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Olá a todos! (Aplausos). 
 
Num piscar de olhos já se passou um ano ou dois desde a última vez que vim a Sidnei. 
A última vez que vim aqui foi durante uma conferência do Fa. Naquela época, não 
havia muitos alunos e o estudo do Dafa estava restrito ao povo chinês. Agora, há mais 
pessoas e, após um período de cultivo, sinto que vocês são capazes de compreender o 
Fa a partir do próprio Fa. À medida que vocês cuidam dos seus cultivos, com certeza, 
terão muitas perguntas a fazer e querem ter respostas para elas. Eu senti que vindo à 
conferência, neste momento, que eu realmente poderia responder algumas questões e 
resolver alguns assuntos para vocês. A data foi muito boa e, por isso, decidi vir e me 
reunir com todo mundo. 
 
Durante este período de cultivo a situação na Austrália tem sido relativamente boa. 
Embora ainda existam alguns entendimentos não tão claros relativos aos princípios do 
Fa no cultivo, a situação geral é boa. Hoje, eu quis principalmente ver todo mundo e 
discutir alguns problemas ao longo do caminho. Então, hoje, depois que eu terminar de 
falar, vou principalmente ouvir os seus depoimentos e aí, amanhã, vou aproveitar o 
tempo, na parte da tarde, para responder às suas questões. Vocês podem anotar 
quaisquer dúvidas que tenham, em uma folha de papel, e entregá-la para a Equipe de 
Assuntos da Conferência que, então, as passará para mim, e eu vou respondê-las para 
vocês. 
 
Existe uma condição para responder as perguntas. Estou aqui para responder as 
perguntas dos estudantes do Falun Dafa no que diz respeito aos seus cultivos, e não 
para responder perguntas sobre coisas que acontecem na sociedade humana comum ou 
outras questões sobre a sociedade humana. Estas questões eu não posso responder, 
porque atualmente sou responsável apenas pelos meus cultivadores, e eu não quero me 
envolver com a política de nenhum país, disputas ou leis e regulamentos. Ao 
empreender este caminho tenho que ser responsável pelas pessoas e, ao mesmo tempo, 
levar em consideração o fato de ser responsável pela sociedade. O desenvolvimento da 
sociedade humana comum é predeterminado e ocorre de acordo com suas leis, e eu não 
quero me envolver nessas coisas. 
 
A seguir vamos discutir algumas questões. Todos sabem que, onde quer que me reúna 
com os estudantes, eu sempre falo sobre um assunto, a saber, eu digo a todos que leiam 
mais o livro e estudem mais o Fa. Ainda que todos saibam que eu vou falar sobre isto, 
eu ainda vou discuti-lo, porque, se vocês quiserem se aprimorar no Dafa, a leitura do 
livro e o estudo do Fa são de máxima importância. Se você trata o Dafa que eu estou 
disseminando hoje como um qigong comum e ordinário, então, você está cometendo um 
tremendo erro. Se você quer ter um corpo saudável, então, você pode ir ao hospital para 
que os seus problemas de saúde sejam tratados, ou você pode obter tratamento médico 
através de outros meios. Penso que, se a sua saúde é a sua única preocupação, então vá 
até lá para obter tratamento médico. Eu não faço curas. Estou guiando você por um 
caminho reto de prática de cultivo, e eu quero que você percorra um caminho brilhante. 
Ganhar dinheiro com o Dafa, fazendo curas não é permitido. Estou guiando você pelo 
caminho mais puro. A fim de verdadeiramente ascender através do cultivo, uma pessoa 
deve perseverar no estudo do Fa. 
  
Eu disse que matéria e mente são uma única coisa. A questão de saber se a matéria vem 
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em primeiro lugar ou se a mente vem em primeiro lugar, tem sido constantemente 
discutida e argumentada, durante muito tempo, nos círculos filosóficos em todo o 
mundo. Dei-lhes muitos exemplos. Sabemos, agora, que o pensamento gerado quando 
as pessoas pensam ou contemplam uma questão, manifesta-se como matéria. Então não 
é isto que a mente é? Ou seja, matéria e mente são uma única coisa. A totalidade do 
Cosmo, desde o mais microscópico até o mais macroscópico, do menor até o maior, e 
todas as partículas de matéria, contêm uma qualidade especial, a saber, Zhen-Shan-Ren. 
Portanto, Zhen-Shan-Ren - a natureza do Cosmo - controla cada aspecto de cada coisa, 
nos diferentes níveis do Cosmo. Matéria é, de fato, composta por esta qualidade não-
material especial. Matéria e mente são, portanto, uma mesma coisa. 
  
Algumas pessoas têm uma compreensão errada. Elas dizem: "Quando eu pratico qigong, 
eu simplesmente pratico qigong e não há necessidade de elevar o meu xinxing ou ler 
livros." Este é o problema mais crucial sobre o qual eu lhes falarei. Com tal 
pensamento, uma pessoa nunca será capaz de se elevar e não é possível a alguém se 
livrar de doenças apenas praticando alguns movimentos de qigong. Até mesmo muitos 
cidadãos comuns na China compreendem isto. Se você não estudar o Fa e não ler o 
livro, não compreenderá os princípios subjacentes, não poderá fazer o seu caráter moral 
se elevar novamente, não poderá melhorar seu xinxing e se tornar uma pessoa boa e 
melhor, então você terá doenças. Pois todos os seres humanos são desta forma, e os 
seres humanos de fato adoecem; só quando você transcende o nível das pessoas 
comuns, é que verdadeiramente você está livre de doenças. Portanto, não é possível 
transcender as pessoas comuns apenas praticando alguns movimentos ou algo assim. 
Somente compreendendo verdadeiramente os princípios do Fa, elevando a sua mente e 
seu reino, se tornando uma pessoa melhor - uma pessoa boa que transcendeu as pessoas 
comuns, ou seja, uma pessoa extraordinária – é que você não será afetado pelas doenças 
que afligem as pessoas comuns. Esse é o princípio. Eu simplesmente falei que somente 
tornando-se uma pessoa melhor e superando as medíocres pessoas comuns de hoje, é 
que você pode verdadeiramente ficar livre de doenças. Então, se você deseja se cultivar 
para reinos elevados, não devem haver exigências ainda maiores? Estar livre de doença 
não significa ser alguém que se cultiva em reinos elevados; significa apenas que você é 
alguém que está em um nível moral mais elevado do que as pessoas comuns. O que eu 
lhe peço para fazer é transcender as pessoas comuns, para ascender ainda mais alto – ou 
seja, para ser uma pessoa ainda melhor, uma pessoa com valores morais mais elevados. 
Só desta forma se pode ascender através da prática de cultivo. 
 
Geralmente, praticantes que não são de ascendência chinesa não dão muita ênfase ao 
estudo do Fa e não compreendem isto muito bem. O que eu acabei de falar deve ter 
esclarecido as coisas para vocês. Já que os movimentos de qigong são apenas um 
método suplementar do cultivo, eles absolutamente não desempenham um papel 
fundamental. Se o seu xinxing não ascender e o seu reino não tiver se elevado a um 
reino mais alto, não importa o quanto você faça os movimentos dos exercícios, você não 
ascenderá. Somente quando o seu xinxing alcançar certo padrão é que você poderá 
conseguir se aprimorar e se livrar de doenças. Somente quando você exige de si mesmo 
requisitos mais altos e melhores é que você pode se tornar alguém que ultrapassou as 
pessoas comuns e, portanto, já não é uma pessoa comum.  Os pensamentos, ações e 
realizações das pessoas na sociedade convencional, como todos podem ver, são para 
seus próprios benefícios egoístas. Elas são extremamente egoístas, a ponto de utilizarem 
todos os meios disponíveis para obter ganhos pessoais. Além disso, este é um período 
de valores morais muito degenerados. Se você é como uma pessoa comum, suas 
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doenças podem ser curadas apenas através da prática de exercícios? Sem chance! Se 
você é como as pessoas comuns, como você poderia se tornar alguém extraordinário 
apenas praticando movimentos? É absolutamente impossível. Por isso, todos precisam 
ler o livro! A razão é que, enquanto o seu reino espiritual e pensamento não atingirem 
um padrão mais alto, suas doenças não serão curadas nem você alcançará um reino 
elevado. É por isso que eu digo a todos para lerem mais o livro, e falo sobre a 
necessidade essencial de ler o livro. 
  
O Fa pode guiá-lo no seu aprimoramento em diferentes níveis. Zhuan Falun é um livro 
que permite que todos cultivem de forma sistemática, por isso é de extrema importância. 
Independentemente de você ser um cultivador ou não, a leitura do Zhuan Falun 
permitirá que você compreenda como se comportar. Isto porque a humanidade de hoje 
não é refreada por normas morais e tem ido contra a antiga tradição e forma de pensar. 
Quanto mais importância as pessoas dão à realidade diante delas, mais elas abandonam 
a natureza humana original - coisas que são as mais inatas e melhores. Pessoas sem 
restrição moral agem do jeito que bem entendem, e isto não pode ser permitido. A 
degeneração da humanidade já colocou o homem em um tenebroso perigo. Mais tarde, 
na palestra, eu vou explicar e responder perguntas sobre tudo isto a todos vocês. 
  
A seguir, falarei sobre alguns problemas específicos. Quando se pratica entre as pessoas 
comuns, muitas vezes, um indivíduo tem muitos apegos que não consegue abandonar; 
falo de questões específicas no cultivo. Muitas pessoas simplesmente não abandonam 
seus apegos, inclusive quando se tornam desorientadas e com as mentes obscurecidas, 
elas não se dão conta disto. Nesses milhares de anos, ninguém realmente falou sobre 
como se cultivar de verdade. Todo mundo sabe que o cultivo envolve sentar-se com as 
pernas cruzadas. Como sabem, há muitas mulheres idosas na China rural que se sentam 
desta forma em suas camas durante o ano inteiro, costurando roupas e remendando 
sapatos de pano. Se fosse assim tão simples, então eu diria que todas elas já deveriam 
ser Deusas. Essa postura é apenas um método suplementar. Se você nem mesmo pratica 
com as pernas cruzadas, então, isso é ainda menos do que nada, porque assim não há 
nem mesmo um elemento de cultivo. É por isso que eu lhe digo para que compreenda os 
princípios e leia o livro à medida que se cultiva. O objetivo é que você possa se elevar 
para reinos ainda mais elevados. Como você se eleva? Isso acontece, por exemplo, 
abandonando os maus pensamentos que você tem entre as pessoas comuns e 
abandonando a mentalidade de competitividade de pessoa comum. Por pequenos e 
insignificantes ganhos você prejudica os outros. Você se alegra com pequenos ganhos e 
se entristece com pequenas perdas, e não pode comer ou dormir bem por causa disto, e 
vive aflito por causa de dores no corpo inteiro; que vida exaustiva você leva! Os seres 
humanos existem neste mundo apenas para isto? 
  
Agora que todo mundo enxergou claramente este ponto, então porque vocês não podem 
abandonar os seus apegos como um cultivador faz? Seja um cultivador de forma ampla 
e digna. Eu disse muitas vezes que, como alguém que cultiva um Fa reto, a primeira 
coisa que você deve alcançar é não revidar quando você é agredido ou ofendido. Então, 
por que quando você encontra conflitos no cultivo, você simplesmente não pode deixar 
este apego? Quando os outros dizem coisas sobre você que não são agradáveis de ouvir, 
por que você fica infeliz? Quando você fica infeliz, você não está, em seu coração, se 
recusando a aceitar uma oportunidade de se cultivar e melhorar? Não está simplesmente 
procurando o mesmo tipo de felicidade que as pessoas comuns procuram? Então, você 
não é uma pessoa comum?! Nesse momento você deve pensar, "Por que estou infeliz? 
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Quando as outras pessoas me criticam, eu fico infeliz – eu não estou perseguindo 
alguma coisa?" Mas, enquanto você quiser que todo mundo seja simpático com você e 
quiser viver uma vida agradável entre as pessoas comuns, como você vai melhorar? 
Sem abandonar nada das coisas humanas, como você pode melhorar e se elevar? É 
exatamente por esta razão que você não pode melhorar e se elevar. Você tem que 
verdadeiramente abandonar tais coisas – apegos que os humanos não podem abandonar.  
 
Quanto a este Dafa que vocês cultivam hoje, eu levei em conta um modo para que as 
pessoas com trabalhos comuns na sociedade pudessem se cultivar na sociedade humana 
de hoje. Portanto, ao se cultivar no Dafa, você pode ter o seu emprego, você pode ter o 
seu negócio e você pode ter tudo o que necessita à sua vida familiar e atividades sociais. 
A forma de propagação e cultivo do Dafa dentro da sociedade comum não irá impedir o 
seu cultivo; eu considerei isto completamente. O Dafa que eu estou transmitindo se 
dirige diretamente ao seu coração; seus apegos devem ser eliminados em meio aos 
ganhos materiais sem que necessariamente você tenha que perder algo materialmente. É 
porque vejo que o material, em si mesmo, realmente não significa nada. Se você é muito 
rico, até inclusive a sua casa é construída com tijolos de ouro e, contudo, não tem isto 
em seu coração e, ao invés disso, encara isso com leveza, então eu digo que você não 
está apegado à riqueza material. Ou seja, o requerimento do Dafa é mudar o coração da 
pessoa ao invés de fazê-las abandonar coisas materiais. Claro, em relação a testar o 
coração de alguém, um tipo sério de teste deve ocorrer para ver o quão forte é a sua 
busca por ganhos materiais e para ver que tipos de coisas você considera importante. 
Todo mundo sabe que entre os nossos discípulos do Dafa existem homens de negócios, 
até mesmo há aqueles que estão envolvidos em grandes negócios. Eles são cultivadores 
e são boas pessoas em seus locais de trabalho. Eles não mentem ou enganam as pessoas 
e mesmo assim os seus negócios vão muito bem. Eles também não se devotam como 
pessoas comuns - a ponto de não serem capazes de comer ou dormir bem -, mas todos 
eles vão muito bem no que se refere aos negócios. Este período atual de recessão 
econômica destaca especialmente ou distingue os cultivadores. Coisas extraordinárias 
como isso acontecem quando uma pessoa atingir o padrão de cultivo. 
 
O que eu acabei de falar foi sobre os apegos que obstruem o cultivo. Quando muitos de 
vocês, meus alunos, se deparam com conflitos e ficam irritados, já pensaram no fato de 
que sua irritação é dirigida contra pessoas comuns? Pensem nisso: Budas e Deuses - 
aqueles magníficos seres iluminados - ficariam irritados com os seres humanos? De 
forma alguma. Isso porque eles não estão no nível dos seres humanos, tampouco têm 
emoções (qing) como têm as pessoas comuns. Como poderiam eles se posicionar entre 
as pessoas comuns? Quando você lida com conflitos da mesma forma que as pessoas 
comuns, você está no mesmo nível ou reino que as pessoas comuns. Ou seja, é uma 
pessoa comum. Somente quando você não é como elas é que não é uma delas. Claro, 
então o que você manifestará será tolerância e imensa capacidade de perdoar. As 
pessoas comuns irão vê-lo desta maneira, mas na realidade esta é a manifestação do seu 
nível de xinxing no cultivo. Portanto, independentemente do ambiente ou situação em 
que você encontrará problemas, você deve manter um coração compassivo e 
misericordioso ao lidar com tudo. Se você não conseguir amar o seu inimigo, então 
você não poderá atingir a consumação. (Aplausos) Então por que é que quando uma 
pessoa comum o deixa zangado, você não pode perdoá-la?! E, em vez disso, você 
discute e briga com ela como uma pessoa comum? Acaso isto não é uma verdade para 
os praticantes? 
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Uma vez que os princípios são ensinados a todos vocês, vocês os entendem. O que eu 
lhes falo são os princípios do Fa e aquilo que eu dei a vocês foi precisamente o livro do 
Fa. No que diz respeito ao quão bem isto é posto em prática, depende completamente 
do quão bem você se cultiva. Claro que posso ajudá-lo, mas na maioria das vezes, isto 
não se manifesta no mundo humano e muitas pessoas não podem vê-lo. No cultivo é da 
maior importância estudar bem o livro do Fa. Isto irá ajudá-lo a eliminar os apegos que 
você não consegue abandonar, inclusive as piores partes. 
  
Você não deve acreditar que as suas noções são você. Há muitas pessoas que, ao lerem 
o Dafa, lêem com um tipo de noção. Este tipo de pessoa acredita: “Ah, esta parte é 
boa… Humm, aquela parte eu não compreendo muito bem... Oh, não creio que este 
tópico está dentro do esperado.” Deixe-me dizer, você acha que é bastante inteligente, 
acha que o seu julgamento é correto, mas na realidade é tremendamente errado. Sua 
mentalidade foi formada nesta sociedade de pessoas comuns, assim o seu padrão de 
avaliação do que é bom e do que é mau é o padrão das pessoas comuns e assim não 
pode absolutamente ser superior ao dos seres humanos comuns e, portanto, você não 
pode ver a verdadeira essência do Fa. Isto se deve aos seus apegos que obstruem a sua 
obtenção do Fa. Você está escolhendo as partes que você acha que são boas para ler e 
não está fazendo cultivo verdadeiro. Isso porque, quando você vê partes que você pensa 
que não são boas ou que não quer ler, isto é precisamente sua mentalidade má adquirida 
depois do nascimento e os maus pensamentos exercendo uma má influência sobre você. 
De qualquer modo, não é o seu verdadeiro ser, embora você o trate como se assim fosse. 
  
