deveria estudar mais o Fa. Porém, este assunto fez surgir alguns pensamentos em mim.
Muitas pessoas ouviram dizer que as religiões ocidentais afirmam que foi seu Senhor o
criador do mundo. O budismo ensina que o universo foi criado pelo carma de um Buda. O
conceito que eles têm de carma é que fazer qualquer coisa é carma, é o resultado do carma.
Nos contos de fadas e lendas antigas do Leste, escutamos que Pangu3 criou o Céu e a Terra.
Então, falemos da história de Pangu criando o Céu e a Terra. Você pode ter ouvido na
história que Pangu, ao final, instantaneamente converteu seu corpo em céu, terra,
montanhas, rios e estrelas no céu. Sem importar como foi contado, digo a todos, em
diferente níveis, não importa que nível de Deus é, não está capacitado para saber coisas
acima do nível em ele que se encontra. Através de um longo tempo na história, as vidas
foram se desviando do Fa, e muitos nem sequer sabem do Fa. Eles esqueceram. Por que o
esqueceram? Porque as vidas do atual ciclo de civilização foram criadas principalmente
durante o ciclo decadente, sem importar quão alto é o nível do ser. Quanto a como era o Fa
antes deste ciclo, os seres não sabem. No meio deste ciclo, sabem ainda menos o que é o
Fa. Apenas sabem que há diferentes graus de padrões que existem em diferentes níveis. Em
3

Pangu – Um Deus de uma antiga lenda chinesa que diz ter criado o universo.

29

outras palavras, quase não há vidas primordiais. Portanto, não sabem sobre o gênesis do
universo.
Quando acontecem calamidades em diferentes níveis do universo, são realmente diferentes
corpos cósmicos sendo destruídos. Usando suas próprias palavras, esses corpos cósmicos
explodem. Depois da explosão, o Deus de nível alto não baixa e deixa que os Deuses de
baixo nível vejam que é ele quem está criando o universo. Os Deuses de alto nível criam os
Deuses de baixo nível, e lhes deixam criar o universo no próximo nível abaixo deles. Então,
a este nível, também nascem novos Deuses. Eu disse que podem ser criadas vidas em todos
os diferentes níveis. Um Deus nascido em um nível particular deve ter a habilidade de criar
o universo nessa camada. Certamente, se há ou não Deuses nos níveis mais altos do
universo, esse Deus de menor nível, não saberá de forma alguma.
O que dissemos é realmente um princípio. Em outras palavras, Budas, Taos e Deuses em
diferentes níveis, todos possuem a habilidade de criar tudo no universo em seu nível ou
abaixo dele. Como está dentro de seu alcance, ele pensa que ele mesmo criou o universo;
isto só se refere a aqueles que são relativamente primordiais. Suponhamos que um Deus
cria um vasto universo, logo um Deus nasce em certo nível durante certo período quando
esse universo foi criado. Se depois de um período remoto de tempo, no reino onde esse
Deus nasceu, o universo de seu reino começa a ter problemas, e é desintegrado pelos
Deuses acima dele, isto se manifestará como uma explosão. Então, depois, quando tudo for
reconstruído, ele sentirá que foi ele mesmo que recriou o universo. Ele não sabe que há
grandes universos acima deste universo. Então, da mesma forma, isto pode ocorrer em
camadas menores que a sua. Em camadas menores que a dele, a criação de diferentes
camadas de universo continuará acontecendo. Vocês conseguem entender o que acabei de
falar? (Aplausos). Eu já falei sobre isto na quinta palestra de Zhuan Falun: Deuses
diferentes criaram universos de naturezas diferentes. Muitos de vocês tinham perguntas,
verdade? Isto é exatamente o que acabo de mostrar. O universo é simplesmente muito
vasto. Mudanças acontecem em várias camadas, são simplesmente pequenas partículas dos
extremamente vastos corpos cósmicos. Isto é inimaginável até para os Deuses.
Pergunta: Os Deuses mencionados na Antiga Grécia e nos contos de fadas chineses são
imaginários ou realmente existem?
Mestre: Digo a todos: incentivados pela ciência atual, as pessoas na sociedade atual estão
afundando mais e mais na realidade imediata. Certamente, esta realidade é falsa, e a real e
magnífica verdade do universo foi coberta por esta falsa realidade. Isto é causado pelos
mesmos humanos que acreditam cada vez mais nas coisas superficiais. Muitos dos antigos
contos de fadas são verdadeiros. As pessoas acham que são estórias inventadas pelos
humanos. Hoje estou ensinando o Dafa do Cosmo. Tudo o que ocorrerá como resultado
disso e tudo o que acontecerá no futuro estremecerão todos os seres viventes. No futuro,
eventos ainda mais espetaculares ocorrerão. Isto porque o Fa chegará ao mundo humano.
Tudo que as pessoas não acreditam, aparecerá diante dos olhos delas. O choque será tão
grande que as pessoas ficarão sem palavras. Porém, sem importar quão forte seja a reação
que este evento provocará, ou quanto tempo dure, depois de mil ou dez mil anos, as pessoas
o verão como uma estória; depois de mais anos se passarem, é possível que os tratem como
algo inventado pelos humanos. Os humanos são pouco inteligentes. Não há pessoas que
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negam inclusive a existência de Jesus? Elas afirmam que tudo foi invenção dos seres
humanos. Não há algumas que dizem que a aparição de Sakyamuni foi inventada pelos
humanos?
Pergunta: Meus pais se cultivaram no budismo por muitos anos. São pessoas que estão
perdidas na ilusão, justamente como o Mestre descreve em suas duas últimas escrituras. O
que posso fazer para que pratiquem a via de cultivo reta?
Mestre: Dê a eles a escritura que escrevi. Isto é tudo o que podemos fazer. Ninguém pode
fazer nada em nome de ninguém. Somente podemos dizer às pessoas que sejam
benevolentes, e não podemos forçar os outros a fazerem algo sob coerção. Não podemos
forçar ninguém. É um assunto de cada um o que se quer obter. Não vale nada se forem
forçados a fazer algo. Só vale se eles fazem e praticam o cultivo por eles mesmos.
Pergunta: No começo, as condições de vida eram muito decentes. Porém, se hoje as
pessoas são muito econômicas e têm muitas intenções com relação a isso, isto é
considerado um apego?
Mestre: Talvez isto ocorra porque os chineses passaram por períodos de tempo muito
difíceis, então as pessoas têm muito medo de se tornarem pobres. Isto pode fazer com que
se tornem muito econômicos. “Muito” não é bom. Vivam normalmente. Ser econômico não
é uma coisa má. Porém, algo feito ao extremo, se converte em algo mau. Os cultivadores
não devem ter noções pré-concebidas. Não há nada de errado em ser econômico.
Pergunta: Quando praticamos na China ou viajamos à Europa. O seu Fashen que cuida do
estudante é o mesmo?
Mestre: É o mesmo Fashen, diferentes Fashen... Há diferenças entre Fashen? Digo que
todos eles têm a minha sabedoria. Não há diferença. De fato, os Fashen são eu. Os Fashen
pensam exatamente aquilo que eu penso.
Pergunta: Por favor, você poderia nos dizer o que é um “corpo verdadeiro” e o que é um
“corpo de gong”?
Mestre: Há uma diferença. Como tudo isso é considerado uma ilusão quando visto da
perspectiva dos Deuses e só o corpo de um Buda ou Deus é real, um corpo do nível desse
Deus ou mais alto é chamado de “corpo verdadeiro”. Somente eu tenho um “corpo de
gong”. Nenhuma das vidas deste universo tem isto. É o meu poderoso gong que ao mesmo
tempo pode formar minha imagem. (Aplausos).
Pergunta: Quando pratico os exercícios sempre escuto o Mestre falar.
Mestre: Se ele fala sobre o Fa, e é a mesma coisa que falo no livro, não se importe. Esta é a
forma em que suas capacidades sobrenaturais se manifestam por si mesmas; é a
manifestação de suas capacidades sobrenaturais. Se não é algo pertencente ao Fa, deve ser
interferência.
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Pergunta: Quando ensinamos os exercícios às crianças, além de dizer a elas que sejam
boas pessoas, precisamos ler as escrituras para elas?
Mestre: Quando diz a elas que sejam boas pessoas, só está dizendo que sejam bons
indivíduos entre as pessoas comuns, nada mais. Somente o Fa pode ascender às pessoas.
Não é justamente esse o ponto? As crianças podem praticar os cinco exercícios de acordo
com a capacidade de cada uma. Se não puderem fazer nenhum deles, estará tudo bem se
fizerem os exercícios quando crescerem um pouco mais.
Pergunta: Seria apropriado explicar os princípios do Dafa às crianças usando um tipo de
linguagem que elas possam entender?
Mestre: Não penso que isto seja um problema. Você é um cultivador e não explicará o Fa
de forma equivocada. Use a razão ao explicar às crianças, não acho que seja um problema.
Pergunta: Tenho uma tribulação, porém, perdi minha determinação. Desejo praticar o
cultivo desde o começo.
Mestre: Um estudante acaba de me perguntar se pode praticar o cultivo novamente. Em
outras palavras, provavelmente não o fez bem em certas áreas e sente que não alcançou os
padrões para um discípulo. Depois que comete erros, você ainda pode praticar o cultivo? Se
você pode ou não praticar o cultivo, tudo depende de você. Já escutou o Fa, e obteve o Fa.
No entanto, não fez bem e não passou essa tribulação. Isto é uma tremenda perda. Cultive
desde o início, acalme seu coração e seja determinado, comece tudo novamente. Como
você tem a determinação de se cultivar em Dafa, e tem se iluminado ao fato de que
cometeu erros anteriormente, por que não realiza um novo começo e tenta colocar-se em
dia? Enquanto tiver esse pensamento em sua mente, e quiser fazê-lo, não necessita me dizer
nem tampouco a outra pessoa. Apenas siga em frente e se cultive. Penso que agirá bem.