Por que este é o caso? Pensem nisso todos, quando uma criança nasce, ela não tem 
nenhuma das noções que as pessoas têm. Eu disse que o olho celestial de uma criança 
com menos de seis anos pode ver coisas após eu pronunciar apenas uma frase. Por que é 
assim? É porque ela não formou nenhum conceito na sociedade de pessoas comuns e 
porque ela é pura e está em conformidade com o padrão primordial do Cosmo de Zhen-

Shan-Ren. Uma vez que você acumula a chamada "experiência" mundana, se estrutura 
para pensar, enaltece-a como habilidades intelectuais e experiências desenvolvidas entre 
as pessoas comuns; você, de fato, muda a si mesmo para algo muito ruim. E são 
precisamente tais noções que tornam você inteiramente incompatível com o verdadeiro 
estado, a essência e a verdade absoluta do Cosmo. Dado que você formou essas coisas 
após o seu nascimento, como elas podem ser você mesmo? Qual é o significado de 
"retorno ao ser original e verdadeiro"? Você tem de limpar a si mesmo, e isso é para que 
você possa voltar ao seu mais puro, mais reto estado pré-natal – um estado onde não se 
tem noções de quando os pensamentos ocorrem. Este estado é o mais sábio e permite 
que uma pessoa veja tudo no mundo, claramente. A razão é que quando você não tem 
nenhuma noção, a sua visão engloba tudo e você pode assim saber como são todas as 
coisas no mundo, com um único olhar. Isto é sabedoria. Quando, em vez disso, você 
olha as coisas se apoiando nas suas estruturas, vai ser aprisionado dentro delas. Mas as 
suas estruturas não são a verdade absoluta. Você pode sentir que o seu conhecimento é 
bastante avançado e os seus padrões de avaliação estão corretos, mas na realidade eles 
não são corretos. Mesmo quando eu falo desta forma, você não é capaz de entender 
imediatamente, de reconhecer ou de concordar com o meu ponto de vista. Somente se 
você puder verdadeiramente direcionar a sua mente ao estudo do livro Zhuan Falun é 
que você poderá ver o que este meu livro é de verdade! 
 
Por que há tantas pessoas estudando [Falun Gong] na China e em todo o mundo? Só na 
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China há quase 100 milhões de pessoas estudando e muitos deles são cientistas, grandes 
intelectuais, sociólogos, pensadores, envolvidos em investigações filosóficas e até 
mesmo militares de alta patente. Fora da China há muitos que têm pós-doutorado ou 
mestrado, estudantes graduados e estudantes de pedagogia. São todos eles estúpidos? 
Na sociedade chinesa, há pessoas que, especialmente, experimentaram muitas coisas, 
acreditaram em certas vias de pensamento, passaram pela Revolução Cultural e 
idolatraram pessoas sem pensar. As lições aprendidas foram profundas. Elas 
experimentaram de tudo o que se pode imaginar. Poderiam pedir a pessoas como estas 
que acreditem em alguma coisa cegamente?! Então, por que estão aprendendo o Fa e 
porque são tão perseverantes? Isto não lhes diz algo? É porque eu digo a todos eles, 
durante todo o caminho até a perfeição, para que sejam boas pessoas, pessoas melhores, 
extraordinárias, pessoas saudáveis, pessoas de elevada moralidade, até que se tornem 
pessoas que podem atingir a Consumação. Não é que umas poucas palavras vindas de 
mim, Li Hongzhi, podem levar as pessoas a me seguirem irracionalmente. Todo mundo 
sabe que o Dafa é organizado livremente. Se você quiser aprendê-lo, você pode 
aprendê-lo. Caso você não queira aprender, você pode livremente voltar para onde você 
veio. Eu não farei nada. Não há restrições de nenhuma forma de organização, nem lhe 
cobramos um único centavo. Por que todos vocês se reúnem aqui a ponto de não 
quererem ir embora por nada? Estas pessoas têm os seus próprios pensamentos e 
intelectos, não têm? Então, por que razão certas pessoas não podem abandonar suas 
noções e realmente dar uma olhada neste livro? Dar uma olhada no que Li Hongzhi está 
fazendo? Por que há tantas pessoas no mundo que estudam este livro? Após a leitura 
talvez você venha a entender o que eu estou fazendo. 
  
No início, quando comecei a difundir este Fa, eu realmente tinha uma grande 
preocupação. Como todos vocês sabem, hoje, na sociedade humana, nenhuma religião é 
capaz de fazer com que as mentes das pessoas, os padrões morais da humanidade, se 
elevem novamente. Aqueles que estão nas religiões também sabem disso, ainda assim, 
não há nada que possam fazer sobre isto. E não é só isto: no mundo de hoje não há um 
único sistema de ensinamentos ou coleção de princípios que possa fazer com que a 
moralidade da humanidade se eleve novamente, permitir que os valores morais do 
homem se tornem novamente nobres, muito menos permitir que os seres humanos se 
elevem novamente até a ponto da Consumação. Não há nada mais assim em todo o 
mundo. Sendo assim, nesse caso, a humanidade está em uma situação extremamente 
perigosa. Se o Dafa que estou difundindo hoje não pudesse salvar as pessoas, então as 
pessoas estariam para sempre além da redenção, uma vez que não existe um Fa mais 
elevado do que o Fa que criou o Cosmo. Quando os seres humanos não têm 
pensamentos virtuosos e restrições morais, eles se atrevem a fazer qualquer maldade. Os 
Deuses não permitirão isso. Todos vocês já ouviram algo - seja através das religiões, de 
profecias ou de alguma forma de previsão, de livros ou da boca de alguém - falando que 
a humanidade está prestes a enfrentar algum tipo de grande catástrofe. 
 
Pensem nisso todos: se a humanidade continuar se degenerando desta forma, não é 
perigoso? Mesmo que os Deuses não venham para punir a humanidade, a humanidade 
destruirá a si mesma. Na verdade, a humanidade está destruindo a si mesma, destruindo 
a si mesma mesmo quando não há guerras – destruindo a si mesma sem se dar conta 
disto. A poluição resultante do desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem 
prejudicado o ambiente natural e, no futuro, toda a água estará contaminada; e a ciência 
e a tecnologia da humanidade não têm como fazer a água voltar ao seu grau de pureza 
original. Até mesmo a comida que vocês comem é cultivada em um ritmo acelerado 
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utilizando-se fertilizantes químicos. Pensem nisso, se os humanos continuarem deste 
jeito, se tornarão deformados na forma e na aparência. Se os seres humanos clonarem 
seres humanos, então estarão realmente começando a destruir o próprio homem. Assim, 
os seres humanos seriam replicados em massa e os alienígenas vestiriam as peles dos 
seres humanos; em outras palavras, ocupariam os corpos dos seres humanos. A futura 
raça humana, originária deste tipo de pessoas, continuaria a fazer isto mais e mais até 
que, ao final, substituiriam totalmente os humanos. 
  
Claro, eu posso ver claramente todos os problemas do mundo e eu posso revelar todos 
os problemas da humanidade. Não ensino esta Fa para resolver os problemas que a 
sociedade humana enfrenta. Falo estas coisas para que os cultivadores possam obter o 
Fa e ascender. Esta é a razão de fazer isto. 
  
Eu acabei de discutir um problema e agora falarei sobre outro problema específico. Nós 
temos algumas pessoas que, durante o cultivo, se agarram a seus apegos e não os 
abandonam. Isso faz com que os conflitos se tornem mais severos e as dificuldades que 
terão que superar durante o seu cultivo se tornem ainda maiores, tornando-os incapazes 
de superá-las. Há pessoas assim, sentadas aqui entre nós. Isto, por sua vez, as faz irem 
para o lado oposto, e se queixarem contra o Dafa - ou até mesmo contra mim. Por que 
os outros não são como você? São mais de 100 milhões de pessoas idiotas? Por que 
você não pensa sobre o que o levou a esse estado? Há algumas pessoas que estudaram o 
Dafa e aos quais disse para serem retas, pessoas virtuosas, pessoas boas e não fazerem 
coisas ruins e, no entanto, elas ainda assim vão jogar. Depois de perderem o dinheiro, 
elas se voltam contra o Dafa. Eu disse a vocês para jogarem? Pelo contrário: eu disse 
que vocês não devem jogar, nem fazer essas coisas más. 
  
Há, também, pessoas que praticam o Dafa e que culpam o Dafa quando subitamente 
sofrem algum tipo de dano inesperado. Pensem sobre isto, inclusive lhes dei um 
exemplo disto em Zhuan Falun: houve uma pessoa que repentinamente adoece um dia 
depois de aprender o Dafa, como se tivesse sintomas de uma trombose cerebral. Metade 
do seu corpo não respondia e metade de seu cérebro ficou paralisada. No entanto, ele foi 
capaz de andar já no dia seguinte, e se recuperou muito bem depois de uma semana. 
Depois de tudo isto, ele disse aos praticantes de seu local de prática: “Eu pratiquei o 
Dafa e acabei ficando parcialmente paralisado; não quero mais praticar”. Pensem nisso 
todos, se ele não praticasse o Dafa, ele poderia ter se recuperado de uma paralisia 
parcial tão rapidamente? Todos vocês sabem a que se deveu a paralisia parcial dele e, 
ainda assim, ele culpou o Dafa. Algumas pessoas devem refletir seriamente sobre este 
assunto. Você se vê diante de tal sofrimento e diz que o Mestre não lhe protegeu. Você 
percebe que se eu não tivesse lhe protegido, ao invés de um dano corporal, você 
provavelmente teria morrido! Você percebe isto? Eu reduzi isso a este grau, mas ainda 
assim você culpa o Dafa. O homem se encontra em tal estado de ignorância, é muito 
difícil salvá-lo. Ele não quer pagar as dívidas que ele próprio fez durante sua existência 
no Cosmo. Ele quer ser livre de qualquer sofrimento, ter todo o conforto enquanto eu 
suporto tudo para ele. Isso é cultivo? Poderia isto elevar a sua mente? Ao se deparar 
com tais problemas, se você não pode ter pensamentos retos ao lidar com isso, como é 
que você vai se cultivar? Como vai seguir o seu caminho? Eu tenho feito muito para 
você e você ainda culpa o Dafa, culpa a mim e até mesmo fala mal de mim. Claro, 
nunca iria me queixar de ninguém. Estou apenas falando sobre os princípios do Fa com 
todos vocês, discutindo um princípio. Mesmo que você fale mal de mim, não farei nada 
contra você, porque minha mente não está no nível das pessoas comuns. Ainda que você 
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diga que eu sou bom ou mau, ainda que você diga que eu sou um Deus ou um ser 
humano, eu não serei influenciado, pois nenhum dos pensamentos humanos pode me 
comover. Se você pode atingir este estado que eu possuo, então você não está longe da 
Consumação no seu cultivo. 
Esse foi apenas um exemplo. No cultivo, a mente tem que ser reta. Evidentemente, 
embora eu diga para serem retos, é possível que você ainda não seja reto. Você pode ser 
reto apenas porque eu disse algumas palavras? A única coisa que pode lhe ajudar a 
desenvolver pensamentos virtuosos, que pode lhe permitir ascender através do cultivo - 
a coisa mais fundamental - é o livro do Fa. Temos mais de 100 milhões de pessoas que 
estão cultivando, é impossível que todas estejam sentadas como você hoje aqui. Não é 
possível eu falar com cada um de vocês, um por um. Por ter transmitido o Fa, tenho que 
ser responsável por vocês. Para permitir que vocês realmente ascendam através do 
cultivo, eu utilizei um método, ou seja, peguei tudo o que eu posso lhes dar e aquilo 
com o que eu posso ajudá-los e comprimi tudo isso no livro do Fa. A única coisa que 
falta é ver se vocês desejam obtê-lo. Por esta razão, eu digo a todos que quando vocês 
não podem me ver, devem tomar o Fa como seu Mestre. Tome o Fa como Mestre. 
  
A seguir eu vou falar sobre um pequeno problema. Alguns estudantes vão a extremos 
durante o cultivo. Eles repentinamente se iluminam a alguma coisa e pensam, "Ah, isso 
pode estimular os meus apegos. Eu não quero isso. Vou eliminar isso. Ah, este trabalho 
que eu tenho pode estimular os meus apegos. Vou sair dele. Hum, eu acho que devo 
evitar tudo”. Pensem nisso: isto que é praticar o cultivo? Isso não é ir a extremos? 
Costumo dizer uma coisa: eu digo que você se cultiva entre as pessoas comuns e você 
deve se cultivar se adaptando ao máximo à forma das pessoas comuns. Esta não é uma 
frase simples, nem quer dizer que você atingiu o padrão estabelecido na frase apenas 
por fazer o seu trabalho como de costume. Pensem cuidadosamente sobre isso. [O que 
estou dizendo] se manifesta em todos os aspectos de sua prática de cultivo. Se você é 
incapaz de se cultivar na sociedade das pessoas comuns [seguindo os modos das] 
pessoas comuns, então você está danificando a forma da sociedade das pessoas comuns. 
Apesar da sociedade das pessoas comuns não ser boa, ela também foi criada pelo Dafa 
do Cosmo para os seres no nível da humanidade. É justamente por causa das suas 
características ruins que a humanidade tem permissão para cultivar aqui. Foi criada para 
que vocês derretam e dissolvam a maldade humana e para que vocês possam se elevar 
cada vez mais, justamente como uma flor de lótus que se ergue da lama - sagrada e 
pura. Vocês absolutamente não devem ir a extremos e absolutamente não devem 
entender o Fa de forma desviada. Quando você vai a extremos, quando deseja eliminar 
todos os tipos de coisas [normais], quando você deixa seu emprego, por exemplo, na 
realidade, você já está em meio a outro apego. O seu medo de apegos em si já formou 
um apego, é o seu apego de temer os apegos. 
  
Vou apenas dizer isto, daqui a pouco os alunos vão falar e trocar experiências. Sei que 
há alguns repórteres na platéia e eles talvez tenham vindo de longe. Eu reconheço as 
dificuldades que vocês atravessaram. Eu, Li Hongzhi, não quero alcançar algum tipo de 
fama humana. Eu quero apenas ser responsável para com os meus discípulos e 
estudantes que cultivam no Dafa. Minha razão para ter vindo a Austrália foi para 
responder perguntas sobre o cultivo para eles, tornar possível que eles possam se 
melhorar e se elevar. E já que vocês vieram, eu não quero que vocês saiam de mãos 
vazias. Como sempre, a minha exigência é que se um repórter não tiver lido Zhuan 

Falun pelo menos uma vez, eu não me encontrarei com ele ou ela. Somente depois de 
você ter certo grau de conhecimento sobre nós é que falarei com você. Já que o que 
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estou transmitindo é imenso, definitivamente não pode ser explicado claramente em 
poucas palavras. O que vocês querem saber são todos assuntos da sociedade quotidiana. 
Eu não quero falar sobre isso pois, atualmente, eu não me envolvo nos assuntos 
humanos comuns, quaisquer que sejam; não me envolvo nos assuntos humanos de 
maneira nenhuma. Já que vocês vieram, espero que vocês possam se sentar aqui e ouvir, 
hoje, calmamente, os depoimentos dos nossos praticantes, e assistir a todos os dois dias 
de conferência do Fa. Mais tarde, me reunirei com vocês e vocês poderão fazer 
perguntas. Durante a conferência, no entanto, eu absolutamente não irei me reunir com 
ninguém, pois tenho muitas coisas a cuidar. Nossa conferência do Fa tem o propósito de 
verdadeiramente ajudar os alunos a se melhorarem, não é de forma alguma uma 
formalidade e, definitivamente, não é feita para que os outros a vejam (Aplausos). 
 
Ok, nossos alunos vão agora prosseguir com a conferência, e isto é tudo o que direi. 
Amanhã, à tarde, vou responder exaustivamente a todas as perguntas de vocês. Eu vou, 
agora, me juntar a vocês e ouvir os discursos dos estudantes. 
 
 
 
 
Podem me passar os papéis. Esta tarde é dedicada ao ensinamento do Fa e às perguntas 
que fizeram. Depois de um período de cultivo, muitos problemas podem ser resolvidos 
pelo estudo do livro. Porém, há pessoas que se sentem melhor e mais tranqüilas 
mentalmente quando fazem determinadas perguntas ao próprio Mestre. Todos vocês 
têm pensamentos como estes, então atenderei às suas expectativas. Responderei suas 
perguntas durante o tempo que puder. Está bem, vamos começar. 
 
Pergunta: Todas as tribulações da pessoa são preparadas desde o começo do cultivo ou 
são fatores impostos pela própria pessoa? 
 
Mestre: O caminho de cultivo foi organizado antecipadamente, no entanto, o não passar 
bem em uma prova, se deve a fatores da própria pessoa. Pois o cultivo é algo muito 
complicado, é impossível que cada caso seja igual e também é impossível que ocorra a 
mesma coisa com cultivadores diferentes. É impossível que as coisas se resolvam da 
mesma maneira, pois, depois de tudo, você está cultivando na ilusão. Se todas as coisas 
fossem iguais, então a ilusão acabaria. Cada um saberia exatamente o que fazer: “Oh, 
alguém agiu assim e fez muito bem, então eu também agirei desse modo”. Então, isto 
não seria cultivo. As tribulações são, de fato, o resultado de seu próprio carma. O carma 
acumulado durante muitas vidas obstrui o seu cultivo, obstrui o seu retorno à origem, ao 
seu ser original e obstrui seu aprimoramento. O seu carma exerce este efeito. Eu removi 
parte dele, o restante é para que você mesmo o elimine. Neste universo há um princípio: 
a pessoa deve pagar o que deve. Não importa em que vida passada ocorreu determinado 
fato; fazer coisas más acumula carma, então, na vida presente ou na próxima vida, isto 
deve ser pago. Portanto, ele exerce este efeito e eu chamo a isto de tribulação. Na 
verdade, as pessoas comuns também passam por isto. As doenças e amarguras da vida 
que a pessoa passa sob circunstâncias dolorosas, são de fato, todas tribulações. Para os 
estudantes, tenho colocado isto em diferentes níveis de seus cultivos, fazendo uso delas 
para que possam passar provas, se cultivarem e elevarem seus xinxing. Estou usando-as 
para alcançar isto. No entanto, as pessoas comuns só pagam carma com o propósito de 
pagar carma, elas não possuem os elementos do cultivo e as pessoas comuns pagam 
tanto carma quanto têm. Em nossa situação, se as tribulações fossem muito grandes, 
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seria impossível se cultivar, então, o carma precisa ser eliminado para você. 
Certamente, como todos sabem, há certas condições para isto. Isto está explicado 
claramente no Fa, portanto não repetirei. 
 
Pergunta: O ritmo de meu estudo do Fa é diferente do ritmo de estudo do Fa do grupo, 
isto é algo importante? 
 
Mestre: Se você estuda o Fa por você mesmo e consegue se cultivar solidamente, isto é 
excelente. Porém, como todos sabem, é impossível que sozinho consiga estudar o Fa 
diligentemente e é impossível que não tenha contato com a sociedade comum. Na 
sociedade comum, as pessoas fazem somente aquilo que gostam. É uma sociedade onde 
a pessoa é capaz de cometer toda classe de maldades sem nenhuma restrição moral ou 
padrão moral; a humanidade de hoje é justamente assim. Essas pessoas que você entra 
em contato na sociedade são todas desta sociedade humana comum. O que elas falam, 
pensam e fazem, tudo faz parte da atual humanidade. Então, quando você se cultiva 
sozinho, fora de um bom ambiente, seu único contato é com esse tipo de ambiente. 
Então, você é realmente influenciado por ele, portanto, é muito difícil você melhorar. 
Eu disse que muitos estudantes se achavam bons antes de se cultivarem, achavam que 
eram pessoas boas. Depois de praticarem genuinamente o cultivo, perceberam que não 
era o caso. A razão pela qual eles se achavam pessoas boas é que se comparavam com 
as pessoas de hoje que já deixaram de ser boas e não se comparavam com a época da 
mais alta moralidade da humanidade ou com a característica do universo. 
 
Quando se pratica em grupo e enquanto estão juntos, aquilo que se diz, pensa e faz, vem 
tudo de pensamentos benevolentes e é capaz de considerar aos demais tanto quanto é 
possível naquilo que se faz. É um ambiente limpo e puro, um ambiente de completa paz, 
harmonia e é uma terra pura. Então, como cultivador neste ambiente, será alimentado 
por esta força compassiva dentro deste ambiente. Isto é certo. Por esta razão digo que 
pratiquem juntos. As pessoas com que você entra em contato neste ambiente são todas 
pessoas boas. Suas palavras, ações e feitos não se comparam com aquelas da sociedade 
das pessoas comuns, então vocês não devem perder este tipo de ambiente. Porém, há 
algumas áreas onde poucos estudantes estudam o Dafa, apenas um ou dois, e eles não 
têm um ambiente muito bom. Então, nestes casos, o cultivador tem que depender de si 
mesmo. De fato, há estudantes assim, realmente estudam sozinhos, se cultivando em 
silêncio e progridem diligentemente; isto é realmente admirável! Eu digo aqui que 
certamente o ambiente no grupo de cultivo é muito bom e é essencial, você não deve 
perder este ambiente, pois este ambiente também ajuda no cultivo da pessoa. 
 
Pergunta: Na troca de experiência entre os estudantes, sinto que os estudantes do sexo 
masculino querem enfatizar a compreensão do Fa de maneira racional, enquanto que as 
estudantes mulheres tendem a enfatizar a compreensão do Fa de maneira intuitiva. Se 
isto é um fenômeno comum, como podemos aprender um do outro e melhorarmos 
rápido? 
 
Mestre: Realmente não estou de acordo com isto. Aqueles que compreendem bem o Fa 
compreendem racionalmente o Fa. Somente aqueles que não lêem com freqüência o 
livro, ou seja, os que não são suficientemente diligentes ou começaram a estudar o Fa 
agora, tendem a compreender o Fa de maneira intuitiva. Quanto a isto, não há diferença 
se é homem ou mulher. As mulheres de hoje também são excelentes, elas têm seus 
próprios pensamentos e habilidades. Então, isto não pode ser compreendido desta 



 12

forma. As discípulas do Dafa com qualidades e habilidades inatas não podem ser 
distinguidas por suas aparências externas. 
 
Pergunta: Como podemos entender a idéia de nos cultivarmos duas vezes no Fa dentro 
do Mundo? 
 
Mestre: É uma das manifestações das diferentes situações dos estudantes. Isto poderia 
ocorrer oito ou dez vezes. Por exemplo, se você alcançar a perfeição somente no reino 
de Arhat, será o suficiente se cultivar uma única vez no Fa dentro do Mundo. Se você se 
cultiva para níveis mais altos, então, é necessário se cultivar repetida e continuamente 
durante o cultivo. Algumas pessoas são relativamente sensíveis, é possível que alguns 
sejam mais conscientes e saibam um pouco mais. 
 
Pergunta: É necessário compreender claramente os princípios do Fa no processo de 
estudo do Fa sem cair no apego de adquirir conhecimento. Como podemos lidar com 
isto? 
 
Mestre: Quando você é capaz de compreender o significado do cultivo baseado no Fa, 
você entenderá. A única forma de compreender o Fa dentro do Fa é lendo mais o livro. 
O livro de nosso Dafa pode resolver todos os mistérios e retificar todos os pensamentos 
humanos; enquanto ler os livros do Dafa, tudo isto pode ser resolvido. Quando você 
sentir que não obtém resposta a muitas perguntas, é porque, na verdade, você não quer 
obter respostas. Pois quando se lê o livro e estuda o Fa, toda e qualquer pergunta pode 
ser respondida. Como todos sabem, as autoridades do governo sabem e abertamente 
confirmam que somos mais de cem milhões de pessoas. Se cada um desejasse me 
encontrar para que eu respondesse suas perguntas... Não haveria como fazer isto. Os 
estudantes da Austrália sentados aqui podem me ver, enquanto que os estudantes da 
China continental não podem me ver de forma alguma. Na verdade, muitas vezes vou à 
China continental. Eles não me vêem porque não vou vê-los. Se uma região na China 
souber onde estou, os estudantes divulgarão isto rapidamente até que todo o país fique 
sabendo, então todos virão me buscar. A sociedade chinesa é diferente das outras 
sociedades. Se as pessoas não puderem nos entender, poderão causar danos ao Dafa, por 
isso eu não posso me encontrar com eles. Mesmo sob tais circunstâncias, continuo 
sendo responsável por seu cultivo. Então, como faço para ser responsável por você? 
Ontem eu disse: Eu comprimi no livro do Fa tudo o que posso lhe dar e enquanto você 
ler o livro receberá tudo. Alguns estudantes já leram Zhuan Falun mais de duzentas 
vezes e continuam lendo. Cada leitura é diferente, pois é um livro de cultivo. Ele 
contém todo o significado interno de diferentes níveis. As perguntas que ficaram depois 
da primeira leitura, serão respondidas na segunda vez que vocês o lerem e assim 
compreenderão tais dúvidas. Porém, depois de ler o livro pela segunda vez, haverá 
novas perguntas, e ao lê-lo pela terceira vez, serão respondidas da mesma forma. 
Cultivem e leiam continuamente, e assim vocês progredirão diligentemente. Acrescente 
ao estudo, os exercícios do Dafa, este tipo de método suplementar, e então você estará 
se elevando. Muitas vezes me perguntam: “Mestre, serei ou não capaz de alcançar a 
perfeição?” Então eu respondo: “Podendo ou não, faça as coisas do jeito que lhe pedi”. 
Na verdade, você deve perguntar a si mesmo se será ou não capaz de alcançar a 
Consumação. 
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Pergunta: Depois de se cultivar para altos níveis, as células do corpo são substituídas 
completamente por matéria de alta energia. Neste momento, o metabolismo deixar de 
existir. Isto quer dizer que não é mais necessário comer ou beber? 
 
Mestre: Porém para isto, todo o corpo humano deverá estar transformado em matéria de 
alta energia e então isto poderá ocorrer. Não é suficiente se a superfície do corpo não 
alcançou este estado. Como você sabe, ao praticar qigong a pessoa armazena qi e pode 
também emitir qi. Quando verdadeiramente a pessoa se cultiva para níveis mais altos, 
ela deixa de ter qi. O qi desaparece completamente e, ao invés disso, ela tem energia de 
nível mais alto, a qual chamo de gong. Este gong é feito de matéria mais microcósmica. 
Este tipo de matéria é armazenada no corpo da pessoa. Cada célula do corpo da pessoa 
armazena este tipo de matéria de alta energia. A matéria que é mais microcósmica 
certamente tem uma natureza mais restritiva. Depois de longo tempo, este tipo de 
matéria de alta energia, gradualmente, se torna mais e mais abundante; mais e mais 
substancial. Assim, as células do corpo da pessoa não são assimiladas a ela? Depois que 
todas as células tiverem sido assimiladas e preenchidas com este tipo de matéria de alta 
energia, o corpo de tal pessoa será igual ao de uma pessoa comum? Tal corpo será 
composto por matéria de alta energia recolhida de outras dimensões. Neste caso, o 
metabolismo de uma pessoa comum continuará existindo? Não existirá mais. Neste 
momento, poderá deixar de comer, de beber, no entanto, isto não significa que ela não 
possa comer ou beber. O que realmente necessita não são coisas de nossa dimensão. 
Quando oferecerem coisas humanas, ela não gostará de comê-las e produzirá inclusive 
náuseas. O que necessita será matéria de nível mais alto recolhida de outras dimensões. 
 
Pergunta: Todos os estudantes de Guangzhou sentem saudades! Todos os estudantes de 
Guangzhou enviam suas saudações! 
 
Mestre: Obrigado a cada um (Aplausos). 
 
Pergunta: De modo geral, os estudantes da Austrália estão em um nível relativamente 
baixo? 
 
Mestre: Eu não disse tal coisa. O cultivo depende da própria pessoa. Na realidade, 
mesmo agora, nem sequer você sabe em que reino está se cultivando. Uma vez que 
souber, terá fortes apegos. E estes se converteriam em um tipo de obstáculo no caminho 
de seu cultivo. Portanto, se não souber não terá este apego. 
 
Pergunta: Nas “Escrituras Essenciais para maior Avanço”, o Mestre mencionou que o 
cultivo é um assunto sério e não é o examinar a si mesmo, nem o arrepender-se de 
pessoa comum. Sinto que estou estagnado num estado de auto-exame e arrependimento 
e que não consigo sair deste estado. Posso perguntar qual é a diferença entre buscar 
internamente e auto-examinar? 
 
Mestre: O melhoramento no cultivo não pode ser comparado com o auto-exame e o 
arrependimento. Porém, o fato de você ser capaz de examinar a si mesmo e sentir 
arrependimento, faz parte do cultivo. Esta é a relação.  
 
Muitas vezes digo que não importa se os cristãos ou católicos não falam sobre cultivo; 
eles também se cultivam. O que ocorre são diferenças culturais, e devido a isto, Jesus e 
Jehová não utilizaram o termo “cultivo”. Isto aconteceu porque, em sua cultura, não há 
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tal conceito, e a forma de pensar também é diferente. Pensem, eles também não estão se 
cultivando? Quando as pessoas entram na Igreja com um coração muito reverente, elas 
também pedem perdão ao seu Deus e a Jesus. Elas dizem que fizeram coisas más e que 
se comportaram pobremente, mas que se comportarão bem no futuro. Então, elas 
melhoram. Depois disso, quando descobrem mais erros, novamente se arrependem, e 
depois se comportam novamente de acordo com padrões mais elevados. Pensem, o 
cultivo é cultivar o coração da pessoa. Elas não estão cultivando o coração? Finalmente, 
se tornam melhores e melhores e o fazem melhor e melhor. Por acaso não alcançaram o 
padrão requerido para o mundo delas? Isto não é a perfeição? Por causa das diferenças 
culturais não se fala de gong nem é discutido com tanta profundidade como nas culturas 
orientais. Por isso, muitos termos são relativamente simples e os requisitos também são 
relativamente simples. Elas só falam de fé, a firme crença em Deus.  
 
Pergunta: Há um cultivador que está passando pela prova de vida e morte e ainda não 
tem uma mente clara. Como os cultivadores que estão ao seu redor devem se 
comportar? 
 
Mestre: “Há um cultivador que está passando pela prova de vida e morte”; digo que isto 
não é muito correto. Enquanto ele não tiver uma mente clara sobre isto, não se pode 
dizer que esteja se cultivando. Fundamentalmente, ele não é diligente, pois depende de 
entendimentos intuitivos do Fa e seu entusiasmo é humano. Ele não compreendeu o Fa 
racionalmente; não se cultivou diligente e solidamente. Isto não é um cultivo genuíno. 
Como sabem, o cultivo é muito sério, e eu não posso reconhecer uma pessoa assim 
como cultivadora. Nada no mundo é mais solene que o cultivo. Uma pessoa com carma 
em todo o seu corpo, uma pessoa cuja mente está cheia de pensamentos sujos deseja se 
converter em um Grande Ser Iluminado, cultivando-se até alcançar a perfeição. Quão 
solene é isto e quão magnífico é o processo através do qual o cultivador abandona tudo 
o que é humano! Seria aceitável se isto não fosse tratado seriamente? Seria aceitável se 
você mesmo não pudesse passar todas as provas? Se a pessoa não coloca atenção no 
cultivo, parecendo que acredita, mas não acreditando; parecendo que se cultiva, mas não 
cultivando; e sem ser responsável por ela mesma, poderá alcançar a perfeição? Não é 
verdade? Isto não pode acontecer se a pessoa não atua de acordo com os requisitos de 
xinxing de nosso Dafa. Todas as pessoas comuns adoecem. Nascer, crescer, adoecer e 
morrer é um ciclo natural para as pessoas comuns. 
 
Pergunta: Sou um estudante universitário que pratica o cultivo, como posso fazer 
progressos com diligência? Alguns discípulos me sugeriram que eu parasse de ir à 
universidade, que arranjasse um emprego, isto me possibilitaria encontrar um ambiente 
melhor para o meu cultivo. 
 
Mestre: Digo que isto seria um erro terrível. Compreendo que algumas pessoas se 
tornam muito emocionadas quando vêem a verdade, especialmente hoje quando ensino 
o Dafa e tantos segredos celestiais. A pessoa se emocionará depois de obter o Dafa e 
não será fácil equilibrar bem a relação entre ser um cultivador e ser uma pessoa comum. 
Cultivar-se, se adaptando ao máximo possível à sociedade das pessoas comuns, não é 
uma simples frase, isto é o Fa! E Ele está interligado com cada ângulo e perspectiva. 
Sei que no futuro haverá mais pessoas estudando Dafa; haverá bilhões de pessoas 
estudando o Dafa em todo o mundo. Quando ensinei este Fa pela primeira vez, eu já 
sabia qual seria o resultado. Com toda esta quantidade de pessoas vindo estudar, como 
permitir que ninguém trabalhe ou estude? Portanto, pensei sobre esta fase antes de 
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começar a ensinar este Fa. A questão de permitir que a pessoa se cultive na sociedade 
comum, é de grande relevância. Portanto, nem seu trabalho, negócios, estudos de escola 
ou qualquer outro aspecto de sua vida, nada disso interferirá em seu cultivo. Você 
necessita trabalhar e estudar como sempre. Seu trabalho e estudos não são cultivo, 
porém, como pessoa que pratica o cultivo, o melhoramento do xinxing se manifesta por 
si mesmo em seu trabalho e em seus estudos. 
 