Realmente, por acaso os estudantes não estão praticando o cultivo porque desejam se
cultivar? Não foi por isso que obtiveram o Fa? Porém, não pode perder a oportunidade uma
e outra vez. A prática de cultivo é séria. Se você continua cometendo erros, temo que no
futuro, não terá mais oportunidades como estas para cultivar o Fa. Como teve a
oportunidade de entrar neste Fa, não a perca novamente.
Pergunta: Muitos discípulos residentes na América do Norte moram juntos com suas
parceiras sem estarem casados. Alguns inclusive já têm filhos. Há alguma necessidade de
obterem uma certidão de casamento mesmo que seja retroativa?
Mestre: Sim. Digo que você deve se ajustar ao máximo à forma da sociedade humana ao
praticar o cultivo. Falemos disto de outra perspectiva. No passado, na China, quando as
pessoas se casavam, necessitavam da aprovação do Céu e da Terra. Devido a isto, o ato de
se casar era chamado de “Reverenciando o Céu e a Terra”. Necessitavam da aceitação dos
pais; tinham que baixar a cabeça perante seus pais. Na sociedade ocidental, tinham que ser
aceitos pelo Senhor seu Deus. Então, iam à Igreja e faziam juramento perante o Senhor. O
Senhor seu Deus seria sua testemunha, testemunhando sua união. Nas sociedades ocidentais
de hoje, esta lei foi descartada. Sem cerimônias, duas pessoas simplesmente decidem viver
juntas. Sem nenhuma restrição, quando são felizes, estão juntas; se não, o homem ou a
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mulher buscam outro parceiro. Isto é inaceitável. Como estudante do Dafa, deve, ao menos,
entender este pequeno princípio. A liberdade sexual no Ocidente criou uma tremenda
quantidade de carma. Para mim, parece que as pessoas que vieram do Oriente são ainda
piores. Você precisa prestar atenção nestes assuntos. Os humanos estão se degenerando dia
a dia, por acaso não é um problema quando um cultivador age ainda pior que uma pessoa
comum? Entretanto, talvez pense: “Mesmo que não tenha passado pelas formalidades,
nossa atitude e conduta é a mesma que se estivéssemos casados. Temos filhos juntos e já
não é possível nos separarmos”. Porém, não passou pelos procedimentos apropriados. Se
você sente que pode ser responsável pelo outro, eu diria que é muito bom, porém, por que
não pode passar pelos procedimentos apropriados? Ao menos, deve permitir que a
sociedade comum os considere marido e mulher legalmente. Não é assim que deve ser? Em
outras palavras, não deve ficar muito despreocupado quando se trata desses assuntos. Não
gastarei mais tempo neste tema. Sem importar o que tem feito no passado, esquecemos o
passado. Faça-o corretamente daqui para frente.
Pergunta: Como posso determinar quando uma visão é o resultado de meu espíritooriginal deixando o corpo ou o resultado de alcançar a iluminação?
Mestre: Isto já foi comentado anteriormente. Como todos vocês sabem, o que expliquei na
escritura chamada: “Por que a pessoa não pode ver”. Por que não é capaz de ver? Inclusive
se vê, não será algo claro. Em outras palavras, mesmo que seja capaz de ter uma visão, ela
não será tão clara. Se ela é clara, será isolada e incompleta. Não será de forma alguma, o
mesmo que a visão aberta dos Deuses que sabem tudo e vêem tudo como se estivessem
vendo um filme. Certamente, existem aqueles que têm condições especiais. Só estou
ilustrando a situação geral.
Pergunta: Fui para assistir a um Fahui em plena tormenta de neve. Meu carro deslizou na
rua. Minha família não pôde entender meu comportamento.
Mestre: Nada é simples como se fosse uma fórmula, ou feito de acordo com uma fórmula.
Na prática de cultivo, os incidentes que cada pessoa encontra são complicados. Podem ser o
resultado disso ou daquilo. Por exemplo, algumas pessoas tiveram problemas por não
observarem bem seus xinxing. Também pode ter acontecido porque havia outras coisas que
eram mais importantes. Certamente, também pode ter ocorrido simplesmente porque essa
tribulação existia e você teria que passar por ela. É por isso que você entrou em
dificuldades ou encontrou obstáculos. Então, digo que a prática de cultivo é complicada e
não é tão simples como você imagina. Inclusive, poderia ser o caso de que seu carro
derrapou justamente para o proteger e escapar de um possível acidente vários quilômetros a
frente. Poderia ter sido por isso ou por aquilo. Todas as coisas que experimenta em sua
prática de cultivo são boas; e também estão estabelecendo sua poderosa virtude.
Pergunta: Só temos seminários de dois dias para apresentar o Dafa. Isto está bom?
Mestre: Se o seminário de introdução do Falun Dafa só dura dois dias, realmente essa
agenda é um pouco apertada. Se alguém não consegue terminar de ler Zhuan Falun
enquanto o lê de forma contínua, será muito difícil lê-lo novamente. Por quê? Porque as
pessoas têm carma de pensamento, o qual é criado no interior de nossos pensamentos pelas
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noções que carregamos. Quando a pessoa lê o livro, o carma de seus pensamentos está
sendo eliminados. Este carma está vivo, e sabe que está sendo eliminado. Então, ele começa
a fazer coisas para que você nem toque no livro. Inclusive, se você tem tempo, fará com
que se esqueça de ler o livro. Fará o maior esforço para fazer com que não tenha tempo
para ler o livro. Esta é a razão pela qual, muitas pessoas não encontram mais tempo para ler
o livro novamente quando não puderam terminar de lê-lo pela primeira vez. O mesmo
acontece com os vídeos. Se a pessoa não consegue terminar a série inteira, achará difícil
encontrar tempo para vê-lo novamente. O demônio está interferindo, e não lhe permite ter
tempo. Ele usa toda classe de métodos para não deixar que você toque no livro. Estes
problemas existem. Porém, não tem muito tempo para difundir o Fa. Só pode atuar neste
assunto de acordo com sua própria situação.
Pergunta: Se uma pessoa aceita presentes bem intencionados de companheiros praticantes
por um longo tempo, esta pessoa está perdendo sua virtude?
Mestre: Darei um exemplo: a família de um estudante de repente se vê em dificuldades
financeiras. Para um cultivador, esta dificuldade pode existir porque isso se deve às dividas
do passado. Durante o processo de eliminação de carma, deve agüentar este tipo de coisas.
Porém, não deve durar muito. Estou dizendo que esta pode ser a situação. Por isso, alguns
estudantes sentem que ela está passando por um momento muito difícil e que temos que
ajudá-la. Como podemos ajudá-la? Todos contribuem com dinheiro, lhe dão dinheiro e
ajudam sua família. Bom, desta forma esta pessoa deixa de trabalhar. Além de estudar o Fa,
ela fica em casa e vive com o dinheiro dos praticantes. Pouco depois, deixa de estudar o Fa:
“Continuem, tragam-me dinheiro. Simplesmente vou continuar vivendo assim”. Pensem
sobre isso: você, certamente, tem compaixão, porém, não pode tratar este assunto desta
forma. Todos têm suas próprias tribulações. Vocês podem ajudá-la com a compaixão e
ajudá-la a conseguir um emprego ou ajudá-la temporariamente em algumas emergências.
Porém, absolutamente não podem fazer isso por um longo tempo. Terá danificado o
caminho que arranjei para ela. Será impossível que ela pratique o cultivo. No final, deixará
de praticar o cultivo. Ela não buscará um trabalho e não se importará em resolver o
problema enquanto tiver dinheiro para gastar: “Tudo estará bem enquanto me trouxerem
dinheiro todo mês”. Então, eu diria: o que está fazendo com este estudante?
Dar presentes? O que é dar presentes? Digamos que alguém lhe dê algo. Por que alguém
que não o conhece deveria lhe dar coisas? Ah, você os conhece porque são todos
estudantes. Coisas caras podem ser dadas assim entre os estudantes? Por quê? Deve haver
uma razão! Se são coisas caras, por que você está sendo provido com isto continuamente
por um longo período de tempo? Por quê? Por que as aceita? Por que não consegue
abandonar seu apego à preguiça? Existem outras razões? Por que não tenta encontrá-las?
Isto é inaceitável. Este nosso Dafa não envolve dinheiro nem posses. Nenhum dinheiro ou
posse está envolvido. Você veio praticar o cultivo. Eu nunca lhes pedi que pagassem um
centavo. Por que outras pessoas deveriam lhe dar coisas das quais você mesmo não
consegue se libertar? Quero falar de um tema em particular. Todos aqueles que trabalham
para o Dafa, todos esses que trabalham para o Mestre: sem importar a razão, não devem
aceitar nada dos estudantes. As coisas que são para ser transferidas ao Mestre, devem ser
dadas ao Mestre para que Ele mesmo lide com elas. Não tomem a liberdade de lidar com
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essas coisas por si mesmos, mantendo-as com vocês, tomando algo, ou abrindo cartas ou
outras coisas que são destinadas ao Mestre.
Pergunta: A degeneração dos seres viventes é o resultado da contaminação do espíritooriginal por seus apegos ou porque sua natureza está sendo alterada?
Mestre: Não vejo as coisas desta maneira. O ser de uma pessoa é uma só entidade.
Ninguém disse que seu espírito-original-principal, seu espírito-original-assistente, o seu
corpo, possa se alterar de tal ou qual maneira; se a pessoa se desviou, então, toda ela está
mal, pois um só pensamento que tenha, abrange todos os “você” de diversos níveis.
Qualquer um que corrija seus próprios erros é uma boa pessoa. Sempre que puder se
cultivar, estará melhorando.
Pergunta: Os seres viventes que vivem no pequeno universo do corpo humano estão no
mesmo nível que o espírito-original-principal que controla o corpo humano?
Mestre: Não estão no mesmo nível. Você tem um nível mais alto que os seres viventes
existentes em seu próprio corpo, e um sistema unificado de pensamento governante
também existe entre todas suas células.
Pergunta: Tenho treze anos e nasci no Japão. Devido à barreira do idioma, não entendo de
forma alguma como praticar o cultivo.