Esta é a relação. Portanto, onde quer que os estudantes do Dafa estejam, todas as 
pessoas dirão que como pessoa, eles são fantásticos. Este é o estado refletido por seu 
cultivo enquanto se adapta à sociedade humana comum, ao máximo grau possível. Se 
você não pode alcançar isto, significa que você não atua segundo as minhas palavras, 
isto é, segundo os requerimentos do Mestre. Se você nem sequer escuta o que digo, 
então, por que continua me chamando de Mestre? Eu não lhe ensinaria a seguir um 
caminho que não fosse bom. Desde que comecei a ensinar este Fa, devo ser responsável 
por isto. Na verdade, eu valorizo vocês mais do que vocês mesmos se valorizam, pois 
vocês existem junto ao Mestre. Vocês são os Deuses mais magníficos do futuro, os 
modelos exemplares do novo Cosmo e a esperança do homem do futuro. Por tudo isto, 
desde o início de seus estudos do Fa, eu digo para não deixarem de fazer as coisas de 
pessoas comuns. No que diz respeito às coisas que não são permitidas em nosso Dafa, 
se você não as faz, significa que a sua qualidade-de-iluminação é boa. No entanto, se 
não exercer um trabalho de pessoa comum, então, você estará criando um problema 
devido ao apego de um coração fanático. 
 
Pergunta: Os jovens discípulos da cidade de Leshan enviam saudações ao Mestre; os 
discípulos de Pequim enviam o mais alto respeito ao Mestre; os discípulos da cidade de 
Dalian enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Você disse na Oitava Palestra de Zhuan Falun, no tópico: “Quem pratica o 
cultivo obtém gong” que todas as mensagens, corpos inteligentes e células do corpo 
estão adquirindo gong. Então, o que são essas mensagens e seres inteligentes? 
 
Mestre: Cada uma de suas células possui a sua imagem, tudo em seu corpo, até o que é 
o mais microcósmico do mais microcósmico, leva sua imagem. Não falo sobre este 
assunto apenas com relação ao Fa. O homem moderno já reconheceu isto. Os cientistas 
descobriram que, quando fotos de secções transversais de células de pequenos animais 
são mostradas em um vídeo por meio de um programa de computador, cada uma das 
células tem a imagem desse pequeno animal e são idênticas a ele. Porém se olhar na 
superfície, são apenas células. Eu digo que quando você pratica os exercícios, tudo em 
seu corpo muda junto com ele, então, é ou não é um ser vivente? Definitivamente, o é. 
Além disso, tudo que vem como resultado de seu cultivo, leva consigo vida, inclusive o 
seu gong;  cada partícula de seu gong, várias ferramentas do Fa, capacidades de gong e 
capacidades divinas. E não se limita a estas coisas. Quando você alcançar a perfeição, 
você deverá ter certa quantidade de riquezas, só então poderá se converter em um 
Grande Ser Iluminado. Portanto, todas elas têm vida, todas têm vida e capacidades. Isto 
é o que significa. 
 
Estudante: Dois espíritos-originais que reencarnam juntos são gêmeos? 
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Mestre: Certamente que sim. Definitivamente não há um espírito-original dividido em 
dois. 
 
Pergunta: Em certas regiões da África se pratica a poligamia, podemos propagar o Fa a 
eles? 
 
Mestre: Sim, todos podem aprender. Há diferenças nas normas sociais, diferenças no 
entendimento de moralidade, racionalidade e nas noções. Portanto, há grandes 
diferenças. Porém, nada disso afeta a prática de cultivo. Em qualquer lugar, em qualquer 
nível social, qualquer um pode praticar o cultivo. Resta saber se desejam cultivar ou 
não. 
 
Pergunta: Nosso corpo humano, nesta dimensão, não é nada mais que uma partícula 
dentro do enorme corpo cósmico. E, além disso, a diferença de tamanho ente as 
partículas também formam dimensões diferentes, o que resulta em se ter um corpo em 
várias dimensões, mas esta dimensão não pertence somente a você, pois é parte do 
Cosmo. 
 
Mestre: Correto, este entendimento é bom. Ainda que você seja um ser individual, 
também é uma partícula dentro do corpo coletivo do Cosmo, um membro do ser 
coletivo. Por exemplo, como já disse, você é um ser individual. Também posso dizer 
que é um ser inteiro neste reino, com cada célula de seu corpo sendo uma partícula 
independente entre aquelas que têm exatamente a sua imagem; no entanto, por sua vez, 
elas também são parte do todo. 
 
Pergunta: O Mestre disse que as pessoas e as sociedades antigas da China foram 
melhores que esta dos tempos modernos. Como devemos entender então, as discussões 
e as guerras que ocorreram na antiga China e relatadas pela história? É como disse 
Confúcio, que somente a sociedade antiga, antes das guerras provinciais do período da 
Primavera e Outono e o período dos Três Imperadores e Cinco Reis1, era boa?  
 
Mestre: Todas as sociedades antigas foram melhores que a sociedade moderna, 
independentemente do período. Comparando pessoas com pessoas, esta dimensão é 
muito má. Observando de qualquer dimensão que seja mais elevada do que este nível 
humano, este lugar onde vivem os humanos é inteiramente mau, é o mais sujo e o 
menos capacitado para ver a verdade do Cosmo. Na verdade, as pessoas sempre foram 
más, mas as pessoas de hoje são ainda piores, pois as noções das pessoas se inverteram. 
Não estou falando das coisas daqui que são opostas às outras dimensões, pois isto foi 
estabelecido pelos Céus. Estou falando das pessoas de hoje, comparadas com as do 
passado; suas noções são opostas. O bom e o mau estão invertidos. Por isso, quando as 
pessoas fazem coisas más, já não percebem que estão fazendo algo mau, ao contrário, 
pensam que estão agindo bem. Se alguém lhe diz que a única coisa em que pensa é 
ganhar, você dirá que é porque é capaz. Quando alguém vê um ladrão roubando-o, ele 
não diz que o ladrão é mau. Ele diz que você não tomou o devido cuidado. Isto não 
significa que as noções estão completamente invertidas? O homem moderno diz que os 
tempos antigos não eram bons, porém este é o pensamento do homem moderno usando 
as noções já degeneradas para julgar o antigo. Você vê as pessoas antigas retratadas nos 

                                                 
1  As Guerras Estatais da primavera e outono duraram de 770 a.C. a 221 a.C. 
   O período dos Três Imperadores e Cinco Reis durou de 3000 a.C. a 2000 a.C. 
   Confúcio nasceu em 551 a.C. e morreu em 479 a.C. 
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filmes produzidos em Hong Kong, que matam e brigam constantemente; isto é apenas 
uma técnica artística. Ao longo da história de vários milhares de anos, coisas como 
essas foram muito poucas e não eram nem mencionadas. No entanto, como todos 
sabem, a arte necessita ir além da vida. 
 
O homem do passado dizia: “Quando bater em alguém, não bata na cara”. Esta frase 
parece ser bem simples. Inclusive quando brigava, uma pessoa era capaz de se controlar 
e não se permitia fazer o que queria. No entanto, agora, quando as pessoas brigam, elas 
batem especificamente na cara. Cruel, malicioso e sem nenhuma restrição, o homem, 
agora, é diferente. Por que houve guerras nos tempos antigos? Digo que isto foi 
determinado pelos Céus. Devido aos princípios cósmicos do Fa criados para os homens 
desta dimensão, eles de fato conquistam o mundo com a força militar, e os vitoriosos 
governam o país e os fortes se tornam heróis. Estas coisas, quando vistas de outras 
dimensões, são todas más; porém, entre os princípios opostos do homem, essas coisas se 
encaixam perfeitamente, pois os princípios do homem são opostos aos princípios do 
Cosmo e continuam exercendo seus efeitos na sociedade humana por milhares de anos. 
Quando o carma do homem se torna muito grande, é então necessário dissolver o carma. 
Por isso, as catástrofes celestiais, os desastres humanos e as guerras entre os homens 
existem. 
 
Pergunta: Em relação às palavras e os conceitos que não entendo quando leio Zhuan 

Falun e também quando escuto seus ensinamentos do Fa em gravações de áudio nas 
quais se responde as perguntas de outros lugares, é imprescindível compreender 
palavras como “naturalmente” e “inevitável”? 
 
Mestre: Na superfície a compreensão das palavras é a mesma que a das pessoas. 
Realmente, não há necessidade de ficar procurando significados dentro destas palavras. 
Quando cada cultivador ler o livro, não deve ficar procurando significados dentro das 
palavras. Deve ler o livro na seqüência e deve estar consciente de que está lendo o Fa. 
Deve saber que está lendo o Fa. O significado interno do Fa não está na superfície. 
Quando você entende o significado mais elevado de determinada frase, estes são os 
significados internos do Fa se manifestando e o Fa se manifestando. 
 
Pergunta: Como profissional em acupuntura, quando aplico as agulhas, eu entro em 
contato com a pele do paciente, e quando utilizo a técnica do “amoldamento” como 
tratamento, tiro muitas coisas sujas da pele do paciente. Estes dois atos transmitem 
carma? Um cultivador pode continuar fazendo este tipo de trabalho? 
 
Mestre: Não se torne muito cuidadoso, pois você entra em contato com as pessoas 
comuns em todas as atividades sociais. Por exemplo, a cadeira em que sentou, alguém 
mais sentou nela; você se sentará nela novamente ou não? Coisas que as outras pessoas 
tocaram; você as tocará ou não? Este tipo de contato indireto continua sendo contato. 
Esta sociedade é suja; ela é assim. Os cultivadores não podem desenvolver a 
mentalidade de medo disto ou daquilo, pois estariam formando outro tipo de apego, o 
apego ao medo disto ou ao medo daquilo. Cultive-se abertamente e com dignidade. O 
que seu corpo emite é a luz virtuosa do Fa. Há muitos discípulos do Dafa envolvidos 
em pesquisas científicas. Durante os experimentos com bactérias, quando as mãos de 
um discípulo acidentalmente tocaram o frasco onde estavam as bactérias, ele descobriu 
que todas as bactérias morreram. Houve muitos casos como este. Digo que vocês, 
estudantes do Dafa, têm a habilidade inata de matar bactérias. Como você não usa um 
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método de qigong para dar tratamento, e sim métodos de tratamento de pessoas comuns, 
isto não é problema. E mesmo que você pudesse ser contaminado com um pouquinho de 
carma, ele seria mais do que pequeno e não teria nenhum efeito sobre você. Agora, se 
você usasse o qigong para curar doenças, isto seria diferente. Isto realmente seria trocar 
coisas com outras pessoas, e você estaria adquirindo a doença e dando aos outros suas 
coisas boas. Portanto, digo que aqueles mestres falsos de qigong não se cultivam, eles 
só querem usar o qigong para ganhar dinheiro; na realidade, estão prejudicando a si 
mesmos; estão fazendo um dano fatal a si mesmos. As pessoas se atrevem a fazer 
qualquer coisa por dinheiro, nem sequer sabem quando estão causando danos a si 
mesmas. 
 
Pergunta: Estou me cultivando há mais de dois anos. Acredito firmemente no Dafa e 
também obtive certo nível de entendimento. Porém, não sei o que dizer na conferência 
de troca de experiências. Compreendo certas coisas em meu coração, porém não 
consigo expressá-las claramente. Por isso, não quero dizer nada. Isto acontece devido à 
minha pobre habilidade inata de comunicação ou a um insuficiente entendimento do 
Fa? 
 
Mestre: Isto não se deve necessariamente a um problema de pobre entendimento do Fa. 
Todos têm diferentes estados de cultivo. 
 
Pergunta: Qual é a diferença entre os estudantes que começaram a se cultivar cedo e os 
que começaram mais tarde? 
 
Mestre: Não há diferença. Nunca disse que aqueles que começaram a se cultivar mais 
cedo poderiam ser tal ou qual, e que quem começou a se cultivar mais tarde poderia ser 
tal ou qual. Dafa segue se propagando. Já que você o obteve, siga com o seu cultivo. Se 
você não pudesse alcançar a perfeição, não seria permitido a você se cultivar. A 
diferença de nível não se deve à quanto tempo se obteve o Fa, e sim ao cultivo 
individual. 
 
Pergunta: Enquanto medito, não consigo fazer com que minha cabeça pare de girar e 
balançar. Por causa disso, não consigo entrar em tranquilidade durante a meditação. Na 
verdade, internamente, entro em pânico. O que está acontecendo? 
 
Mestre: Há duas situações diferentes. A primeira ocorre com um estudante novo, 
quando ele ainda não é um genuíno cultivador. Talvez, no passado, ele tenha aprendido 
outras coisas ou adorado certas coisas ou até manifestado certas coisas. Outra causa 
possível, que não pode ser descartada, é quando o estudante faz coisas más entre as 
pessoas comuns e atrai essas coisas para si mesmo. No processo de sua prática de 
cultivo, se você verdadeiramente é capaz de cultivar Dafa com um coração firme, eu 
eliminarei essas coisas. Também há outra situação específica que ocorre depois que a 
pessoa começa a se cultivar e seu corpo é ajustado durante a etapa inicial. Alguma parte 
de seu corpo estava doente no passado. Neste caso, isto pode ser reflexo da dissolução 
do carma nesta região. Ambas as situações são causas possíveis. Porém faça o melhor 
para não balançar. Se realmente é muito difícil para você controlar isto, então pode 
praticar com os olhos abertos. Por que agora você não está balançando? Então, deve 
manter este estado enquanto pratica e fechar os olhos somente quando tiver dominado 
isto. Este tipo de balanço também pode ocorrer em alguns dos cultivadores que estão 
com o grande circuito celestial aberto.  
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Pergunta: Todos os estudantes de Pittsburgh nos EUA enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a cada um deles. 
 
Pergunta: Enquanto um adulto pratica a meditação sentada, uma criança pode dormir 
ao seu lado? Se isto ocorrer, poderá afetar o espírito-original-principal e o espírito-

assistente da criança? 
 
Mestre: Na realidade, está me perguntando se a criança pode adquirir gong ou não. 
Mesmo que não queira dizer isto diretamente, tem um apego nesta área. Eu não disse 
que quando uma pessoa pratica toda a sua família se beneficia? No mínimo, o campo de 
energia que carrega beneficiará todos os membros de sua família, pois você cultiva o 
virtuoso Fa e o poder benevolente e tranquilo que carrega pode retificar todos os 
estados anormais. 
 
Pergunta: Há uma pessoa que disse que se o cultivador que se cultivou a certo nível 
ficar falando muito disso, ou ficar lembrando-se de seu processo de cultivo ou da 
maneira como se sentia quando estava eliminando carma, ele cairá ao nível que estava 
antes. 
 
Mestre: Como isto é possível? Para um cultivador, quando ele fala de seu processo de 
cultivo, é para que os outros discípulos do Dafa, e inclusive ele mesmo, atuem melhor 
quando atravessarem novamente por uma tribulação. Isto não acarreta nenhum tipo de 
efeito no nível da pessoa. Porém, se o cultivador faz isso com a mentalidade de ostentar, 
é um assunto completamente diferente. Neste caso, quando falar disto, alguns 
estudantes não sentirão vontade de ouvir. 
 
Pergunta: Ontem você nos disse que mente e matéria são a mesma coisa. O que isto 
tem haver com o nosso estudo do Fa? 
 
Mestre: A pessoa que enviou esta pergunta não é um estudante e não compreendeu o 
Fa que ensino. De qualquer forma, como estou ensinando o Fa aqui, responderei a sua 
pergunta. Você deve ter escutado claramente que através do cultivo, os corpos humanos 
podem sofrer mudanças. Todas essas mudanças ocorrem devido ao melhoramento do 
xinxing e da elevação do pensamento durante o processo de cultivo da pessoa. As 
pessoas normalmente pensam que o xinxing é algo imaterial, ou mental, e, portanto, que 
pertence a outro reino; que não há conexão entre mente e matéria. Há algumas pessoas 
que pensam: “O que a mente tem a ver com os exercícios que praticamos?” Esta é a 
principal razão pela qual o gong da pessoa não cresce com a prática. Quando você 
começa a entender os princípios, seus pensamentos se elevam, seu estado mental 
melhora, e você começa a entender princípios ainda mais elevados; isto reflete o 
melhoramento de seu estado mental e a posição de seu estado mental. O seu gong só 
poderá aumentar quando você alcançar o padrão. Este é o princípio. Se você não 
compreende este princípio, seu gong não pode crescer mesmo que pratique os exercícios 
todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, sem parar para comer ou beber. No 
entanto, se você diz que só quer ler o livro e não faz os exercícios, tampouco poderá ser 
considerado um cultivador de Dafa, pois o estuda como teoria. Só é considerado 
cultivo, quando a pessoa deseja se cultivar, quando tem o desejo de alcançar a perfeição 
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e realiza ações implicadas no cultivo. Isto é só uma explicação ao nível superficial. Na 
realidade, a elevação da mente é a elevação do gong, então matéria e mente são a 
mesma coisa. 
 
Pergunta: Já me aconteceu o mesmo fenômeno várias vezes quando leio Zhuan Falun: 
Ao ler o livro, minha cabeça se torna pesada e sinto muito sono. Porém, não durmo. 
Sinto que meus olhos sempre são atraídos para certa passagem do livro. No entanto, 
outras palavras aparecem naquela passagem e não são palavras do Zhuan Falun. 
 
Mestre: Isto é o seu carma de pensamento interferindo severamente com você não 
permitindo que você leia o livro ou estude o Fa. Ele faz com você sinta sono e deseje 
dormir. Ele faz você perder seus pensamentos retos e sua fé virtuosa. Quando você se 
coloca ansioso, é o seu próprio carma se manifestando, e interfere em você e provoca a 
aparição de palavras em sua mente. Os demônios que causam danos ao Dafa também 
fazem isto. Não é óbvio? O carma de pensamento ou a interferência externa estão 
atuando e não permitem que você se eleve, e isto ocorre quando você se torna inquieto, 
quando você discute com você mesmo em sua mente, quando lhe falam coisas e não lhe 
deixam estudar. Isto ocorre justamente porque o seu melhoramento os elimina. Eu disse 
que eliminaria seu carma. Quando ele é realmente eliminado, ele se desintegra. Ele 
aceitaria isto? Por isso, fará tudo o que puder. Agora, se você considera estas coisas 
como uma parte sua, então não conseguirá obter o Fa, pois o Fa é dado a você e não 
pode ser dado a esse carma de forma alguma. Portanto, você precisa vencê-lo. Não 
importa o quão sonolento você fica, você tem que vencê-lo, suprimi-lo e eliminá-lo. No 
momento que você passa esta prova, é o momento em que ele é eliminado. 
 
Pergunta: Apesar de muitas coisas que fiz, agora sinto que cometo um erro assim que 
digo ou faço algo, por isso não me atrevo a dizer ou fazer nada. Muitas pessoas ao meu 
redor dizem que sou muito cauteloso. 
 
Mestre: Também penso assim. De fato, é um estado que surge quando a pessoa vê a 
verdade e percebe que os princípios humanos estão realmente invertidos. É a 
manifestação de um processo que ocorre quando a pessoa se torna um cultivador. No 
entanto, a pessoa tem que se comportar como cultivador e se cultivar de forma aberta e 
digna. O reino de um cultivador se manifestará nas coisas que ele faz com ou sem 
intenção, e estas coisas serão de um padrão elevado. Não se deixe levar por outra classe 
de apego, ficando com medo de cometer erros quando diz ou faz alguma coisa. Esse 
medo também é um apego. Trate de fazer o melhor que puder de forma aberta e digna. 
Não haverá problemas se você fizer as coisas assim. 
 
Estudante: Poderia nos dizer qual é a causa da nossa vaidade? 
 
Mestre: O qing. Você gosta quando alguém lhe diz que você é bom; gosta quando 
alguém lhe elogia ou gosta de você; gosta quando alguém o respeita; tem medo quando 
alguém prejudica a sua imagem. E, assim, desenvolve essa mentalidade que é a vaidade. 
Isso é um apego. O desejo humano pela aparência também é muito forte. De fato, 
quando a sua mente está tranquila e não carrega tanta coisa assim, o seu cultivo é mais 
rápido. 
 
 

 



 21

Pergunta: Durante o processo de cultivo, muitas tribulações são fáceis de passar. Eu 
tenho conseguido ultrapassá-las e derrotá-las. Porém, o qing é uma prova muito difícil 
de passar. Tem sido muito difícil superar as provas ligadas ao qing, especialmente 
porque sou muito frágil e me comovo facilmente. Tenho me cultivado por quase dois 
anos. Porém, durante esse tempo, devido a problemas de qing com meu noivo, deixei de 
praticar por vários meses. Agora quero continuar praticando. O Mestre continuará 
cuidando de mim? 
 
Mestre: A porta do Dafa está amplamente aberta. Há estudantes novos chegando a todo 
o momento para estudar. Ainda há novos estudantes passando pela porta. Enquanto 
estiver se cultivando, tudo dependerá de você mesma. No entanto, não pode se 
comportar assim o tempo todo. Uma vez já é o suficiente para aprender a lição. O qing é 
algo difícil de abandonar. Digo: Todos os seres humanos pensam que seus pensamentos 
e qing são partes de seu próprio corpo e são produtos de suas mentes. O caso não é esse, 
em absoluto. O qing é precisamente a manifestação das coisas mais irracionais. Quando 
você se deixa levar pelo qing, é incapaz de atuar de forma racional. Pense 
cuidadosamente, quando não consegue tirar certas coisas de sua mente, quando está 
chateado e pensa que foi tratado injustamente, nesses momentos, está sendo guiado pelo 
qing. Há pessoas que são incapazes de se controlarem e se tornam muito emocionais. 
Quando o qing da pessoa se torna anormal, quer dizer que ela está sendo guiada pelo 
qing a ponto de se tornar irracional. Há pessoas que passam maus momentos por não 
deixarem seus qing; elas não são capazes nem sequer de sentir uma perda sem que o 
coração delas doa; são arrastadas passivamente pelo qing. 
 
O qing está em tudo. Na realidade, este qing é um Deus dentro de nossa dimensão dos 
Três Reinos. Ele foi criado para os humanos e existe para o benefício dos humanos e 
seres conscientes dentro dos Três Reinos. Sem qing, os humanos se tornariam frios e 
indiferentes. Se o ser humano não tivesse qing, inclusive se tornaria mais vil. Portanto, a 
vida do homem não teria um propósito. Justamente pela existência do qing, as pessoas 
sentem felicidade, ira, pena ou gozo. Justamente por haver qing, há um laço especial 
entre pais e filhos. Justamente por haver qing, as pessoas são capazes de formar 
famílias. Justamente por haver qing, as pessoas podem amar e proteger seus filhos. O 
qing desempenha esse papel para os seres humanos. Porém, devido aos maus 
pensamentos criados pelo homem, o qing também pode fazer com que os seres humanos 
tenham comportamentos ou formas de pensar incorretos. A pessoa está submersa em 
qing desde o seu nascimento. Todas as suas células estão saturadas dele. Todas as 
moléculas e células dentro dos Três Reinos estão saturadas dele. Por isso é muito difícil 
sair dele enquanto se está praticando o cultivo. Como cultivador, se você não pode 
abandonar o qing, todo comportamento seu será um comportamento humano. Valorizar 
o qing é de fato defender o qing. Neste caso, você é um simples humano. Se você pode 
abandoná-lo, então já não é mais parte disto e é um Deus. Este é o princípio. Budas, 
Bodhisattvas, Arhats e Deuses estão fora deste qing. Os Deuses fora dos Três Reinos 
não têm o qing humano. Porém, não ter o qing humano não significa que não se 
importam com os demais e que não preocupam com os outros. Eles possuem algo mais 
elevado chamado misericórdia, o qual é mais nobre, amplo e harmonioso. O qing é um 
elemento dentro dos Três Reinos. 
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Pergunta: Os estudantes da cidade de Fuzhou me chamaram para pedir que lhe dessem 
suas saudações e respeito ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos) 
 
Estudante: Singapura é uma sociedade multirracial e utiliza o inglês como idioma 
comum. Sua população é de 3,2 milhões. 76% dela são chineses. Porém, atualmente um 
número muito pequeno dele está aprendendo Falun Dafa. A maioria deles foi educada 
em inglês. Eles entendem o chinês falado, mas têm dificuldades para lê-lo. Entre outras 
razões, isto serve de barreira e cria dificuldades para que eles obtenham o Fa. Também 
fui educado em inglês e entendo suas dificuldades. Mestre, como podemos propagar 
mais o Dafa em Singapura com esta situação? 
 
Mestre: Este tipo de situação também existe em outras regiões. Há chineses na 
Austrália e há chineses vivendo em outros países do Ocidente; eles se adaptaram à 
cultura ocidental e não falam chinês. Porém, isto impede que eles estudem o Fa? Eles 
podem ler a versão de Zhuan Falun em inglês, ou Zhuan Falun em outros idiomas. Eles 
podem obter o Fa desta forma. Isto não é um problema. 
 
Pergunta: O Mestre nos diz que atualmente todos os seres humanos na Terra não são 
humanos. O meu entendimento é correto? Quando essas pessoas desceram para cá no 
começo, não foi porque caíram passo a passo à medida que se tornavam maus, e sim 
porque se arriscaram e vieram para cá por causa do Fa. Porém, uma vez que chegaram 
ao mundo humano, todos caíram na ilusão e acumularam muito carma. Algumas 
pessoas acumularam tanto carma que estão completamente perdidas. Já não são capazes 
de se cultivar de forma alguma. Porém, apesar disto, o Mestre só olha o fato de que 
inicialmente eles baixaram para obter o Fa. Assim, sem importar quem for, se a pessoa 
desenvolver os pensamentos de cultivar e entrar na prática hoje; o Mestre oferecerá 
salvação. 
 
Mestre: Basicamente isto é correto. Porém, nem todos vieram aqui com pensamentos 
retos, alguns caíram realmente para este nível. No entanto, quando se oferece salvação 
às pessoas, Dafa trata a todos igualmente. Minha porta está aberta tão amplamente que 
já não há porta. Só vemos o coração da pessoa. Além disso, é verdade que os seres 
humanos no mundo de hoje não vieram para serem humanos. Porém, nem todos vieram 
para se converterem em Budas, Taos e Deuses tampouco. Digo, nem todos vieram para 
o cultivo. Certamente todos vieram pelo Dafa e foram formados e criados pelo Dafa. 
Eles desempenham um papel tanto positivo como negativo. 
 
Pergunta: Desde que comecei a estudar Falun Dafa, vi você em meus sonhos em duas 
ocasiões. Em ambas as vezes, eu o via com sua imagem atual. A minha educação foi em 
inglês e também sou um jovem de raça mista. Por que não fui capaz de ver seus Fashen, 
porém pude ver seu corpo dividido? 
 
Mestre: O progresso no cultivo de cada pessoa é diferente. Não quero dizer algo muito 
específico. A situação de alguns estudantes é diferente e eles tampouco podem ver meus 
Fashen. Todos sabem que o Fashen tem a imagem de um Buda, cabelo azul e veste uma 
túnica amarela. Antes de alcançar o reino de um Buda não é permitido que se veja um 
Buda. Esta é a situação. Para não atrapalhar o seu melhoramento, não falarei 
especificamente de sua situação. Algumas pessoas podem ver, e o poder ver, facilmente, 
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conduz ao apego de exultação. Por isso, sempre me abstenho de falar sobre assuntos 
específicos e as pessoas sempre fazem perguntas sobre isso. Algumas pessoas carregam 
elementos inatos com elas que lhes permitem ver. Há muitas pessoas assim, pois como 
disse, nenhum ser humano veio para ser um humano e estas coisas ocorrem por causa 
disso. Também há pessoas que se cultivaram muito bem e necessitam ultrapassar níveis 
mais rapidamente. Em consequência disto, não é permitido que elas vejam, e assim elas 
não são capazes de ver nada. Nenhuma religião ou método de cultivo é capaz de 
oferecer salvação a um lugar mais alto que seus próprios Deuses. Nosso Dafa pode 
oferecer salvação a todas as vidas. O quão alto uma pessoa possa se cultivar depende 
dela mesma. Pois Dafa é o Fa do Cosmo e criou ambientes de vida para todas as vidas 
dentro do Cosmo e pode conduzi-lo à sua posição original. Porém os requisitos são 
correspondentemente altos. Alguns estudantes necessitam se cultivar a níveis muito 
altos. Se a iluminação acontecer, eles nunca serão capazes de alcançar esses reinos. 
 
O caminho de cultivo é determinado segundo a pessoa e o caminho de cada um é 
diferente. Alguns podem ver claramente, vendo isto hoje e aquilo amanhã. Algumas 
pessoas simplesmente não podem ver nada. Não pense que aqueles que não podem ver 
nada estão em um nível baixo, nem pense que aqueles que podem ver têm se cultivado 
muito bem. O nível de cultivo se baseia no nível de xinxing da pessoa. Isto é certo. 
Através da história, nunca houve um sistema de cultivo que utiliza as capacidades de 
gong como parâmetro para julgar quão bom é o xinxing do cultivador, ou quão alto é o 
nível dele. Isto nunca aconteceu. 
 
Pergunta: Tudo é trocado por virtude. Então, nós perdemos virtude quando recebemos 
coisas do Mestre? 
 
Mestre: No passado eu dizia: todos vocês são cultivadores e devem manter estritos 
padrões para si mesmos. Não importa quem seja, deve atuar dessa forma. Pois vocês 
estão no processo de cultivo e este é o requisito para o vosso cultivo. Porém, eu não sou 
um cultivador. O Mestre está aqui para salvá-los. Devem entender muito bem isso. 
Portanto, jamais devem se comparar comigo. 
 
Pergunta: O Mestre disse que o caminho de cada discípulo foi arranjado até o momento 
da perfeição. Porém em Zhuan Falun, disse: “O que tem fisicamente, junto com sua 
capacidade de resistência, está predestinado”. 
 
Mestre: Não há nenhuma contradição. Eu arranjei de modo que cada um alcance a 
perfeição. Porém, isto não quer dizer que cada um tenha que alcançar a perfeição no 
mesmo reino. Este não é o princípio? Então, as coisas que traz com você, sua habilidade 
para aguentar, sua habilidade para suportar e onde estão suas posições originais, é tudo 
diferente de um cultivador para outro. 
 
Pergunta: “...Algumas pessoas experimentarão a abertura do gong ou se tornarão 
iluminados... a um nível baixo”. No caso de tal pessoa, que sentido tem arranjar para 
que ela alcance a perfeição nesse nível baixo? 
 
Mestre: Você sente que não é significativo, mas os outros podem achar muito 
significativo! As pessoas que não são cultivadoras se sentem muito satisfeitas em 
alcançar mesmo que um pouquinho de êxito entre as pessoas comuns. Elas sentem que 
isto é muito significativo e na realidade, vivem suas vidas. O princípio não é exatamente 
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este? Já que diferentes cultivadores alcançam a perfeição em diferentes níveis, isto é 
importante para eles! 
 
Pergunta: Estou estudando o Fa e praticando os exercícios por mais de um ano. Porém, 
cada vez que faço os exercícios de pé, não consigo parar de bocejar o tempo todo e até 
lágrimas correm pelo meu rosto. Isto se deve a algum apego que eu ainda não me livrei? 
 
Mestre: Não. O bocejar é um estado de cultivo. Aparece frequentemente na fase inicial 
do cultivo. Porém nem sempre ocorre. Não é um estado fixo. Durante o estado inicial, 
quando o qi que se desenvolveu dentro do corpo é empurrado para a cabeça e necessita 
ser expulso, o bocejo pode ocorrer. Não é uma coisa ruim. Durante o estado inicial, 
devido ao ajustamento do corpo, a eliminação de doenças na cabeça também causa isto. 
É um estado no processo de cultivo. 
 
Pergunta: Quando uma pessoa insiste em manter a sua opinião sobre certos assuntos, 
como se pode distinguir se a pessoa está apegada ou não a esta opinião? Por exemplo, 
quando as pessoas têm diferentes opiniões sobre um assunto, porém só pode ser adotada 
uma forma e cada opinião é a manifestação do Fa em diferentes níveis, a pessoa deveria 
lidar com isto de acordo com o seu próprio entendimento ou de acordo com a decisão 
do grupo? Como cada discípulo deve seguir o Fa de acordo com o que o Mestre 
ensinou? 
 
Mestre: Quando se trata de um assunto e, depois de discuti-lo, surgirem várias opiniões 
diferentes, deve-se colocar o Dafa em primeiro lugar e não dar ênfase à sua própria 
idéia. Depois que a decisão final for tomada, devem trabalhar juntos para conduzir bem 
o projeto. Quando as pessoas insistem em manter suas próprias opiniões e passam muito 
tempo argumentando sobre um assunto, sem conseguir um consenso, elas estão sendo 
usadas por demônios ou pela natureza demoníaca que quer danificar o Fa. Insistir em 
manter a sua própria opinião, a todo custo, e se recusar a se libertar dela, então é um 
apego ao “eu”. 
 
Pergunta: A opinião de uma pessoa sobre um assunto pode causar que seus próprios 
apegos aumentem ainda mais. Porém, a diferença entre um cultivador e uma pessoa 
comum está no estado mental que tem quando lida justamente com seus conceitos. Uma 
pessoa comum está apegada aos seus conceitos e os considera corretos e, por isso, 
espera que os outros estejam de acordo com ela. No entanto, um cultivador tem suas 
próprias opiniões, porém não impõe aos outros. Isto é correto? 
 
Mestre: Não é absolutamente correto. Pois um cultivador não forma tão facilmente 
noções entre as pessoas comuns e sempre coloca o Fa acima de tudo. Ele usa o Fa para 
romper a ilusão, eliminar noções de gente comum e usa o Fa para avaliar tudo. Além de 
usar pensamentos retos com determinação para manter o Fa, ele faz as coisas de pessoas 
comuns de forma natural e sem perseguir nada. Ele não leva o apego de se pode ou não 
conseguir, portanto, deveria menos ainda ter conceitos rígidos. 
 