Mestre: Os adultos devem ajudar a resolver este problema. Como nasceu no Japão, não
entende chinês. Sendo tão jovem, não pode entender completamente o Fa no idioma
japonês nem é capaz de reconhecer todos os caracteres. Talvez tenha algumas dificuldades.
Quando não entende certas partes, simplesmente pergunte a um adulto. Gradualmente,
entenderá tudo. Os chineses são, depois de tudo, muito velozes. Como vocês sabem, na
China há pessoas velhas que são assim, que nunca foram à escola. Depois de elas olharem
Zhuan Falun uma e outra vez, foram capazes de terminar de lê-lo. Há muitas pessoas assim
entre os discípulos do Dafa. Depois de transcorrer várias décadas ou inclusive, a maior
parte de suas vidas, elas nunca imaginaram que poderiam conhecer os caracteres. No
entanto, através de estudar o Dafa, puderam ler Zhuan Falun em um curto período de
tempo. Inclusive, chegaram a entender muito bem o texto depois de lê-lo. Isto é um
verdadeiro milagre! Por que isto ocorreu? Depois de tudo, é o Fa, e Ele se revelará.
Certamente, talvez as crianças não tenham a perseverança que os adultos têm. Porém,
também levarei isto em consideração; afinal, crianças são crianças. Se você faz alguns
esforços, e com a ajuda dos adultos, o problema pode ser resolvido.
Pergunta: Que tipo de relação predestinada há entre os espíritos-originais-assistentes?
Mestre: Talvez tenham relações predestinadas, ou talvez não tenham, não há nenhuma
fórmula. Cada um passou por sua própria situação em suas vidas anteriores, e estas são
relações predestinadas para os humanos, e não tem nada a ver com seu cultivo, pois é o
suficiente que seu espírito-original obtenha o Fa com uma mente clara. Outros espíritosoriginais-assistentes lhe seguirão naturalmente quando praticar o cultivo.
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Pergunta: Podemos promover o Fa no Estádio de Artes Marciais Orientais?
Mestre: Não penso que seja um problema permitir às pessoas que obtenham o Fa em
qualquer ambiente. Porém, há uma coisa: estas artes marciais envolvem artes marciais
taoístas, as quais pertencem à categoria de qigong. Outras artes marciais não causarão
nenhuma interferência. Muitas pessoas que praticam Dafa, também praticam artes marciais;
nenhuma delas será afetada.
Pergunta: Depois que o Mestre revelou a verdadeira natureza da ciência, e vários aspectos
maus da sociedade humana comum, minha mente ficou muito confusa quando precisei
julgar as coisas. Até agora, não pude superar este estado.
Mestre: Digo: durante o seu cultivo, deve se ajustar à vida da sociedade humana comum ao
máximo grau. Posso dizer o seguinte: revelei os fatores reais por detrás da ciência. Porém,
não se oponha à ciência, pois, depois de tudo, é um dos estilos de vida deixado às vidas no
universo. Eu mencionei que a humanidade não deveria estar neste estado, e também
mencionei a razão pela qual ela degenerou. Eu não me oponho à ciência. Realize qualquer
trabalho que tenha a fazer. É que comparada ao Fa-Buda, ela é de um nível extremamente
baixo. Você entenderá isto gradualmente enquanto se cultivar.
Pergunta: Quando obtive o Fa, fiquei extremamente emocionada. Porém, por estar
profundamente perdida na ilusão, fiz uma coisa muito má. Estou acabada?
Mestre: O cultivo em Dafa ainda continua. Os estudantes estão persistindo e estão dando
grandes passos adiante. Ainda pôde fazer com que esta pergunta chegasse até aqui, e ainda
pude lê-la para você; sua relação predestinada é ainda muito forte. Aproveite cada
momento. (Aplausos).
Pergunta: Sou do Líbano. Toda minha família é religiosa. Eu não sou. Porém, temo que
possam interferir comigo.
Mestre: Não haverá nenhuma interferência. Você estuda aquilo que é seu, e eles acreditam
naquilo que é deles. Não haverá interferências, pois aquilo que eles acreditam, já não é
cuidado pelos Deuses, e sem os Deuses cuidando, é ainda mais difícil haver alguma
interferência.
Pergunta: Antes de assistir um Fahui, me ocorreram algumas grandes tribulações com
relação ao meu xinxing. Elas foram arranjadas por seus Fashen?
Mestre: Enquanto for um estudante, tenho que ser responsável por você. Quanto a se eu
estava fazendo você passar por tribulações para o seu xinxing ou não, ou se ocorreram por
outras razões específicas, digo que o Mestre é absolutamente responsável por você nestas
coisas. Tudo o que se passa com um cultivador, é bom. Faça apenas o melhor por se
cultivar bem. Talvez não tenha percebido que ontem, quando um estudante contou sua
experiência, disse em uma parte de seu discurso, que sem importar quão duramente se
cultivava, não sentia que estava avançando. De repente, um dia se iluminou ao fato de que
necessitava mudar em certas áreas. Então, quando estava praticando, atravessou tal parede
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imediatamente. Instantaneamente, o que tinha à sua frente, era um reino diferente. Penso
que deve pensar mais sobre o discurso deste estudante.
Pergunta: Falun Dafa salvou pessoas nos tempos pré-históricos. Por que todas essas vidas
se esqueceram do Fa?
Mestre: Você está se referindo aos humanos ou aos Deuses? Todos aqueles salvos pelo
Dafa foram aos Céus. Então, como sabe que estas vidas se esqueceram do Fa? Digo, uma
vez que uma pessoa tenha alcançado a perfeição, tudo nela é criado pelo Fa, e tudo é
assimilado ao Fa. Quando está no Dafa, é realmente parte do Dafa. De fato, todos os seres
viventes no Cosmo inteiro são parte do Dafa. O que ocorreu é que as vidas foram se
desviando gradualmente do Fa. Quando uma vida se desvia, ela cai a níveis mais baixos e
cai para o nível onde deve estar. Se todos se desviaram, esse segmento de vidas deve ser
eliminado. Novas vidas são criadas mais tarde.
Pergunta: Cultivar-se é aprofundar o próprio entendimento e a memória do ser sobre o
Dafa. Isto é correto?
Mestre: Este não é o caso. O que você memoriza é só a forma mais baixa em que o Fa se
expressa; a que eu ensino entre as pessoas comuns. Certamente, tirando esta substância
mais baixa, o Fa que conhecerá quando alcançar a perfeição e chegar a diferentes reinos
será diferente do Fa que estou ensinando agora; nem uma só palavra será a mesma. Entende
o que estou dizendo? (Aplausos). Você ainda não consegue evitar pensar nos assuntos dos
Deuses em termos humanos.
Pergunta: Eu entendi que superar apegos é como se vai muito longe. Os apegos não se
baseiam nas coisas erradas ou certas que se faz na superfície; o significado interno é
diferente.
Mestre: Isto é verdade. Quando o Dafa o guia através do cultivo em vários níveis, você só
consegue entendê-lo em seu coração, porém, não pode expressá-lo em palavras. O seu
entendimento fica distorcido quando o expressa na linguagem de gente comum. Antes de
expressar as palavras, o seu entendimento tem um significado diferente. Por isso, quando
fala disto, já não é o significado real desse reino. Você já deve ter percebido isto.
Então, só pode entender as coisas em seu coração, porém, não expressá-las em palavras.
Então, por que ainda consegue falar de suas experiências? Porque o que diz são coisas do
nível mais baixo na superfície mais externa, ou coisas de seu passado. Certamente, os
estudantes novos falam de suas experiências recentes, pois os estudantes novos falam
somente de coisas na superfície.
Pergunta: O Mestre tem me dado dicas algumas vezes. Porém, não quero formar uma
opinião muito elevada sobre mim mesmo. Há um apego por detrás desses pensamentos?
Mestre: Talvez esse não seja necessariamente o caso. Devido ao fato de uma pessoa ter
medo ao apego da exultação, ela se controla para não ter nenhum apego de exultação ou ter
pensamentos de quão elevada possa ser. Penso que isso é algo bom. Porém, não se apegue
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muito a isso; digo isso para preveni-lo que isto se converta em outro apego. Apenas
pratique o cultivo de forma reta e digna.
Pergunta: Algumas pessoas criticam as outras, dizendo: “Você está apegado a isto ou
aquilo”. Porém, estas mesmas pessoas não estão no meio desse apego?
Mestre: Ambas as coisas são possíveis. Esta é uma pergunta muito boa, porém, não
podemos excluir a possibilidade que o próprio acusador tenha esses apegos. Quando alguns
de vocês estão dizendo que outros têm apegos, será que isto não está acontecendo porque os
outros estão apontando seus próprios apegos e vocês usam uma desculpa de que os outros
têm apegos para encobrirem os seus? (Aplausos). Àqueles que disseram que têm apegos:
para não renunciar os seus apegos, dizem que as pessoas que apontam seus apegos também
têm esses apegos, porém, por que não pode abandonar os seus?
Pergunta: Se uma pessoa com posição de responsabilidade renuncia à sua posição por
alguém que é mais capaz, ela está contribuindo para o estabelecimento do Dafa?
Mestre: Olhando superficialmente o que escreveu, todos estariam de acordo com o que diz.
No entanto, este não é o assunto. Esse indivíduo não só pratica bem como também é muito
capaz. Se ele não se envolver, será uma perda para o Dafa. Se você puder entender o
assunto desta perspectiva, da perspectiva de como beneficiará o Fa, eu diria que é
excelente. Certamente, de outra perspectiva, se você está em um estado onde tem outros
pensamentos profundamente escondidos e nem sequer se atreve a considerar se estes são
apegos ou não, e se cada vez que seus pensamentos tocam este tema, você os esconde, isto
não é correto.
Pergunta: Muitas vezes, digo a mim mesmo para usar o coração e dar tudo o que tenho
para ajudar o Mestre.
Mestre: Entendo o sentimento de todos. Digo que isto é um legado das religiões.