Como os estudantes de Dafa devem lidar com as coisas quando ocorrem discussões? 
Estão lidando com elas com pensamentos retos? Especialmente quando há conflitos 
intensos devido a diferenças de opiniões, deveriam olhar para si mesmos e ver onde os 
seus corações se posicionam. O coração está cem por cento no Fa? Em que se baseia a 
sua opinião que você insiste em mantê-la? Deve olhar a raiz deste pensamento. 
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Pergunta: Um de nossos estudantes está tendo uma atitude pessimista, ele diz que 
poderá ser uma vida dentro dos Três Reinos e que possivelmente não possa sair dos 
Três Reinos sem importar o quanto se esforce. Este pensamento é correto? 
 
Mestre: Quem disse que ele é uma vida dentro dos Três Reinos? Eu não disse a 
ninguém que não pode se cultivar. Digo que não importa quem você é, nem tampouco 
para o que você veio aqui, inclusive se nasceu para danificar o Fa, mesmo assim, ainda 
lhe ofereço salvação (Aplausos). 
 
Você sabia que o número de estudantes do Dafa hoje em dia é muito grande? Se nós 
mesmos não nos comportássemos bem, com um grupo tão grande de pessoas, as 
consequências seriam muito sérias. Então, certas agências do governo começariam 
prestar atenção a nós. De fato, há sempre pessoas que querem saber o que acontece. 
Algumas pessoas que trabalham como espiãs, também praticam com os estudantes, os 
observam e olham o que fazem. Você sabe como vejo esta situação? Não interessa que 
tipo de trabalho essa pessoa tem, ela é uma vida. Ela, primeiramente, é uma vida. 
Simplesmente as vejo como pessoas com trabalhos diferentes, esta é a minha atitude 
para com elas. Quando entram em nosso ambiente pela primeira vez, não importa que 
tipo de pensamentos tinham, eu trato a todos com pensamentos de bondade. Enquanto 
ela desejar se cultivar, serei responsável por ela. Portanto, quando muitas pessoas das 
agências do governo vem conhecer o Dafa, percebem que nós não temos nada a 
esconder, e que não há nada de mau em nós, e mais ainda, elas começaram a pensar que 
Dafa é bom e começaram a estudar o Dafa seriamente. Mais tarde, dizem aos nossos 
estudantes: “Sabem quem sou? Sou um intruso. Eu percebi que vocês são muito bons. 
Agora quero aprender” (Aplausos). 
 
Digo que nosso Dafa não tem medo de não ser compreendido pelos outros. Cada um 
dos estudantes e cada um dos voluntários se comportam assim: “Você veio aqui para 
nos conhecer, o que quiser saber, eu direi, o que quiser ver, eu mostrarei”. Não há nada 
escondido. Tudo é conduzido de forma reta e aberta. Pois, no mundo humano, este é o 
único pedaço de terra pura. Antes de conhecer o Dafa, as pessoas comuns de hoje 
achavam que não havia pessoas boas. Se elas não nos conhecessem e não entrassem 
neste ambiente, realmente elas não poderiam acreditar que neste mundo há pessoas 
boas. 
 
Pergunta: Quando acabo de acordar, ou quando caminho, uma parte de meu cérebro 
recita freqüentemente certos parágrafos de Zhuan Falun, porém minha consciência-

principal está pensando sobre coisas de gente comum. É o meu lado que completou o 
cultivo que está recitando? 
 
Mestre: Sim, este tipo de estado pode ocorrer. Seu lado que foi completamente 
cultivado tem a mente clara e se preocupa com este lado humano que não se cultivou 
bem, nem fez progressos diligentes. 
 
Pergunta: Meu marido fez perguntas durante a conferência da Costa Leste dos EUA 
que aconteceu em Nova Iorque, em março. O Mestre lhe deu ânimo e disse a ele que 
limpasse o seu interior e que mudasse a si mesmo completamente e recomeçasse. Ele 
sabe que deve seguir as palavras do Mestre e cultivar-se genuinamente. Porém, meu 
marido está em um processo de profundo arrependimento e autocrítica, e não consegue 
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sair disto. Também está tendo uma forte interferência demoníaca. Isto já ocorre faz mais 
de quatro meses. 
 
Mestre: Isto ocorre porque a consciência-principal de seu marido é muito fraca e não 
consegue se manter no controle e ter uma mente clara. Naquela ocasião, disse a ele que 
estava enganado e, logo em seguida, ele entrou em um estado de culpa. Ele foi ao outro 
extremo e se apegou a isto. Por isso, os demônios se aproveitaram de seu pensamento 
incorreto e estão interferindo com ele. 
 
Pergunta: Ele pode se cultivar? 
 
Mestre: Tem que fazer essa pergunta a ele. Por que eu disse que os pacientes mentais 
não podem se cultivar? Todos sabem que este nosso Dafa é para o cultivo da 
consciência-principal. Isto significa que ele é dado a você mesmo. Você tem que se 
cultivar com uma consciência clara. Todos os métodos de cultivo do passado, incluindo 
as religiões anteriores, eram para o cultivo da consciência-assistente. Quando uma 
pessoa morria, seu espírito-original-principal continuava se reencarnando como antes. 
A parte que alcançou o padrão conseguiu ascender ao Céu, porém não era o seu 
verdadeiro ser que fazia isto, mas o espírito-original-assistente. Isto sempre foi um 
segredo desde o começo dos tempos e não podia ser revelado no passado. Agora, para 
poder ensinar este Dafa e o capacitar para que você mesmo seja verdadeiramente salvo, 
revelei este mistério mantido assim desde o começo dos tempos, o segredo dos segredos 
e o segredo celestial dos segredos celestiais para todas as vidas. Se a pessoa é incapaz 
de cultivar a si mesma e ela mesma não tem uma mente clara, estou dando o Fa a 
quem? A quem estou pedindo que o obtenha? Portanto, sua consciência-principal deve 
ser clara. Se ela não for clara, não funcionará. Por isso, já disse várias vezes que devem 
se cultivar de forma racional, reta e digna. 
 
Pergunta: Quando pratico a meditação sentada, posso usar uma almofada para levantar 
minhas nádegas e suportar a parte de baixo das minhas costas? 
 
Mestre: Por enquanto pode fazer assim. Eu permito aos estudantes atravessarem um 
processo na prática de exercícios. Porem no futuro, não fará assim, pois certamente terá 
praticado bem. 
 
Pergunta: Em meu sonho, o Mestre disse que se eu pudesse converter o que é falso em 
real e eliminar tudo o que é falso através de meu cultivo, então poderia completar o meu 
cultivo. 
 
Mestre: Você precisa ver isto por dois ângulos. Primeiro, perante os olhos dos Deuses, 
esta realidade da sociedade humana não é real. Além disso, isto é uma alusão às coisas 
reais que você está atado; é uma alusão ao seu lado que manifesta apegos. Sobre isto, só 
posso colocar dessa forma. Não posso explicar palavras que foram uma dica para você. 
De outro modo, para que lhe daria essas insinuações? 
 
Pergunta: Há algum significado na sequência que Zhen-Shan-Ren aparece? 
 
Mestre: Ele abrange tudo. Zhen contém Zhen-Shan-Ren; Shan contém Zhen-Shan-Ren; 
Ren contém Zhen-Shan-Ren. 
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Pergunta: Quando fala da Escola Buda e da Escola Tao em Zhuan Falun, normalmente, 
o Mestre coloca a Escola Tao na frente da Escola Buda. Isso tem a ver com a sequência 
que aparece Zhen-Shan-Ren? 
 
Mestre: Não deveria colocar sua atenção em coisas como esta. Aqui não há uma relação 
especial. Eu acho melodioso dizer “Buda, Tao e Deuses”. Podia dizer: “Tao, Buda e 
Deuses”, porém me soa desordenado. Ou poderia ter dito: “Deuses, Tao e Buda”, porém 
não soa tão bem. Que melodioso é dizer: “Zhen-Shan-Ren”! Também posso intercalá-
las, porém soariam desordenadas. De qualquer modo, a forma como eu digo, todos 
devem dizer. 
 
Pergunta: Sou uma pessoa séria e cuidadosa, e também sou impaciente. Sinto que este 
estado mental formou uma barreira em meu cultivo.  
 
Mestre: Definitivamente é uma barreira. Foi muito bom você ter percebido isto. 
 
Pergunta: Isto é causado por carma e conceitos pós-natais? Ou é causado por minha 
origem e características únicas? 
 
Mestre: Isto é causado por conceitos. Este tipo de conceitos se desenvolve através de 
um longo período de tempo. Qualquer coisa que encontrar, fará com que você as analise 
dentro deste tipo de conceito. As características de ser cuidadoso, sério e impaciente 
vêm do desenvolvimento de um hábito e você tem a capacidade de eliminá-lo por 
completo. 
 
Pergunta: O Mestre diz que o desejo de se cultivar neste ambiente difícil é realmente 
extraordinário. Porém, em meu caso, sinto que devo me cultivar porque sinto que viver 
no mundo humano é muito doloroso e aborrecido. Isto acontece por eu não ser capaz de 
suportar nenhum tipo de sofrimento? 
 
Mestre: Não é isto. O que descrevi é o tipo de pensamento que os Deuses têm sobre os 
seres humanos. Porém seus sofrimentos são os sentimentos normais das pessoas no 
mundo. A sociedade humana definitivamente carrega muito sofrimento. Os seres em 
qualquer outra dimensão são capazes de voar e flutuar para aonde quiserem. São 
capazes de se tornarem grandes ou pequenos. Isto é muito natural para eles. Somente as 
dimensões humanas e esta superfície mais exterior são assim. Desde o momento de seu 
nascimento, você tem sido restringido por todas as coisas nesta dimensão. Você se 
cansa quando caminha; sente fome se não come; sente sede se não bebe; se não se 
abriga, sente frio; etc. Estes são os sofrimentos que ocorrem naturalmente ao entrar 
nesta dimensão. Certamente, há conflitos de xinxing entre as pessoas, manifestações de 
carma e, devido à ignorância, também ocorre a contínua criação de carma. Há também 
vários tipos de sofrimentos não detectados pelas pessoas, sofrimentos que não podem 
ser claramente definidos. O ser humano está cheio de sofrimento. 
 
Pergunta: Um estudante do Dafa tem uma pergunta. Ele diz que sempre que toca um 
metal, as suas mãos emitem eletricidade. Isto ocorre há mais de um ano. Mestre, isto 
significa que ele se mantém no mesmo nível? 
 
Mestre: Não, aos olhos dos humanos, toda energia que surge em uma pessoa durante o 
cultivo, a qual também envolve o gong e a transformação do corpo, carrega eletricidade. 
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Os seres humanos são os seres mais sensíveis aos elementos elétricos. Na realidade, a 
eletricidade é a manifestação de um tipo de energia. Falando de outro ângulo, se alguém 
não tem sido suficientemente diligente em certas áreas de seu cultivo, ou tem falhado 
em certas áreas, isto também pode ser um sinal para ele. Há outra situação: quando a 
pessoa melhora o seu nível durante o cultivo, também há avanços na superfície de seu 
corpo; pode haver, também, o desenvolvimento de uma habilidade para se proteger da 
eletricidade. Também, nesse caso, ocorrerá este tipo de manifestação. Isto é algo menor 
e não tem importância, e será solucionado para você. 
 
Pergunta: Algumas pessoas em Sidnei estão atacando o Dafa. Um estudante acha que 
devemos processá-lo. Penso que isto seria usar a forma de uma pessoa comum para 
brigar com pessoas comuns. Esta minha forma de pensar está correta ou equivocada? 
 
Mestre: Primeiro, quero dizer a este estudante: seu desejo de defender o Dafa não está 
equivocado. Necessitamos ver como estas pessoas estão danificando o Fa. Se elas 
causaram certo impacto no Dafa, visto da perspectiva dos estudantes que propagam o 
Dafa, não é errado utilizar meios legais para resolver isso. Certamente, devemos fazer o 
nosso melhor para não nos envolvermos com essas coisas. No entanto, se elas só podem 
ser resolvidas por meios legais, isto não está fora do reino de possibilidades que poderão 
ser adotadas. Porém, como estamos oferecendo salvação às pessoas, devemos sempre 
deixar uma saída e dar oportunidades a essas pessoas. Mesmo se elas inadvertidamente 
danificaram o Fa, ainda assim, devemos permitir um processo de entendimento a elas. 
Você pode se aproximar e falar com elas. Se elas continuarem a se comportarem assim, 
então, para nós, se utilizarmos meios legais, não estará fora do contexto. Pois a 
Associação de Falun Dafa da Austrália é legal, um grupo registrado e legal ante os 
olhos da lei e não deveria ser atacada à vontade pelas pessoas. Porém, muitas coisas 
como essas, têm a ver com o seu cultivo pessoal. Não falhe em examinar a si mesmo; 
você deve analisar se isto foi causado por seus próprios apegos ou por certos fatores 
causados pelos apegos que não eliminou e que estão atuando. 
 
Pergunta: Minha pergunta é: mais de dezenas de milhares de estados se manifestam 
durante o processo de cultivo, como podemos saber se lidamos bem com os estados que 
se manifestam no processo de cultivo? 
 
Mestre: Todas as percepções e estados manifestados no processo individual de cultivo, 
devem ser tratados como estados normais de cultivo. Todos querem passar cada uma 
das provas no processo de cultivo e também desejam saber se passaram ou não as 
provas. Na realidade, se você realmente é capaz de se manter imóvel no aspecto dos 
interesses pessoais, você passou a prova; se você é capaz de buscar as causas dentro de 
si mesmo diante dos conflitos e, assim, retificar primeiro a si mesmo, você passou a 
prova; se é capaz de abandonar seus apegos em meio às tribulações, você passou a 
prova. Certamente, há diferentes graus de aproveitamento ao passar uma prova. Alguns 
estudantes são capazes de passar a prova completamente. Alguns estudantes são capazes 
de lidar com a prova na superfície, porém não em seu interior. Alguns parecem ser 
muito bons, porém sentem que por dentro é um pouco difícil. Isto significa que eles 
ainda mantêm um pouco de seus apegos. Não é difícil analisar isto.  
 
Com isto, eu quero dizer que todos devem passar muito bem as provas e que não 
alcançarão o padrão de cultivo se não passarem a prova? Significa que não são bons? 
Na realidade, este não é o caso. Digo a todos que o cultivo é para cultivar o coração da 
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pessoa. Explicarei ainda mais claramente. No que diz respeito ao próprio interesse, 
cólera e ódio, no meio dos conflitos entre as pessoas comuns, farão com que seu 
coração se agite. Se, na realidade, você puder se manter impassível, então digo que você 
é extraordinário! Quando você não passa bem em uma prova, talvez pense: “Já que não 
passei bem esta prova, significa que não sou bom?”; a resposta é não. A compreensão 
de algumas pessoas é um pouco mais alta, enquanto que a de outras, é um pouco mais 
baixa. Algumas pessoas passaram bem aquela prova, algumas têm feito um pouquinho 
pior, enquanto que outras não fizeram nada bem. Porém, todos devem se sentir 
arrependidos e ficar preocupados consigo mesmos por não terem passado bem a prova. 
Então, devem ter a determinação para passar bem a prova, na próxima vez, e compensar 
por não terem feito bem desta vez. Quando a prova chegar novamente, devem ter 
consciência e passá-la bem. De fato, isto é cultivo; se você pudesse passar bem todas as 
provas, diria que já não precisaria mais cultivar. Neste caso, Eu, seu Mestre, não teria 
cumprindo com minhas responsabilidades e teria arranjado provas muito pequenas para 
você, o que faria com que você não pudesse melhorar o seu xinxing através delas. Não 
seria este o caso? 
 
Pergunta: Os discípulos do Japão enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Estou me cultivando por mais de três anos. Minha mãe morreu um março 
passado. Ela também se cultivou por três anos. Muitas vezes me arrependo 
amargamente de muitas coisas que não fiz bem, as quais resultaram em tribulações 
maiores para ela. Culpo-me por não ter lhe dado uma genuína ajuda analisando as coisas 
da perspectiva do Fa; quando ela enfrentou a prova de vida e morte, ela ainda não tinha 
visto a solene natureza do Dafa naquele momento. 
 
Mestre: Não deve se culpar por nada. Se você se culpa muito, isto se tornará um apego. 
Cada um de vocês está passando pelo processo de cultivo e, por isso, pode acabar 
fazendo algo incorreto. Porém, não é você que desempenha um papel definitivo para as 
outras pessoas, especialmente quando as outras pessoas são cultivadoras. O cultivo é um 
assunto de cada indivíduo. Se ela fosse capaz de se manter firme e lidasse bem com as 
interferências, só assim poderia se chamar cultivo! Você disse que outras pessoas não 
atuaram bem e que a ajuda que essas pessoas deram foi pequena; pois bem, se um 
cultivador conta com a ajuda de outras pessoas, isto não pode ser chamado de seu 
próprio cultivo. Realmente, não há nenhuma razão para culpar a si mesmo por causa 
disso. Se você está triste por isso, deve aprender com essas lições e fazer melhor da 
próxima vez. Observe isto de diferentes ângulos! Talvez isto não seja tão ruim como 
imaginou. Possivelmente cada pessoa que aprendeu o Dafa, não aprendeu em vão. 
Talvez a sua própria perfeição no futuro, resulte na salvação dela. 
 