Sakyamuni disse que dar comida aos monges era algo que traria infinita virtude, pois seus
discípulos necessitavam mendigar esmolas. Porém, nunca disse que dar dinheiro era
considerado algo com virtude infinita. As religiões já não podem seguir os requerimentos
do Buda. Por isso, os monges de hoje em dia são muito preguiçosos; eles querem mais e
mais dinheiro. Deste modo promovem esta idéia: “Se você quer ter virtude infinita, deve
me dar coisas. Como você deve fazer? Quanto mais renunciar, melhor. Seria ideal se você
quisesse consumir suas fontes financeiras me dando coisas, inclusive a ponto de que sua
família passar necessidades”. Pensem, isto é egoísmo a um nível extremo. Esta classe de
pensamentos egoístas pode fazer com que outros deixem todas suas posições materiais para
que esses monges as esbanjem nas coisas humanas. Conduzidos por esta classe de
mentalidade egoísta, poderiam se apoderar da propriedade dos outros fazendo com que as
pessoas percam sua fortuna inteira; porém, mesmo assim, não estariam satisfeitos. São
ainda mais malvados que esses demônios depravados. Como poderiam estar praticando o
cultivo?
Dafa não pode ser medido com dinheiro. Além disso, você é um cultivador. Por que
necessita que alguém cuide de você? Por que necessita do dinheiro dos outros? (Aplausos).
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Observando de outra perspectiva, a pessoa que lhe dá dinheiro, está cultivando o estado de
Buda. De outra forma, por que lhe daria dinheiro? Talvez ela se cultive até melhor que
você! O que faz com que você peça dinheiro? Você é que deveria cuidar daquela pessoa.
Certamente, agora as pessoas estão acostumadas a ver as religiões se envolvendo em
política por dinheiro e poder. Então, isto já não surpreende mais a ninguém. As mentiras
parecem verdades depois de serem repetidas por três vezes. Portanto, quanto mais escutar
sobre isto, mais aceitável as coisas serão para você. Como resultado disso, as pessoas
deixam de pensar sobre se estas afirmações têm sentido ou não. Certamente, alguns
estudantes estão preocupados pelas condições de vida do Mestre, e muitos pensam sobre
ajudar a resolver alguns dos assuntos para as condições de vida do Mestre. Vocês não
necessitam pensar sobre isto. Entendo seus sentimentos.
Pergunta: O propósito único da vida é se assimilar à Verdade, Benevolência e Tolerância.
Se eu me desvio disto, peço que seja destruído física e espiritualmente.
Mestre: Você já tem um entendimento profundo do Dafa. Seu compromisso de alcançar a
perfeição é sólido como uma rocha. Isto é excelente. Penso que somente quando você tem
fundamentos sólidos no cultivo, pode escrever uma declaração como esta.
Pergunta: Haverá alguém que ensinará o Dafa depois do Mestre?
Mestre: Tudo acabará depois da conclusão desse processo. Vocês estão no período onde o
Cosmo está atravessando uma transição. Depois que a retificação do Fa for concluída, a
humanidade futura começará do zero novamente. Ela não saberá sobre o Dafa; entretanto
saberão que um evento como este ocorreu na história. Quanto aos princípios deste Fa, não
escutarão uma palavra Dele. Quando suas civilizações forem restabelecidas, haverá um
novo Buda, Tao ou Deus que virá ao mundo humano para salvá-los. Por isso, as vidas no
futuro também ouvirão o Fa-Buda. Talvez, na sociedade ocidental, um Deus como Jesus
volte novamente. Estas coisas acontecerão na nova era, entretanto não tem nada a ver com
vocês.
Pergunta: Os outros livros que o Mestre publicou têm o mesmo poder que Zhuan Falun?
Mestre: Isto é correto. Qualquer coisa, sempre e quando pertencer ao Dafa, tem o mesmo
significado interno e infinito. Digo que se você quiser praticar de forma sistemática, deve
por o foco neste único livro: Zhuan Falun. Todos os outros livros são somente para sua
referência. Estes livros suplementares têm valores suplementares em diferentes níveis, pois
diferentes significados internos existem em diferentes níveis. Porém, se você quer praticar
sistematicamente, deve se enfocar no livro Zhuan Falun e lê-lo repetidamente.
Pergunta: É verdade que todos os discípulos que alcançarem a perfeição serão levados a
níveis muito altos, de outra forma, não precisariam receber um Fa tão elevado?
Mestre: Em outras palavras, você está dizendo: “O Mestre está nos ensinando um Fa tão
profundo e de nível muito alto. Nós não podemos alcançar um nível tão alto, mesmo assim
você está nos ensinando em um nível muito alto. Por acaso, não está desperdiçando seu
tempo?” Digo que alguns estudantes podem ter visto o seguinte: em cada Fahui, aqueles
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que escutam o Fa não são somente vocês, seres humanos. Certamente, a mesma frase que
falei aqui não leva o mesmo significado interno quando eles escutam, o significado interno
que você e os cultivadores em seu nível escutam e entendem é diferente do deles.
Pergunta: Quando os estudantes dizem em seus discursos: “Quero ir para casa”, não posso
evitar chorar.
Mestre: Talvez isso tenha tocado sua parte mais fundamental, a parte mais microcósmica.
Pergunta: O símbolo srivatsa simboliza o nível de um Buda. Há um símbolo para o nível
de um Tao?
Mestre: Não pode aplicar uma fórmula padrão aos assuntos no Céu; isto não é assim. De
fato, a manifestação dos diferentes Deuses não se dá pela classe de símbolo que têm ou
quantos símbolos carregam. A srivatsa é só a manifestação de um Buda; representa um
Buda. Certamente, é assim que um Buda se manifesta; os Budas têm este símbolo que
reflete seus níveis. Realmente, o nível dos Deuses no Céu pode ser observado com um
simples olhar; com um olhar, seus níveis são revelados.
Pergunta: No passado, em todas as vias de cultivo, era o espírito-original-assistente que
obtinha o gong. Então, nas vias de cultivo das religiões ocidentais, quem obtinha o gong?
Mestre: Esta pergunta é necessária? Nas vias de cultivo ocidentais, não é o mesmo? O
espírito-original-assistente segue o seu caminho quando o corpo físico morre. Não pode
haver uma única pessoa desaparecida na Terra. Então, seu espírito-original-principal
continua entrando nas seis vias de transmigração.
Pergunta: Os ocidentais acreditam que Deus é o único criador deste universo. Há alguma
forma de romper esta barreira?
Mestre: Algumas pessoas pensam desta maneira. Pode conversar com elas ou dar o livro a
elas para que o leiam. Fora isto, não há outra forma. Não pode forçá-las a deixar de
acreditar nisto. Se elas mesmas não querem mudar sua crença, não há outra forma. Eu disse
que, para os Deuses em diferentes níveis do Cosmo, sem importar quão altos sejam seus
níveis, ou a que nível pertencem, eles não têm idéia do que existe acima deles. Hoje,
através dos princípios do Fa, digo que existem reinos ainda mais altos. Você está
simplesmente escutando todos esses princípios em meio à confusão humana. Entretanto,
quando realmente se fundir ao Fa, será uma partícula dessa camada do Fa. Então, quando
alguém lhe falar sobre reinos mais altos, você já não acreditará, pois você realmente verá
tudo em seu nível e por debaixo dele, perante seus olhos e sem omissão, neste estado,
absolutamente não acreditará na existência de nada que não possa ver. Agora, você está
pensando: “O Mestre está nos dizendo isto, então, eu ainda acreditarei no futuro”. Estou
dizendo que, naquele momento, o Fa que estou ensinando hoje, será totalmente diferente no
estilo lingüístico e na forma.
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Pergunta: Os Deuses têm espírito-original-principal?
Mestre: Não pode comparar os Deuses com humanos, pois os humanos estão em meio à
confusão. Os Deuses não têm espírito-original-principal, espírito-original-assistente, ou
outras formas de existências; os Deuses são eles mesmos. Porém, os Deuses têm seus
próprios corpos. Entretanto, a forma em que seus corpos existem, não é a mesma forma em
que o espírito-original-principal e o espirito-original-assistente se relacionam no corpo
humano; não é a mesma coisa. Os Deuses são um, sabem tudo de forma tão clara, como se
observassem um cristal. Os humanos, certamente, não sabem nada.
Pergunta: Sou um novato. Não posso acreditar realmente na existência de Deuses e Céus.
Se eu estudar o Fa diligentemente, cultivar meu coração e praticar os exercícios, poderei
ser seu discípulo?
Mestre: Sim, pode. Todos vocês podem. Simplesmente pratiquem o cultivo. Há muitas
pessoas que são ainda mais obstinadas que você. Certamente, todas elas ascenderão através
do cultivo ao final. Acalme seu coração e se cultive. Certamente, por suas palavras, posso
dizer que já tem o pensamento de aprender Dafa, o qual é só o começo. Conforme a base
atual de seus pensamentos, não seria realista mudá-los de repente. Portanto, lentamente
entenderá as coisas através do estudo do Fa e no final será elevado ao estado de ser capaz
de sentir, tocar e ver essas coisas.
Pergunta: Eu tenho visto que muitas pessoas têm sombras sobrepostas. Estas pessoas
tiveram êxito em cultivar o corpo verdadeiro?
Mestre: Como o Dafa transforma as pessoas em uma velocidade incrível, você pode ter
visto as sombras de seus corpos existentes em outras dimensões.
Pergunta: Antes de dormir, eu gosto de ouvir as gravações de áudio dos seminários do
Mestre. Entretanto, muitas vezes acabo dormindo antes que terminem. Estou faltando com
respeito ao Mestre?
Mestre: Isto é o que penso: se você quer praticar diligentemente, deve considerar o estudo
do Fa seriamente. Se você não pode dormir e só consegue fazê-lo quando escuta o Fa,
então está usando o Fa para lhe ajudar a dormir. Onde você está colocando o seu coração?
Certamente, algumas pessoas realmente dormem quando escutam o Fa. Por que isto
acontece? Como pode não considerar isso como um demônio que faz com que durma para
não escutar o Fa? Então, se é assim, por que não o derrota?
Pergunta: Os ombros de um praticante tremem violentamente durante a prática dos
exercícios. A condição permanece a mesma quando mantém os olhos abertos.
Mestre: Peça a ele que passe mais tempo estudando o Fa, lendo os livros e se melhorando
realmente, tendo como base o Fa. Se uma pessoa não consegue se dedicar a uma única via
de cultivo, este tipo de incidente ocorrerá. Também poderá ocorrer se uma pessoa tem
problemas com seus ombros. Talvez seus ombros tremem quando a enfermidade está sendo
eliminada. Se isto persiste por um longo tempo, significa que ainda está na etapa inicial de
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curar enfermidades e não fez nenhum progresso. Pratique com um coração puro, e
progredirá genuinamente em seu entendimento do Fa; isto passará rapidamente. Quando
sente incômodo durante a prática de cultivo, e se esta condição permanece por um longo
tempo, por que não acalma seu coração e realmente se cultiva de todo coração no Dafa?
Quando você quer apenas se livrar das enfermidades através dos exercícios, ou quer se
cultivar, mas não quer ler o livro, como transformará a si mesmo? Como é possível não
ficar estancado ali e continuar nesse estado?
Pergunta: Em minha vida diária há muitas coisas que não me preocupam. Isto pode fazer
com que não me preocupe quando falhar nas provas durante a prática de cultivo?
Mestre: Se durante a sua prática de cultivo, o Dafa não pode comovê-lo verdadeiramente, e
a você, se parece como qualquer outra coisa, penso que isto é realmente um problema.
Nesse caso, deve colocar seu coração e alma em ler o Fa, e vencer este obstáculo, o qual é
tão difícil de romper como uma parede de ferro. Isto cria um grande obstáculo à sua
qualidade de iluminação e ao seu entendimento do Fa. Por que não supera isso e rompe esta
barreira?
Pergunta: Cometi um grande erro. Eu ainda posso praticar o cultivo?
Mestre: Realmente não deve continuar cometendo erros depois de ter obtido o Fa! Os
apegos que não tem sido capaz de eliminar fazem com que faça coisas equivocadas. Se
você não aprender as lições ou as transformar em inspiração para se transformar
fundamentalmente e começar de novo, perderá esta oportunidade.
Pergunta: Muitas vezes tenho novos entendimentos dos princípios do Fa. Estes
entendimentos são somente a nível teórico?
Mestre: Ter novos entendimentos significa que está melhorando. Você sente uma grande
diferença, e quando sente uma diferença, está fazendo progresso. As pessoas comuns não
percebem quando fazem alguma coisa errada. O entendimento a que se ilumina durante este
estado, não é somente a nível teórico; não é. A transformação microcósmica não pode ser
refletida na sociedade humana comum, você só pode entender ou sentir as percepções
manifestadas pelos princípios do Fa. Esta é a situação.
Pergunta: “Enquanto não eliminar a inveja, todos os corações (xin) que o homem cultivou
serão muito frágeis”. A que tipo de corações está se referindo?
Mestre: O “xin” mencionado aqui, certamente se refere a todos os pensamentos retos
durante a prática de cultivo. Os pensamentos retos são, de fato, o mesmo que
entendimentos retos. Isto significa que a porção de seu ser que foi completamente cultivada
se tornará muito frágil.
Tendo dito isto, acabo de me lembrar de algo: o livro novo: “Expondo o Fa no Fahui para
assistentes em Changchun”, publicado em Hong Kong, tem as palavras “O Fa da
humanidade” no terceiro parágrafo na página doze. Mudem “humanidade” por “Cosmo”,
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então se lerá: “O Fa do Cosmo”. Para o livro que foi publicado na China continental, isto
provavelmente estará na página quatorze.
Pergunta: O estudo em grupo e o estudo individual em casa do livro “Zhuan Falun”
caminham de forma diferente. Isto criará obstáculos na prática de cultivo?
Mestre: Se você estuda com diligência, não haverá nenhuma interferência. Digo a todos:
Quando você lê Zhuan Falun, deve lê-lo do princípio ao fim. Se você não consegue
terminar hoje, amanhã deve continuar de onde parou. Se ainda não pode terminar de ler o
livro amanhã; depois de amanhã, deve continuar lendo o livro de onde parou. Leia o livro
desta forma e não seja seletivo em sua leitura. O pior de tudo é quando as pessoas lêem
Zhuan Falun pela primeira vez e usam noções humanas para avaliar o Fa: “Oh, isto tem
sentido; tenho minhas dúvidas sobre certas coisas mencionadas ali”. Desta forma, lerá o
livro inteiro em vão; não obterá nada. Isto é uma grande pena! Pois o Fa do Cosmo é sério.
Um ser humano não sabe quanto carma carrega consigo, nem sabe de onde vêm seus
pensamentos. Como usa noções humanas para avaliar este Fa, não será capaz de ver nada.
Leia o livro sem noções pré-concebidas. Você pode julgar o livro depois de terminar a
leitura. Não o julgue durante a leitura.
Pergunta: No inverno, devemos usar roupas muito pesadas quando praticamos em lugares
abertos. Neste caso, é muito fácil que nossas mãos toquem a roupa. Isto interferirá com os
mecanismos de energia?
Mestre: Se suas mãos tocarem a roupa pesada utilizada no clima frio, isto não interferirá
com os mecanismos de energia. Quando faz muito frio, você deve usar luvas para fazer os
exercícios. Não se congelem. Na realidade, os praticantes não se congelarão, certamente
algumas pessoas quase se congelaram enquanto praticavam os exercícios. Por quê? Dafa
não pode forçar uma pessoa a praticar o cultivo; isto deve vir de seu coração. Durante a
prática de cultivo, sempre haverá muitos estudantes novos; eles não têm uma alta qualidade
de entendimento, ou um nível tão alto, e ainda não passaram por muitas provas; por isso
não podemos dizer que eles venham aqui praticar o cultivo. Em outras palavras, quando
ainda não podemos tratar algumas pessoas como discípulos genuínos, elas podem se
congelar no frio. Então, isto não traria um impacto severo ao Dafa? Elas estão somente no
nível inicial e chegaram há pouco tempo, então, ainda não está determinado se serão ou
não, cultivadores. Se elas se congelarem no frio, que impacto isto traria ao Dafa?
Estudantes novos continuam chegando a todo o momento. Portanto, nenhum de vocês pode
fazer isto. Como alguns estudantes insistem em fazer isto, eles congelarão. De fato, por
outro lado, isto os ajudará a eliminar carma; em outro aspecto, esta situação é utilizada para
que se iluminem a isto.
Pergunta: Os movimentos de algumas pessoas são muito incorretos. Isto afetará os
mecanismos de energia dela e o Falun?
Mestre: Se os movimentos forem muito incorretos, isto poderá trazer problemas. Não é o
caso se o desvio for insignificante, pois não podemos esperar que todos façam exatamente o
mesmo movimento como se tivessem saído do mesmo molde. Como os movimentos não
são exatamente os mesmos, como se fossem produzidos em uma máquina, certamente
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haverá diferenças. Inclusive, mesmo que não houvesse diferenças, por acaso não haveria
variações se você é mais alto que a outra pessoa? Digo isto para afirmar que é impossível
que todos façam os movimentos exatamente iguais, não é verdade? Porém, se seus
movimentos se desviam muito do padrão, isto não está certo. Devemos fazer os
movimentos da forma mais correta possível.
Pergunta: O carma é eliminado mais rapidamente quando praticamos os exercícios ao ar
livre, seja no frio do inverno ou no calor do verão?
Mestre: Isto é justamente o que acabo de dizer. Certamente, é muito bom fazer os
exercícios ao ar livre. Entretanto, você não deve buscar dificuldades intencionalmente. Se
você vive no Norte e os invernos são muito frios, necessita usar abrigos e luvas. Falando
sinceramente, o congelar não elimina muito carma. O melhoramento de seu xinxing é o
mais importante. (Aplausos).
Pergunta: Na China, nós não podemos ver o Mestre. Os praticantes de nossa área pedem a
mim que lhe envie suas saudações ao Mestre.
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). Entendo muito bem como os estudantes na China se
sentem. Como podemos ver, é muito simples ter um Fahui fora da China. Recentemente
tivemos um em Los Angeles, e pouco tempo depois, estamos voltando novamente.
Entretanto, isto é muito difícil para os discípulos que vivem na China. Há milhões, quase
cem milhões de discípulos na China. É muito difícil que me vejam. Uma vez que
descobrem para onde vou, onde estarei, parece que todos querem ir para lá. Assim, os
aviões e trens estariam sobrecarregados, e as estradas congestionadas. O governo diria que
isto é algo inaceitável. Então, para manter um ambiente estável na prática de cultivo, sem
interferências, e para não trazer distúrbios à sociedade ou inconveniência ao governo, não
podemos nos reunir com eles dessa forma.
Pergunta: O Mestre terá oportunidade de visitar a Bélgica? Durante as atividades de
difusão do Fa, encontramos algumas pessoas que estavam cobrando para organizar aulas ou
seminários.
Mestre: Terei a oportunidade de visitar a Bélgica. (Aplausos). Quem quer que esteja
cobrando para dar aulas ou seminários, não é um discípulo do Dafa. Isto é indiscutível,
(aplausos), pois trocam o Dafa por dinheiro. Este problema não é pequeno. No entanto, se
ele está fazendo isto para resolver um problema de espaço, e os estudantes, voluntariamente
estão se ajudando mutuamente, então, não sou contra. Qualquer outra razão é inaceitável.
Pergunta: Recentemente, sinto que o tempo está “voando”, inclusive está passando mais
rápido este ano que no ano passado. O que isto significa?