Pergunta: Poderia nos falar da estrutura da matéria? 
 
Mestre: Que pergunta mais ampla! A estrutura da matéria a que nível? A estrutura de 
que tipo de matéria? Isto é muito complicado. A ciência já entendeu os arranjos 
superficiais das moléculas. A estrutura da matéria não pode ser explicada 
completamente. Não poderia explicar completamente nem sequer se só falasse disso por 
muitos dias. Quando expliquei os conceitos do Cosmo, usei o entendimento humano, o 
pensamento humano e o vocabulário humano ao máximo grau possível. Este é muito 
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limitado e genérico. E mesmo assim, falei de modo geral sobre a forma de existência da 
matéria. Além disso, a linguagem humana é muito deficiente e limitada, pois os 
humanos não têm as palavras e o vocabulário para descrever tais coisas. 
 
 
Pergunta: Em outras dimensões que não têm o conceito de tempo, como se manifesta a 
seqüência de eventos que ocorrem em nossa dimensão? É manifestada baseada 
diretamente no período de tempo? 
 
Mestre: Outro dia, um jovem me perguntou: “Um mais um é igual a dois, isto é 
verdade?”. Eu disse: “Isto é verdade entre as pessoas comuns. Digo que uma vez que 
você saia desta dimensão, deixará de ser verdade. Isto não é verdade em diferentes 
espaços-tempos”. Digo, em diferentes espaços-tempos, não se pode medir as coisas 
utilizando conceitos humanos, pois eles têm suas próprias formas para calcular o tempo, 
formas de existência e formas de entendimento das coisas. São completamente 
diferentes. O que é bom ou mau, o que é positivo ou negativo, tudo é diferente do modo 
de entender dos humanos. 
 
Pergunta: Cada um tem seu próprio carma para pagar. A pessoa tem seu próprio carma 
e outras pessoas não devem interferir casualmente. Se a vida de alguém está em perigo, 
como uma pessoa que está se cultivando deve se comportar? 
 
Mestre: Já falei muitas vezes sobre isto. Ainda que os cultivadores não interfiram com 
os assuntos das pessoas comuns, se você vê que uma pessoa está cometendo crimes 
terríveis e não faz nada, isto é um problema de xinxing. A “não intenção” (wuwei) sobre 
a qual falei, se refere ao fato de que você não deve fazer certas coisas enquanto mantém 
certos apegos. 
 
Pergunta: Os estudantes de Hong Kong enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos).  
 
Pergunta: Quando leio o livro Zhuan Falun, sempre em minha mente entram 
pensamentos que me distraem. Como devo lidar com isto e corrigir este problema? 
 
Mestre: Tudo isto é muito natural, todos passam por este problema. Porém, você deve 
ultrapassá-lo; isto é causado pela formação de conceitos pós-natais em sua mente e o 
carma criado em seus pensamentos. Eles interferem com o seu cultivo e com a sua 
obtenção do Fa. Resista a eles: “Devo me concentrar em ler o livro e estudar o Fa com 
determinação”. Ao agir assim, eles mesmos se eliminam. Pois este é o Fa; ao estudar o 
Fa, você os está eliminando. Você não deve permitir que o afetem. Se seus olhos lêem o 
livro, mas sua mente não está ali e nem sequer sabe como pronunciar cada palavra, isto 
não é aceitável. É o mesmo que ler em vão. 
 
Pergunta: Cada vez que me deparo com uma prova de xinxing, sinto que eu já passei 
por um momento como aquele. Porém, quando começo a me lembrar do passado, eu 
percebo que não passei aquela prova de maneira adequada, ou outras provas que não 
passei de forma alguma. Isto ocorre devido à elevação de meu nível? 
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Mestre: Correto, se você elevou o seu nível através do cultivo, você se sentirá assim 
quando olhar para trás. Na realidade, isto se deve ao fato de que seu padrão se elevou e 
por isso os requerimentos são mais altos. 
 
Descansemos uns dez minutos, está bem? 
(Os estudantes dão ao Mestre um buquê de flores frescas expressando o mais alto 
respeito ao Mestre) (Aplausos). 
 
Mestre: Obrigado a cada um de vocês! (Aplausos). Estas flores parecem muito caras. 
Não precisavam ter gasto dinheiro. Não nos preocupemos muito com estas coisas. De 
toda maneira, agradeço a todos pelo presente. (Aplausos). 
 
Pergunta: Alguns estudantes aprenderam outras práticas no passado e podem se sentar 
em meditação por duas ou três horas. Eles sempre pensam que são melhores que os 
outros estudantes que não podem se sentar bem em meditação, além disso, eles não 
prestam atenção ao estudo do Fa ou ao cultivo do xinxing. Por favor, esclareça este 
assunto. 
 
Mestre: Não interessa que tipo de condição uma pessoa carrega em seu corpo, as coisas 
serão diferentes quando começarem o cultivo em Dafa. Alguns estudantes eram 
esportistas. Outros dançavam. Suas pernas eram muito flexíveis e eles eram capazes de 
se sentar em lótus completa imediatamente, muito facilmente. Porém, isto aconteceu 
porque eram praticantes? Não. Se eles quiserem se cultivar verdadeiramente, perceberão 
que as coisas serão diferentes; talvez tenham até as pernas de um bailarino, no entanto, 
não serão mais capazes de cruzar as pernas uma sobre a outra. Além disso, sentirão 
muita dor. Isto ocorre porque o cruzar de pernas de um cultivador não é, em absoluto, o 
sentar-se com as pernas cruzadas de pessoa comum, sem nenhum mecanismo. Isto 
acontece porque você pratica o cultivo e todas as coisas acontecem para o seu benefício 
e garantem o seu melhoramento, isto inclui o sentar-se em meditação. Sentar-se em 
meditação é bom somente quando lhe permite verdadeiramente dissolver seu carma e 
melhorar seu xinxing. De outra forma, não importa quanto tempo possa se sentar com as 
pernas cruzadas, de que adiantaria isso? Se não é capaz de dissolver o seu carma, se não 
é capaz de ter nenhum efeito em seu cultivo e simplesmente é cruzar as pernas, sem 
nenhum propósito, sem importar quanto tempo você pode se sentar com as pernas 
cruzadas, que bem isto fará? Não é verdade? Não estou criticando ninguém.  Estou 
somente expondo os princípios do Fa. Nunca disse que quem consegue se sentar com as 
pernas cruzadas por um longo tempo está em um nível elevado e se cultivou bem a tal 
ou qual grau. Se a pessoa aprendeu outras práticas no passado, ou se ela apenas dançava 
ou praticava esportes e outras coisas, e para ela não era doloroso cruzar as pernas, e ao 
cruzar as pernas agora, ela sente a mesma coisa que sentia quando cruzava as pernas 
antes e não mudou nada, isto não é um assunto de pouca importância! Não permita que 
Dafa simplesmente passe por você e siga adiante. Se realmente a pessoa não estudou o 
Fa, nunca poderá saber o quão valioso é este Fa. Aqueles que não podem cruzar suas 
pernas, tampouco deveriam estar preocupados. Se isto se torna um apego, também 
criará barreiras. Então, dedique o seu tempo para fazê-lo. Primeiro deve cruzar uma só 
perna e gradualmente será capaz de cruzar as duas pernas. Pessoas com mais de oitenta 
anos, que nunca cruzaram as pernas antes, agora são capazes de cruzar as duas pernas. 
Então, por que você não poderia? Todos são capazes de cruzar as duas pernas. 
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Pergunta: Tenho estudado o Fa por vários anos. Porém, sinto que estou muito longe do 
estado de “compreender todos os mistérios”. 
 
Mestre: De fato, digo que é esta parte humana na superfície que não se cultivou bem 
que quer saber sobre os Deuses. Além disso, esses apegos em sua mente vêm dos 
conceitos pós-natais adquiridos e do carma de pensamento. Como permitir que essas 
coisas saibam algo sobre os Deuses? Você não consegue distinguir claramente quais são 
seus próprios pensamentos retos. No processo de seu cultivo, quando lê Zhuan Falun e 
rapidamente se ilumina a um princípio do Fa, você já está neste nível. De outra forma, 
os princípios do Fa a este nível não seriam revelados em absoluto. Porém, por que não é 
permitido que conheça todos os princípios de uma vez? Isto só ocorre porque não é 
permitido que esse seu lado que não completou o cultivo saiba sobre os Deuses e Budas, 
o outro lado que completou o cultivo já foi separado. Você pode gradualmente 
compreender os princípios a níveis mais altos somente através do estudo do Fa, o que já 
é uma forma de revelar coisas a você. O lado do cultivador que completou o cultivo é 
capaz de alcançar o padrão instantaneamente. A parte que completou o cultivo é capaz 
de compreender instantaneamente todos os princípios cósmicos a seu nível. Assim que 
me vêem, alguns estudantes não conseguem fazer perguntas. Parece que não têm nada 
para perguntar. Na realidade, você compreendeu tudo. Seu lado que completou o cultivo 
imediatamente se coloca em alerta, assim que me vê e, por isso, a parte na superfície 
humana que não completou o cultivo, não tem mais dúvidas sobre algumas coisas. 
Porém, este lado humano que não completou o cultivo sempre tem perguntas a fazer. 
Assim que você fica longe de mim, a superfície humana pensa nas perguntas que tinha: 
“Oh, por que não perguntei ao Mestre sobre esta dúvida que tenho?” Isto acontece com 
muita gente. 
 
Pergunta: A todo momento tenho prestado atenção e investigado os elementos do 
processo de cultivo que interferem com o cultivo diligente de Fa-Buda, assim me 
cultivo melhor. 
 
Mestre: Não há nada para investigar. Só há o assunto de apegos. Não posso explicar 
mais claramente os princípios do Fa. No passado, as pessoas tinham que se iluminar a 
tudo isso por si mesmas. Eu expliquei tudo. Certifique-se de não estudar o Fa com a 
mentalidade de investigar o Dafa. Quando encontrar problemas, deve olhar somente os 
problemas em seus pensamentos. Definitivamente, essas são a causa de seus problemas. 
Uma vez que elimine o seu apego, eu garanto que passará a prova. Será capaz de lidar 
bem com este assunto e também será capaz de se elevar. 
 
Pergunta: Muitas vezes compartilho experiências e entendimentos do Fa com as 
pessoas que têm um entendimento relativamente próximo ao meu e a mesma iluminação 
em certos aspectos. Isto é um apego? 
 
Mestre: Isto depende de se o seu desejo de estar próximo daqueles que pode conversar 
facilmente, também contém outros desejos humanos. Se não tem outros desejos 
humanos, não há problema nisso. Se contiver qualquer elemento incorreto, é muito 
provável que se converta em uma barreira que o impedirá de se cultivar diligentemente. 
 
Pergunta: Como posso dissipar meus próprios conceitos rígidos e me elevar no cultivo, 
quando me defronto com entendimentos diferentes do Fa ou com uma iluminação 
diferente sobre certo assunto? 
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Mestre: Como cultivador, não é capaz de se elevar junto com os outros do mesmo nível 
ao mesmo tempo. Você e os outros estudantes têm pontos de vista diferentes e 
compreensões diferentes sobre os princípios do Fa. Seus entendimentos do Fa podem 
mudar a cada minuto, e a elevação de nível aumenta a diferença entre vocês. Cada 
estudante melhora e avança diligentemente. Porém, é possível que suas compreensões 
do Fa sejam todas diferentes. Não importa que tipo de trabalho faça, e isto inclui o 
trabalho do Dafa, você deve fazer o maior esforço para colocar o Dafa como a sua 
maior prioridade; faça da validação do Dafa e o salvar pessoas, a sua maior prioridade e 
mantenha a validação do Dafa como a base de seus pensamentos. Ao propagar o Fa às 
pessoas, você precisa atuar de uma maneira em que todos possam entender, demonstre 
as coisas para as pessoas baseando-se no mais superficial dos princípios do Fa. Não 
importa o quão altos sejam os princípios do Fa que chegou a compreender e o quão alto 
tenha se cultivado, na realidade, não pode explicar isto com palavras, pode somente 
compreender com seu coração. Não pode utilizar princípios que estão além do comum 
para trabalhar com pessoas comuns. Também não deve se confundir com pessoa 
comum. 
 
Pergunta: O Mestre disse que nenhum ser em qualquer uma das outras dimensões tem 
este corpo humano que os humanos têm. 
 
Mestre: Isto é correto. Ninguém tem o corpo feito de moléculas deste nível humano. 
Porém, a níveis não tão altos fora dos Três Reinos, há um pequeno número de casos 
especiais onde isto existe. 
 
Pergunta: “Não ficam enfermos nem tampouco têm o problema do nascimento, do 
envelhecimento, das enfermidades e da morte. Tampouco há sofrimento. Em outras 
dimensões podem flutuar já que não há peso; é maravilhoso”. Então, por que as pessoas 
ainda sofrem depois de morrer, depois de sair desta carapaça que é o corpo carnal 
humano? 
 
Mestre: É porque as pessoas não deixam os Três Reinos depois que morrem. Todas as 
pessoas dentro dos Três Reinos são chamadas de humanos, portanto sofrem. A única 
diferença é que quanto mais alto se está dentro dos Três Reinos, um pouco melhor se 
fica em comparação com aqueles que estão em níveis mais baixos. As pessoas no 
mundo humano, na realidade, não são as que mais sofrem. De fato, há seres que estão 
em níveis mais baixos que os humanos. Além disso, há o inferno e há muitos níveis que 
são mais baixos que o inferno. Quando comparado com os Deuses, os humanos são os 
que mais sofrem. A questão do nascimento, envelhecimento e morte existe nos Três 
Reinos e não se limita aos humanos. Depois de abandonar o corpo humano, o espírito-

original de uma pessoa comum não pode sair dos Três Reinos. Ele se mantém dentro 
dos Três Reinos e depois da morte terá que regressar através da reencarnação. Há 
muitos níveis dentro dos Três Reinos que são mais elevados que o dos humanos, nesses 
níveis há muito menos sofrimento que os atravessados pelos humanos daqui. Se o ser é 
pior do que o ser humano, e está em um nível mais baixo que o nível humano, então seu 
sofrimento é muito pior que o dos humanos. As pessoas que habitam os vários níveis 
dentro dos Três Reinos são chamadas no geral de “humanos”. Porém, nos Céus dentro 
dos Três Reinos, as pessoas não são chamadas de humanos como nós que estamos sobre 
a Terra; as pessoas nos céus são chamadas de “humanos celestiais”. 
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Pergunta: Os discípulos da cidade de Nanjing enviam saudações. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Todos os estudantes da cidade de Shenzhen enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Tornei-me estudante do Dafa há um ano. Sinto-me muito bem por isso. 
Porém, creio na religião e não desejo abandoná-la. De acordo com os requisitos do 
Dafa, a pessoa deve praticar uma única via de cultivo. É muito difícil escolher entre a 
religião e o Dafa. Por favor, diga-me o que fazer. 
 
Mestre: É melhor fazer esta pergunta a você mesmo. É você que deve decidir e fazer 
sua escolha. Porém, eu expliquei claramente em termos dos princípios do Fa. Apesar de 
ser você quem caminha o seu próprio caminho, já falei a todos vocês sobre a verdadeira 
situação no mundo do cultivo. Antes, quando eu propagava o Fa na China, assim que 
começava minha palestra, era garantido que uma prática falsa de qigong começaria sua 
aula em um local próximo. As pessoas decidem por si mesmas se desejam o reto ou o 
perverso. Estamos hoje, aqui, celebrando um Fahui. Não há uma celebração religiosa 
perto daqui? De qualquer forma, são as velhas forças do mal que estão utilizando o 
princípio Geração Mútua e Inibição Recíproca para interferir na obtenção do Fa e 
salvação das pessoas. As pessoas pensam que obtiveram muito facilmente o Fa. Porém, 
na realidade, não foi fácil. Atualmente nenhuma religião reta tem um Deus cuidando 
dela, e as pessoas dentro das religiões estão lutando por dinheiro, riquezas e status. Por 
que as pessoas ainda acreditam nas religiões é uma grande pergunta. Eu expliquei 
claramente estes princípios. Se você acredita ou não, e aquilo que escolhe, é um assunto 
pessoal. Pode se cultivar se quiser e não é obrigado a se cultivar se não quiser. Aqui só 
vejo o coração das pessoas e não há nada baseado em formalidades. 
 
Pergunta: Quando alcançarem a perfeição, os corpos dos discípulos do Dafa estarão 
divididos em duas classes de estados. O corpo de alguns será substituído completamente 
por matéria de alta energia e outros discípulos terão seus corpos substituídos pelo 
Infante Imortal. Este entendimento é correto? 
 