Mestre: Certamente, eu já falei sobre isto anteriormente. Deve ser difícil para as pessoas
acreditarem no ensinamento que dei sobre este tema, pois ele deve ser explicado em um
nível muito alto, mesmo assim, vocês continuam me fazendo esta classe de perguntas. Eu,
realmente, transcendi a restrição do tempo para realizar minha missão. De outra maneira –
pensem – quando um ser vivente entra em um campo de tempo, ele é restringido por aquele
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tempo; quando entra no campo de tempo seguinte, é novamente restringido por este novo
campo de tempo. Somando todo o meu tempo de vida, ou dez, ou cem, ou mil, ou dezenas
de milhares de minhas vidas, não seriam suficientes para terminar estas coisas que preciso
fazer. Para acelerar isto, eu tive que acelerar o tempo do Cosmo inteiro. Este é o motivo
para o Falun maior na parte superior do Cosmo estar girando cada vez mais rápido, e isto
faz com que o tempo se torne cada vez mais rápido, e como o Cosmo inteiro está sendo
completamente conectado, de cima a baixo, o tempo do Cosmo inteiro tem acelerado. Quão
rápido o tempo acelerou? Os seres viventes em diferentes espaços-tempos não sentem esta
aceleração, porque tudo em suas dimensões acelera proporcionalmente. Vocês conseguem
entender o que digo? Há ainda 24 horas no dia, e as pessoas continuam fazendo seus
negócios da mesma forma que antes. O tempo, em toda dimensão tem avançado mais
rápido, entretanto, o relógio continua marcando as horas de acordo com a escala de vinte
quatro horas por dia. Então, as pessoas não sentem que está mais rápido. As pessoas vêem o
amanhecer e o entardecer da mesma forma, como sempre viram.
Nesta época, em que tudo está acelerando, tudo o que está relacionado ao tempo também
tem acelerado. Seu metabolismo, seus gestos, a visão, sua maneira de pensar, enfim, tudo se
tornou mais rápido. Igualmente, os ambientes onde vivem diferentes seres, também estão
acelerando proporcionalmente. Como tudo está sendo acelerado, ninguém sente a
aceleração. Então, quão rápido o tempo se tornou? Um dia hoje é aproximadamente um
segundo. De fato, falando nisto, os seres humanos dão muita dó. As pessoas ainda estão
muito interessadas em fazer coisas humanas, e sentem bem consigo mesmas; a humanidade
ainda busca avanços materiais. Os seres humanos são somente seres humanos. Eles mesmos
nem sequer percebem quando destroem a si mesmos por ignorância. O dia que os seres
humanos começarem a clonar pessoas, será o dia que os extraterrestres começarão
formalmente a substituição dos seres humanos. Pois, os Deuses não permitem que os seres
humanos clonados tenham espírito; a pessoa produzida não será nada mais que um corpo.
Sem espírito, estará morto antes de nascer. Então, como vão lidar com isto? Os
extraterrestres aproveitariam disto, entrando nesses corpos. Eles seriam os espíritos.
Pergunta: Ainda poderemos estudar Zhuan Falun depois de alcançarmos a perfeição?
Mestre: Os Deuses nos Céus também estão aprendendo Dafa; não estas palavras, e sim as
manifestações do Fa em seus níveis.
Pergunta: O Mestre arranjou nossos caminhos na prática de cultivo. A nossa prática de
cultivo será afetada se mudarmos intencionalmente de trabalho ou de ambiente de vida?
Mestre: Não quero que busque dificuldades intencionalmente para você mesmo. Porém, há
uma coisa: se as condições permitem isto e são favoráveis, e você quer encontrar um
trabalho melhor, então pode fazê-lo. Se as condições estão maduras e outros fatores
também são favoráveis, não creio que encontrar outro lugar para viver possa lhe causar
alguma interferência. Talvez, todas estas coisas sejam também parte de sua prática de
cultivo. Certamente, se você diz: “Preciso fazer coisas que são impossíveis de alcançar, ou
tenho que buscar dificuldades”, então, talvez esteja complicando as coisas. Quando
chegarem a entender os princípios do Fa, é necessário que todos pensem sobre essas coisas.
Não procurem ir contra o curso da natureza.
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Pergunta: O Mestre disse que não devemos nos envolver em discussões ou investigações
sobre o Fa. Algumas pessoas pensam que falar sobre o entendimento e compreensão que
elas têm do Fa tampouco é permitido.
Mestre: Como isto poderia ser correto? Isto não significa que seria incorreto nós estarmos
sentados aqui hoje discutindo essas coisas? Não pode entender as coisas dessa maneira. Eu
diria que não é nada bom se não fosse permitido discutir seu próprio entendimento e
experiência como temos feito neste Fahui. Pelo contrário, se você quer fazer um discurso
baseado nos apegos que não eliminou, e os apegos causam alguns maus-entendidos do Fa
ou tem um impacto problemático sobre o Dafa, você deveria pensar o porquê os outros não
lhe deixam falar. Se você não tem este problema, talvez outra pessoa tenha a culpa. Se você
quer me usar para criticar alguém neste Fahui, não terá êxito nisto. Isto porque posso ver
de onde vêm seus pensamentos.
Pergunta: Um dia, repentinamente, entendi que a palavra “Shifu” tinha um entendimento
inteiramente novo. Esta é a palavra mais sagrada.
Mestre: Isto porque o significado por detrás das palavras foi revelado a você. Não
subestime nenhuma palavra em Dafa. Por detrás de cada palavra, existem Budas; cada
palavra é o Fa. Portanto, quando algumas pessoas dizem: “Leio o Fa seletivamente,
omitindo isto ou aquilo. Esta parte não consigo entender; não estou de acordo com este
parágrafo”, elas não serão capazes de entender nada.
Pergunta: Você criou mundos diferentes em muitos níveis diferentes. Quais são os nomes
desses mundos?
Mestre: Os humanos só têm permissão de saber sobre os Tathagatas ao nível de
Sakyamuni. Não é permitido saber sobre Deuses de níveis mais altos. Já falei muitas vezes
sobre isto. Os humanos não têm permissão de saber os nomes dos Deuses de níveis altos.
Os humanos não têm permissão nem de ler seus nomes, isto seria o mesmo que insultá-los.
Pois, para eles, os humanos são simplesmente muito inferiores. Digo que os Deuses nunca
consideraram os humanos como próximos. Eles têm dó dos humanos e têm compaixão – na
realidade, eles sentem misericórdia pelas vidas humanas – entretanto, eles consideram os
humanos como se fossem animais (o qual, certamente não é o mesmo conceito como se
define na teoria da evolução).
Pergunta: Falun Dafa salvou em grande escala as pessoas em um período pré-histórico.
Neste ciclo da humanidade, esta é a primeira vez que um Fa tão elevado é ensinado. O Fa
que está sendo ensinado agora é o mesmo Fa que foi ensinado no passado?
Mestre: Primeiro: quem ensinou o Fa mais primordial do Cosmo? Segundo: se ensinei uma
parte deste Fa do Cosmo, não poderia estar ensinando este Fa? Quando exponho o Fa aos
humanos, é necessário que eu fale o Fa em nível tão alto? Não. Se na história passada, eu
não vim para retificar o Fa e falei somente sobre a parte do Fa que podia salvar pessoas,
não poderia este Fa ser também o Fa do Cosmo? O que aconteceu é que falei somente
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sobre o nível que os humanos tinham permissão de saber, e não falei em um nível mais alto.
Por acaso este não era o mesmo Fa? Era o mesmo Fa.
Pergunta: Por que o universo necessita produzir vida?
Mestre: Justamente como se um microorganismo usasse sua forma de pensar para entender
os seres humanos, a mente humana nunca será capaz de entender a forma em que os Deuses
existem nem a mente dos Deuses. Os humanos não entendem nem sequer o universo, e não
tem idéia do que ele é; como podem perguntar sobre coisas do universo? Esta pergunta
equivale a perguntar: por que o universo necessita existir? Não devemos nos preocupar
sobre o porquê de existir um universo ou o porquê de haver vida, pois essas não são coisas
que se possa ou se deva saber. Em outras palavras, sem importar o quão alto você se
cultive, nunca saberá sobre essas coisas. Certamente, não teria sentido criar um universo
vazio, sem vida ou sem nada nele, não é verdade? Usando palavras humanas, foi o Senhor
(o Rei dos Reis), o mais venerável de todos os Budas, Taos e Deuses que quis que as coisas
fossem dessa forma.
Pergunta: Qual é o significado final da existência da vida?
Mestre: Está utilizando uma forma de pensar humana para imaginar o sentido da vida e do
universo; de forma alguma, as coisas são como os humanos pensam que são. Falemos sobre
os humanos: se os humanos estivessem cansados de viver, então, eu não teria nenhuma
necessidade de ensinar o Fa. Todos querem viver, por isso ensinei este Fa. Estou falando
dos humanos em geral. Na verdade, vocês não entendem nada do significado interno das
coisas que ensino, pois são de níveis mais altos, e vocês não podem saber. Todas as vidas
em diferentes níveis têm seu significado de existência, e todas têm seus próprios e
verdadeiros entendimentos de sua existência. O verdadeiro entendimento em seus níveis é
completamente diferente do entendimento que você tem. Pois o entendimento dos humanos
está invertido, então, são incapazes de ver a verdade e não são capazes de ver o futuro. Não
são capazes de entender através da compreensão, nem são capazes de ver através das
coisas. Sem importar quão avançada é a ciência, ela ainda se arrasta dentro desta dimensão.
Por isso você tem tantos pensamentos assim. Se você pudesse julgar as coisas sem noções
pré-concebidas, você seria um Deus incrivelmente extraordinário. Porém, é impossível para
a humanidade fazer isto.
Você pode dizer: “Eu posso fazer isto. Tudo o que digo é para o benefício das outras
pessoas, sem nenhum outro pensamento, no entanto, as outras pessoas não querem ouvir”.
Será que suas palavras não contêm outros pensamentos? Suas noções se formaram depois
de seu nascimento, e com o tempo se juntaram ao seu carma de pensamento. Quando fala,
você percebe o papel que suas noções desempenham? Os pensamentos humanos nunca
serão puros. Alguns desses pensamentos podem se manifestar, então você os percebe;
alguns não se manifestam, então, você não sabe. Algumas pessoas nem sequer percebem
quando esses pensamentos se manifestam. Estes elementos em sua fala contêm muitas
coisas complicadas. As palavras dos Deuses, para os humanos, são absolutamente puras.
Você diz que é compassivo. Na realidade, sua compaixão está mesclada aos elementos de
noções humanas concebidas durante diferentes períodos de tempo. Seus pensamentos são
pensamentos humanos, e eles contêm de tudo. Os pensamentos emitidos por sua mente
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contêm muitas coisas. A prática de cultivo tem como objetivo eliminar tudo o que for
impuro e deficiente.
Pergunta: Chorar é um estado dentro de um período de tempo específico. Já se passou um
ano, então por que não consigo ultrapassar essa etapa?
Mestre: Isto também pode ser uma interferência. Por que não consegue passar por isto
depois de um longo período de tempo? Seria incorreto se continuasse chorando a ponto de
não poder nem sequer ouvir o Fa. Certamente, não estou me referindo a este estudante. Se
em certos assuntos – com a condição de que isto não interfira com sua prática de cultivo –
experimenta esse estado, é possível que haja outras razões, como erros cometidos no
passado ou um modo de você poder ver a forma de sua transformação; todas as
transformações que ocorreram, estão além de sua imaginação. Você poderia não chorar, ao
ver que foi salvo do inferno, purificado e que inclusive lhe tem sido outorgadas todas essas
coisas magníficas?
Talvez tenhamos sido parentes em certa vida. Qualquer coisa é possível; estas são as
razões.
Pergunta: Digamos, por exemplo, que as vidas produzidas no mundo de 18 quilates de
ouro, já não são puras, e depois que o Fa for retificado, precisarão voltar ao mundo de 24
quilates, mas para isso, precisaremos adaptá-las aos altos padrões para poder alcançar a
perfeição. Isto é correto?
Mestre: Correto. Porém, isto é impossível de se alcançar instantaneamente; melhor
dizendo, isto se alcança gradualmente, através do contínuo processo da prática de cultivo.
Então, naquele momento, tudo será muito suave e natural. Não o forçamos a se comportar
de uma forma particular. Falando nisto, eu me lembro de um incidente que ocorreu quando
eu estava fazendo algumas coisas para vocês há alguns anos atrás. Depois que terminei de
retificar a camada mais microcósmica de vossa existência, ainda sentia que havia algo que
não estava certo. Descobri que a substância básica existente nos lugares profundamente
escondidos, onde vossa existência foi formada, também havia se degenerado, e que tudo
estava obstinadamente formado e não podia ser mudado. Naquele momento, da perspectiva
de outros Deuses, o caráter fundamental de vossa existência já não era adequado, e era
impossível manter este universo por mais tempo. Porém, reverti isso para vocês.
(Aplausos). Esta foi uma coisa realmente difícil de ser feita. Um leve desvio ou erro teria
afetado cada aspecto de vosso futuro. Foi extremamente difícil fazer isto. Quando terminei,
lembrei que quando comecei a retificar o Fa, as coisas também foram muito difíceis. Estou
falando do fenômeno existente entre vocês, porém, esta mesma situação não existe de
forma muito mais microcósmica em níveis ainda mais altos? Isto é muito difícil de ser feito,
no entanto, eu o fiz. Não só alcancei os padrões, na verdade, superei os melhores padrões, e
os padrões que estabeleci, jamais existiram no passado. (Aplausos).
Também descobri que a razão pela qual a humanidade se degenerou é porque as substâncias
em níveis muito altos se degeneraram. E tem mais, essa classe de substância degenerada é
muito obstinada. A forma direta de manifestação entre os humanos está relacionada ao
comportamento superficial da juventude moderna; os jovens são irresponsáveis,
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indisciplinados, e sem autocontrole. Eles gritam e xingam, vão à baladas e jogam
videogame. Suas mentes têm sido saturadas com essas coisas do chamado “estilo de vida
moderno”.
Pergunta: Medito em posição de semi-lótus. A dor aguda que sinto em minhas pernas é
contínua e não periódica.
Mestre: Certamente, o dor periódica a qual me refiro é quando a pessoa consegue ficar em
posição de lótus completa; na posição de lótus completa, a dor periódica surgirá. Agora, no
momento que consegue cruzar as pernas pela primeira vez, a dor será constante. Isto porque
nunca cruzou as duas pernas antes ou porque o máximo que conseguiu foi cruzar as pernas
por um instante. No início, a dor realmente será constante, como se não fosse suportável,
nem sequer por um segundo, e terá que descruzar suas pernas imediatamente. Este é
exatamente o sentimento que tem dentro de você. Você treme de dor, a qual atravessa e
perturba seu coração. Entendo profundamente tudo o que lhe acontece. Se quisermos falar
desta situação, então precisamos fazê-lo de dois ângulos: talvez nunca tenha cruzado as
pernas em lótus completa, e devido a isto, os ossos de suas pernas estão muito rígidos, e os
tendões são inflexíveis, ou talvez isto possa ser causado pelo carma. Ambas as coisas são
possíveis.
Pergunta: Sempre sinto que não estou bem quando me avalio aos padrões do Dafa; sempre
sinto que não terei tempo suficiente. Isto é um apego?
Mestre: A última parte é um apego. A primeira parte foi dita corretamente. Não importa se
haverá ou não haverá tempo suficiente. Enquanto estiver praticando o seu cultivo, estará
caminhando para a perfeição. Porém, há uma coisa: você precisa ser diligente! Se você diz:
“Demorarei dez anos, oito anos ou vinte anos, farei as coisas pouco a pouco”. Então, não
esperarei por você.
Pergunta: Os seres que serão salvos e levados aos mundos daqueles que tiveram êxito em
sua prática de cultivo, também têm uma relação predestinada com o cultivador?
Mestre: Todos os seres em seu mundo podem ter tido uma relação predestinada com você
na Terra. A única coisa que observo, é seu coração. No momento que alcançar a perfeição,
o que sobra das dívidas que deve? Durante o seu cultivo, também estou consumando seu
mundo. Algumas vidas, as quais você é devedor, serão vidas ordinárias em seu mundo.
Naturalmente, elas estarão felizes. Esta é a manifestação de sua benevolência e poderosa
virtude; ao mesmo tempo em que as salvou, você transformou os incidentes ocorridos no
passado em algo bom. (Aplausos).
Pergunta: Podemos dizer que se iluminar ao Fa durante a prática de cultivo é o iluminar-se
a significados internos específicos de “Zhen-Shan-Ren” a níveis mais altos?
Mestre: Este não é o caso. A iluminação da qual falo se refere à capacidade que você tem
de tratar todas as coisas com uma mente reta durante a prática de cultivo. A frase que acabo
de dizer descreve perfeitamente a classe de iluminação que ocorre durante o cultivo em
Dafa. Não se trata do fato de estarem aqui pensando nas coisas com intenção, ou tentando
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mergulhar no significado interno de certa palavra. Não é isto. Algumas pessoas têm pobre
qualidade de iluminação. Quando sentem um pouco de incômodo, me perguntam: “Mestre,
como posso não estar me sentindo bem?” ou às vezes perguntam aos outros: “O que está
acontecendo comigo hoje?” Quando se deparam com algumas outras coisas, dizem: “Por
que sempre me acontecem coisas esquisitas?” Então, dizemos que essas pessoas têm muito
pobre qualidade de iluminação. Digo, no momento que você tem mal estar físico é
justamente o momento em que suas enfermidades estão sendo eliminadas, ou talvez, seja
uma manifestação de um estado, no qual o gong está se desenvolvendo. Certamente, você
considera essas coisas como algo desfavorável. Quando encontram tribulações é uma
oportunidade para melhorar seu xinxing. Elas precisam praticar o cultivo. Sem essas
condições, como poderiam avançar? Como poderiam cultivar se não conseguem agüentar
isto ou aquilo? Seria impossível praticar o cultivo. Isto mostra que a qualidade de
iluminação daquelas pessoas é muito pobre. Esta é a classe de qualidade de iluminação a
que me refiro.
Pergunta: Há muitas pessoas que não praticam o cultivo na China e no mundo. Mestre, por
favor, diga a elas algumas palavras importantes.
Mestre: Todo o Fa que ensino tem significados e um propósito. Os humanos são somente
humanos. O que quer que eu diga aos humanos? Digo: quando lhes falo, não os considero
seres humanos, pois estão praticando o cultivo. O estado de vocês é o estado de Deuses.
(Aplausos).
Pergunta: O centro assistencial permite aos estudantes que pratiquem somente em seus
próprios bairros, e não permite que os grupos de atividades difundam o Fa ou os exercícios.
Mestre: A situação que descreve deve ser um erro baseado em seu próprio entendimento,
ou talvez, o trabalho da pessoa encarregada do centro assistencial não esteja sendo bom.
Ambas as coisas são possíveis. Não posso fazer comentários específicos sobre isto. Porém,
necessita se lembrar de uma frase que eu disse: “Quando duas pessoas estão em conflito, e
uma terceira pessoa os vê, inclusive esta terceira pessoa deve pensar sobre o que tem feito
de errado, e por que teve a oportunidade de ver esta cena”. Sem mencionar as duas pessoas
envolvidas no conflito, as outras pessoas devem olhar ainda mais para dentro. Devemos
cultivar nosso próprio interior. Por isso, quando perceber que não está de acordo com algo,
você deve examinar: será que isto não está de acordo com suas noções, ou realmente, não é
algo coerente com o Dafa? Você deve examinar a questão desta forma. Se você estiver
certo, para ser responsável com o Dafa, você pode expor sua opinião à pessoa responsável,
de forma razoável e correta. Penso que ela considerará sua opinião, pois você é um
cultivador. Deve ser assim.
Pergunta: Na escritura: “Determinação”, o Mestre diz que a interferência de outras
dimensões usa vários meios para se aproximar dos estudantes e causar danos.
Mestre: Digo: não faça nada que tenham dito para você fazer que não esteja de acordo com
o Dafa; não pode aprender os movimentos que tenham lhe ensinado, se eles não são os
movimentos do Dafa; não pode perseguir coisas que não são do Dafa. Assim é. Algumas
coisas más dizem ser meus Fashen. Você deve lidar bem com isso e usar o Dafa para
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validar as coisas. Se o cultivador confia nos Fashen que lhe dizem o que fazer, então, ele
está na realidade, atraindo demônios.
Pergunta: O Mestre pode nos dizer sobre algumas coisas que fez quando ensinava o Dafa?
Mestre: O que posso dizer é só este Fa, e como se cultivar. Deve colocar sua mente nisto.
Todas as outras coisas que quer saber foram colocadas para depois de sua perfeição. Agora,
não se deleite em fantasias.
Pergunta: Há um significado mais profundo nos Falun que o Mestre nos outorgou, o qual
é: depois de alcançar a perfeição e regressar à nossa posição original, nunca mais cairemos
de nível.
Mestre: Isto é o que pretendo fazer. (Aplausos).
Pergunta: O Mestre Li pode levar seu resplendor à África?
Mestre: Algumas coisas não são como imagina. Alguns estudantes chineses foram pessoas
negras em suas vidas anteriores; alguns estudantes caucásicos também foram negros. Digo
isto para afirmar que um evento tão grande como este, não é tão simples como imagina que
é. Não deixarei ninguém de fora que deva ser salvo. (Aplausos). Espero que passe mais
tempo lendo os livros e estudando o Fa, melhorando constantemente.
Pergunta: Por favor, você pode explicar o que devemos fazer quando deixar de ensinar o
Fa, a fim de evitar que Falun Dafa se torne uma religião.
Mestre: Não há necessidade de se preocupar com isto. Estarei com este Dafa todo o
caminho para poder finalizar todas as coisas neste mundo humano... (Aplausos).
Pergunta: Quando estou entretido com alguns jogos agradáveis, tenho uma sensação de
culpa. Por quê?
Mestre: Digo: muitas coisas agradáveis não são necessariamente boas. Por quê? Porque o
homem moderno se adaptou às tendências desta era, e é incapaz de detectar a existência do
lado negativo destas coisas. Se você é capaz de analisar estas coisas da perspectiva dos
valores antigos das pessoas do passado, perceberá que estas coisas são erradas. Se você às
analisa com o Dafa, perceberá que são ainda piores, além de não se conformarem ao Fa. E
tem mais, um forte desejo em jogar, é também um tipo de apego que interferirá com sua
prática de cultivo em Dafa.
Pergunta: Às vezes, uma visão na qual o meu xinxing melhora resplandece e passa pela
minha mente, é tão nítida que faz com que eu acredite que realmente isto está acontecendo.
Mestre: Uma visão encantadora na qual o xinxing do cultivador melhora, é certamente uma
coisa positiva; além disso, é real. No presente momento, suas sensações só podem ser
sentidas desta forma, a qual vem de sua própria compreensão. Elas ainda não podem se
manifestar na realidade das pessoas comuns. Todos vocês estão em meio ao cultivo, e ainda
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se cultivam com corpos físicos humanos. Muitas coisas más existem no corpo humano
ordinário. Você não pode parecer com um Deus enquanto ainda carregar este corpo. Quero
mencionar o seguinte: recentemente, muitas pessoas, incluindo os estudantes novos e
veteranos, têm desenvolvido fortes apegos com relação ao Tianmu. Digo: uma das razões
principais para isto é que há muitas idéias e noções más em seus pensamentos. Quando a
visão-sabedoria de seu Tianmu vê cenas que estão além desta dimensão humana, estas
coisas em seus pensamentos também poderão ver estas cenas; não podemos deixar que
estas coisas más vejam as verdadeiras imagens dos Deuses. Entendem? Portanto, muitas
pessoas não serão capazes de ver no momento.
Pergunta: Conheço o estado de meu xinxing: ao mesmo tempo, também percebo que tenho
uma natureza demoníaca. Como faço para eliminar minha natureza demoníaca?
Mestre: Na realidade, isto é um estado excelente. Em outras palavras, você é capaz de
sentir seu lado mau. Então, deve rejeitá-lo, resistir a ele e expulsá-lo. Depois de expulsá-lo
de seus pensamentos, não deve perseguí-lo e não fazer mais este tipo de coisas más. Desta
forma, você estará se cultivando e melhorando. Isto se chama: prática de cultivo.
Pergunta: Na prática em grupo, antes de cada exercício, é melhor escutarmos a fórmula
rítmica recitada em voz alta pelo Mestre ou todos nós recitarmos as fórmulas juntos?
Mestre: Recitar a fórmula em sua mente já é o suficiente. Nós sempre recitamos as
fórmulas rítmicas em nossa mente. Porém, não me oponho a que recitem em voz alta.
Entretanto, quando você recita em voz alta, é melhor fazê-lo juntos durante a prática em
grupo. Tudo isto depende de vocês. Não me preocupo com formas, porém, o grupo de
prática coordenado de forma ordenada, deixará uma boa impressão nas pessoas, verdade?
Façam isto de acordo com a situação de cada lugar. Façam de acordo com suas próprias
circunstâncias. Se você pensa que é algo bom, então faça.
Pergunta: Mestre, por favor, poderia nos dizer algumas palavras a todos os discípulos da
China. Isto nos será de enorme valia para sermos diligentes em nossos cultivos.
Mestre: Na realidade, tudo o que disse, foi também destinado aos discípulos na China, pois
sei que este vídeo e áudio que estão sendo gravados serão difundidos aos discípulos na
China. (Aplausos).
Pergunta: Você mencionou sobre a eliminação do apego ao qing. Por que os Deuses ainda
derramam lágrimas?
Mestre: Estas lágrimas são lágrimas de compaixão. As experiências e sensações de um
Deus são absolutamente diferentes daquelas dos humanos. Não estão de forma alguma no
mesmo nível, nem são a mesma coisa. Além disso, os Deuses a níveis ainda mais altos não
derramam lágrimas pelos seres humanos; eles poderiam derramar lágrimas pelas vidas
abaixo deles, pois aos olhos desses Deuses, humanos são apenas humanos.
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Pergunta: Em minha mente, não quero fazer nada. Depois que leio as escrituras do Mestre,
eu estremeço e tenho um sentimento de urgência, porém, ainda não consigo fazer minha
mente acelerar.
Mestre: Isto porque a preguiça começou a levá-lo para baixo, então você deve superar isto.
Todos passarão por isto. Algumas vezes, esta sensação pode parecer muito forte; outras
vezes parece relativamente leve. Isto é para fazer com que deixe de praticar os exercícios
ou deixe de ser diligente no cultivo. Supere isto! Rompa com isto. Talvez a fechadura, ou o
ponto principal que o impede de vencer esta barreira, é seu próprio apego. Se você puder
eliminá-lo, poderá superar esta fase instantaneamente. Rompa com isto. (Aplausos).
Pergunta: O universo do futuro necessita de vidas originais, por isso o Mestre veio.
Realmente, é certo que muitas destas vidas originais existam na Terra?
Mestre: Não vim aqui para salvar quaisquer vidas originais a que se refere. Isto não é o
conceito correto. Quando exponho o Fa entre os seres humanos, todas as demais dimensões
podem escutar o Fa. Por isso, vim aqui para ensinar o Fa. De outra forma, se eu ensinasse
somente em um nível particular, as vidas abaixo deste nível, não escutariam o Fa, incluindo
os seres humanos. Certamente, as vidas originais existem em todos os níveis.
Pergunta: A China realmente está envolvida em coisas budistas.
Mestre: Estas coisas não nos dizem respeito, são todas coisas de gente comum. O propósito
de fazer coisas budistas é para obterem bênçãos ou para fazerem fortuna. As pessoas
constroem templos para ganhar dinheiro ou para o turismo. Os humanos fazem somente
coisas humanas. Não prestamos nenhuma atenção a isto. Como a religião budista se tornou
parte dos humanos, qualquer coisa que os humanos façam, deixe-os fazer.
Pergunta: Os discípulos que participam deste Fahui, vieram de 19 províncias, cidades ou
distritos diferentes e de 33 regiões da China, todos enviam suas saudações ao Mestre.
Mestre: Agradeço a todos. (Aplausos).
Pergunta: Os discípulos do Dafa de outros países que participaram neste Fahui, todos
enviam suas saudações ao Mestre.
Mestre: Agradeço a todos. (Aplausos).
Alguns estudantes me pediram para eu fazer um grande sinal de mãos. Isto é necessário?
(Aplausos).
Muito bem, farei um movimento de grandes sinais de mãos para vocês. Depois disso, a
nossa conferência estará finalizada.
Este Fahui está terminando. Este Fahui teve um grande êxito. Sei que durante este Fahui, os
estudantes melhoraram, descobrindo seus próprios defeitos e, assim, percebendo que
necessitam se cultivar de forma mais diligente. (Aplausos). A conferência alcançou seu
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propósito. Isto é excelente. Além dos estudantes veteranos, há também muitas pessoas
sentadas aqui que escutaram o Fa pela primeira vez. Espero que todos os que puderam vir a
este salão de conferências, tenham uma cópia de Zhuan Falun. Dêem uma olhada para
saber do que se trata o Dafa e obtenham algum entendimento, pois digo que há mais de cem
milhões de pessoas o praticando atualmente. (Aplausos). É meu desejo que este Fahui sirva
de inspiração para que todos os praticantes se cultivem mais diligentemente, para que
ascendam mais rapidamente e para aqueles que não caminharam bem, que de agora em
diante façam isto; aqueles que passaram para um caminho equivocado, que se apressem em
voltar! (Aplausos). A oportunidade chega somente uma vez. Não deixem as oportunidades
irem embora uma e outra vez. Sei que este Fahui será uma força motriz para a Costa Leste,
para todo os Estados Unidos e para outras regiões. Haverá mais pessoas se unindo à prática
de cultivo em Dafa, se convertendo em pessoas boas no mundo, tornando-se pessoas ainda
melhores até se converterem em pessoas boas em reinos mais elevados. (Aplausos). Pararei
por aqui. Isto é tudo o que gostaria de dizer. Muito obrigado a todos. Espero que todos
alcancem a perfeição o quanto antes possível. (Aplausos).
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