Mestre: Estou dando o que é de melhor para todos. Porém cada situação é diferente. Em 
certas situações, a pessoa pode não querer levar o seu corpo carnal com ela, mesmo que 
ele lhe seja dado, pois se levasse o corpo carnal ao seu mundo, os Deuses de lá achariam 
muito estranho, então ela não leva o corpo. Há estudantes que dirão que desejam ter 
tudo: na realidade, estão pensando sobre essas coisas usando a forma humana de pensar. 
Quando se iluminarem, não verão as coisas desta forma. Pois, nesta época não terão 
pensamentos humanos e considerarão as coisas completamente sob as bases daquele 
reino. De fato, qualquer coisa pode ser cultivada através da prática de cultivo em Dafa. 
Os estudantes terão qualquer coisa que necessitarem, pois este é o Dafa do Cosmo. 
 
Pergunta: Os discípulos são todos Deuses guardiões do Fa designados pelo Mestre? 
 
Mestre: A prática de cultivo em um Fa reto é cuidada e salvaguardada pelo Mestre, 
Deuses e também soldados celestiais. Porém, não utilizem os termos nem conceitos de 
outras religiões, pois eles levam elementos impuros. Não falemos de vocês, cultivadores 
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do Dafa. Porém, vejam essas muitas pessoas que usam roupas velhas e sujas, com um 
amontoado de mantas velhas de algodão e dormindo em qualquer lugar – o que vêem, é 
só um mendigo, porém ao redor delas há guardiões do Fa as protegendo – as pessoas 
podem dizer realmente quem elas são?  Não, as pessoas não podem, pois as pessoas 
vêem as coisas com os olhos humanos. Por que alguns estudantes se tornam valentes 
assim que começam a cultivar, enquanto que no passado não se atreviam nem em 
caminhar no escuro e agora se atrevem a fazer isso depois que começaram a cultivar no 
Dafa?  Tudo tem sua razão. 
 
Pergunta: Todos os estudantes do povoado de Jingde, província de Jiangxi, enviam 
suas saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos) 
 
Pergunta: Se eu aceitava benefícios previstos para as pessoas inválidas na sociedade 
humana comum; depois que obtive o Fa, deveria deixar de aceitar esses benefícios? 
Tenho medo de aceitá-los, não poderei pagar o carma. 
 
Mestre: Este assunto tem que ser analisado de dois ângulos diferentes. Se você é uma 
pessoa inválida, e diz que não pode trabalhar, não tem recursos para viver, e este país 
tem este tipo de seguro, então digo que não há problema. Pois já disse que pratiquem o 
cultivo seguindo o máximo possível as normas da sociedade humana comum. 
Tampouco vejo estas formalidades, só vejo o coração da pessoa. Se a sociedade humana 
atual é desta forma, se as leis estipularam desta maneira, e a sociedade permite que faça 
assim com respeito a isso, você deve se adaptar ao máximo possível.  Se a doença que 
causou a invalidez já foi curada pelo Dafa e ainda assim aceita este tipo de benefício 
sem comunicar nada ao governo, então isto é um problema de xinxing; isto também 
deve ser visto desta forma. Também há subsídios para outros propósitos, portanto, 
enquanto cumprir com as condições da sociedade, não há problema em aceitá-los. 
 
Pergunta: Quando o carma de pensamento e outras mensagens interferem comigo 
enquanto faço os exercícios, eles acabam indo embora antes que eu possa eliminá-los. 
 
Mestre: Se isso aconteceu rapidamente e você não pôde reagir a tempo, não quer dizer 
que não tenha se cultivado bem. Por outro lado, se você deixa que ele vá embora 
sabendo que está errado, quer dizer que não tem se cultivado bem. Se você permite que 
eles ditem seus atos, isto pode ser um comportamento de gente comum. 
 
Quando realmente você o detecta, se você consegue perceber que não é você, se você 
percebe que é um tipo de pensamento incorreto, então, já está de fato eliminando-o. Se 
as suas bases estabelecidas através do estudo do Fa fossem um pouco mais sólidas, 
então agiria muito melhor. As pessoas comuns não praticam o cultivo nem podem, em 
absoluto, reconhecer essas coisas; elas acreditam que todos esses pensamentos são delas 
mesmas. No final, os conceitos formados entre as pessoas comuns ditam tudo o que elas 
fazem, inclusive elas acreditam que são elas mesmas que estão fazendo as coisas. 
Naquele momento, a pessoa já foi enterrada, coberta, e já deixou de exercer qualquer 
função e já não são elas mesmas em absoluto. Hoje em dia, as pessoas em toda a 
sociedade vivem assim. Certamente a pessoa ainda pensa – as pessoas a elogiam – que é 
fantástica, que ela não deixa que se aproveitem dela, e não se deixa enganar, que é 
capaz e é muito experiente... Eu diria que isto é um imenso engano, ela não está vivendo 
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a própria vida, é algo diferente que vive por ela. O corpo dela é controlado por mais 
alguém. 
 
Pergunta: Apesar de ter tomado medidas para distinguir claramente o que é realmente 
“eu”, ainda não consigo parar o carma de pensamento completamente. 
 
Mestre: Se você dissesse: “Eu não preciso de você” e o deixar morrer, diria que você 
estaria sendo direto de mais. Quando você consegue distingui-lo claramente, você se 
torna mais forte; você mesmo está se despertando e se iluminando; você mesmo está 
rompendo seu círculo, se tornando progressivamente mais forte, enquanto o carma se 
torna progressivamente mais fraco, desaparecendo progressivamente, até que finalmente 
é eliminado. Então, tem que haver um processo. 
 
Pergunta: Isto trará coisas ruins ao meu gong? 
 
Mestre: Não, pois seus pensamentos de retidão estão exercendo seu efeito. Quando 
você não está atento, suas brechas são aproveitadas por ele, porém não interfere com 
seu gong, pois o Mestre está cuidando de você. Se você estuda muito o Fa, mantém 
pensamentos retos, se examina internamente e observa os seus defeitos quando enfrenta 
problemas, ele terá muito medo. Saberá que se ficar exposto poderá conduzi-lo à 
eliminação, e isto significa que ele será destruído. 
 
Pergunta: Se a pessoa, durante a vida dela, não consegue se cultivar até a perfeição, é 
possível ela ir a um mundo celestial com carma? É possível continuar praticando o 
cultivo no Mundo Falun assim como no Mundo da Felicidade Suprema? 
 
Mestre: O Cosmo está passando pela Retificação do Fa e os corpos celestiais estão 
sendo reconstruídos. Depois da retificação do Fa, tudo se tornará melhor, por isso quem 
não se ajustar ao padrão não poderá se tornar um ser de nível mais elevado que seu 
próprio padrão; onde quer que seu padrão esteja, ali será onde estará. De fato, digo a 
todos vocês que, no passado, o Mundo da Felicidade Suprema teve este fenômeno, 
porém é difícil dizer se este fenômeno continuará depois da retificação do Fa. Ir a um 
mundo celestial com carma não é como as pessoas imaginam que é. O homem se 
desviou e distorceu suas idéias e características humanas. O que é “Ir a um Mundo 
Celestial com carma?” Digo a todos: Aqueles que, na realidade, são capazes de chegar a 
um mundo celestial com carma, alcançaram o padrão em termos de determinação e fé. 
A prova mais difícil para as pessoas, a prova que a maioria deve passar durante seu 
cultivo, é o apego à vida e à morte. Certamente nem todos enfrentarão a prova de perder 
a vida, porém não é inteiramente impossível que isto aconteça. Quando cada pessoa 
enfrenta sua prova mais difícil, quando é posto à prova para ver se pode abandonar o 
seu maior apego, de fato, ele está sendo provado para ver se, na realidade, ele pode 
abandonar tal apego. Se ele é capaz de abandonar a vida e a morte, ele será um Deus; se 
não é capaz de abandonar a vida e a morte, será um humano. Certamente, o ser capaz de 
abandonar a vida e a morte, não equivale a realmente morrer; o propósito do cultivo é 
romper os apegos humanos. Uma pessoa que está morrendo e cuja mente não tem em 
absoluto o sentimento de medo de morrer, uma pessoa comum pode alcançar isto? 
Considerem o que sentiriam se tivessem que enfrentar uma morte iminente. Alguém 
sem uma base de cultivo ou uma base mental pode alcançar isto? Uma pessoa que não 
tem medo da morte por nada, ainda quando está morrendo, ela está rezando ao Buda, e 
não só não tem medo, mas que enquanto reza ao Buda, um pensamento de alegria surge 
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dentro dela, e fica com este tipo de alegria enquanto mostra respeito ao Buda. Digam-
me: esta pessoa poderia ir para o inferno? Ela abandonou a vida e a morte com 
determinação e pensamentos retos. Este não é o ato de um ser humano; que humano não 
tem medo da morte? Por isso, quando ela está rezando ao Buda, o Buda vê esta pessoa, 
Ele não vai aceitá-la? No entanto, ela tem carma; não se cultivou diligentemente; ela 
também não removeu vários apegos, então, o que pode ser feito? Ela é levada a um 
mundo muito próximo ao Mundo da Felicidade Suprema para continuar o cultivo 
naquele lugar – cultivar-se durante dezenas de milhares de anos, centenas de milhares 
de anos – e quando alcançar o padrão, então irá ao Mundo da Felicidade Suprema. Por 
que é necessário se cultivar por um tempo tão longo? Porque naquele lugar não há 
sofrimento, e sem sofrimento o cultivo é lento. Por que o cultivo neste mundo humano é 
rápido? Por que dentro do tempo de uma vida, ou algumas décadas, é possível 
completar o cultivo? Inclusive, para os meus discípulos do Dafa é mais rápido, pois este 
lugar humano tem muito sofrimento. Todos nasceram do ventre materno e na mesma 
condição, e como não sabem o que é o “não sofrer”, as pessoas não sentem que estão 
sofrendo. De fato, perante os olhos dos Deuses, os humanos sofrem muito. 
 
A prática de cultivo no Dafa absolutamente não será em vão. Algumas pessoas não são 
diligentes no seu cultivo, ou talvez, não sejam o suficientemente diligentes ou suas 
qualidades de iluminação são fracas. Uma vez que suas vidas terminem, elas receberão 
algo e serão cuidadas. Para aquelas que têm o desejo de continuar se cultivando na 
próxima vida, tudo o que cultivou se manterá e não terão feito em vão. Elas 
reencarnarão e trarão consigo o que obtiveram, e continuarão se cultivando depois de 
reencarnar. Há algumas pessoas que realmente não querem continuar se cultivando, 
então será preparado para que elas recebam prêmios em sua próxima vida; talvez elas se 
tornem oficiais de alto posto e façam fortunas. Certamente, os cultivadores não 
perseguem isto, porém é o que acontece com aqueles que não querem continuar se 
cultivando. 
 
Porém há outro ponto. Digamos que o filho de um praticante alcançou a perfeição, no 
entanto, este praticante apesar de ter se cultivado não alcançou a perfeição. Então, é 
possível que seu filho o leve ao seu mundo como uma vida lá, porém sem estado de 
Fruição. Ele poderá ser uma vida em outro mundo, uma pessoa comum. Também há 
outras vidas no mundo de um Buda, mas não são o tipo de vida impura como aquelas da 
Terra, são seres celestiais que alcançaram o padrão daquele reino. 
 
Pergunta: Os discípulos de Changchun enviam saudações ao venerável Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: O apego ao “Eu” é o mais difícil de abandonar? 
 
Mestre: Certamente. Quem vive no mundo, vive para si mesmo e muitos apegos 
egoístas surgem disto. Uma vez que nosso egoísmo aparece, torna-se muito fácil a 
pessoa ser afetada pelo qing; durante o cultivo, as coisas difíceis de abandonar se 
manifestam por todos os lados e se torna difícil abandonar estes apegos durante o 
cultivo. Algumas vezes, quando se faz algo para o Dafa, aparecem apegos de defender e 
proteger seu próprio papel, como por exemplo, defender sua própria reputação e seus 
desejos. Para as pessoas comuns isto se torna até mais complexo; elas têm desejos 
como: se converter em um oficial, glorificar seus antepassados, obter prêmios, tornar-se 
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rica e ser superior aos outros. Defender e proteger os próprios interesses são uma 
manifestação do qing e do egoísmo, por isso, é a coisa mais difícil de deixar de fazer. 
Você deve tratar a todos compassivamente e, ao enfrentar qualquer problema, deve 
olhar a causa dentro de si mesmo. Mesmo quando os outros nos insultam ou brigam 
conosco, todos devemos olhar para dentro: “O que fiz de errado com relação a certa 
coisa?” Isto fará com que você encontre a raiz da causa do conflito e também é a melhor 
maneira de remover o apego ao egoísmo. Tenha um coração cada vez maior, a ponto de 
poder perdoar tudo e a todos em seu cultivo pessoal, inclusive, perdoar seus inimigos. 
Pois, quem você chama de inimigo, é estabelecido pelos humanos devido à competição 
por benefícios e ganhos, e não como resultado das ações dos Deuses. Por isso o 
requisito é alto. Como os Deuses poderiam tratar aos humanos como inimigos? Então, 
no curso do cultivo, devemos sempre considerar primeiro os outros quando 
enfrentarmos obstáculos. Quando você ganha algo que pertence a outro, deve pensar na 
outra pessoa. Que tipo de perda isto causará a ela? Ela ficará triste? Em tudo o que fizer, 
deve pensar nos demais; primeiro pense nos demais, e depois pense em você mesmo. 
Quero que se cultive para alcançar o padrão de perfeição do Fa reto, com iluminações 
retas nas quais você sempre considera o outro antes de você mesmo. Isto é eliminar 
egoísmos e ser capaz de eliminar o “eu”. Com certeza, a parte sua que completou o 
cultivo é assim. Então, olhando da perspectiva de todos vocês, vocês devem buscar as 
causas em si mesmos e pensarem no bem estar dos outros quando enfrentarem 
problemas; se vocês se cultivam e olham para dentro, reparam menos nos defeitos dos 
outros e são capazes de agir assim em todos os lugares, então, de fato, já estarão em 
diligente progresso. 
 
Pergunta: Em anos recentes, estou completamente envolvido em responsabilidades 
dentro de um templo budista. Desde que estudo o Fa, surgiu um conflito e não sei como 
lidar com ele. Sei que devo abandonar meus apegos, porém é difícil abandonar minhas 
responsabilidades. Por favor, diga-me como devo lidar com isto. 
 
Mestre: Na realidade, não poderia ser mais simples. Por que não consegue abandoná-
las? Você diz que o que não pode abandonar é a responsabilidade. Isto é o padrão de 
pessoa comum, porém, o que isto tem a ver com o cultivo do estado Buda? O que você 
não consegue abandonar é o qing de pessoa comum. Essa responsabilidade é algo que o 
Buda considera importante? Então, para quem está sendo responsável? Isto é ser 
responsável pela religião? Sua responsabilidade pode guiar as pessoas para que 
alcancem a perfeição? Então, sua responsabilidade pode permitir que você mesmo 
alcance a perfeição? Se você não é capaz de alcançar a perfeição, a que está apegado? 
Não deve ser responsável pela sua própria perfeição? Vai ficar apegado a sua 
responsabilidade pelo resto de sua vida enquanto Dafa passa ao seu lado? Ou deve 
realmente agarrar esta oportunidade e ser responsável por seu cultivo genuíno e 
perseguir a verdadeira perfeição? Isto é realmente um assunto simples, não é? Quando 
alguém faz algo com intenção (youwei), ele não alcança a perfeição. Mesmo que se 
cultive nesse templo, enquanto esse apego que você chama de responsabilidade não for 
removido, inclusive um Buda ficará triste ao vê-lo. Não pense que só por estar 
cumprindo suas responsabilidades ali, o Buda o considerará uma pessoa que alcançou o 
padrão. O Buda não reconhece a religião, ele só vê o coração da pessoa. A religião foi 
estabelecida pelo homem; Jesus, durante o seu tempo, não estabeleceu uma religião, e 
Sakyamuni tampouco estabeleceu alguma religião em seu tempo, ele só olhava o 
coração do cultivador. Certamente, se os cultivadores tiverem um ambiente de cultivo 
para se cultivarem em grupo, é muito bom. Isto é considerar o cultivo até alcançar a 
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perfeição e o estado de Fruição como a mais alta prioridade. Ter intenção não é a 
mesma coisa que estar apegado ao ambiente ou a uma instituição religiosa? Algumas 
pessoas pensam: “Construí tantos templos, construí tantas estátuas de Buda, então, no 
futuro, serei capaz de alcançar a perfeição”. 
 
Eu digo que não alcançará a perfeição. Entre as pessoas comuns, há muita gente que faz 
estátuas de Buda, mas isto não é nada mais que um trabalho; isto também é ter intenção. 
Sakyamuni disse que todo Fa com intenção é ilusório como se fosse bolhas. Se sua 
mente não se eleva verdadeiramente, e se a cabeça das pessoas está cheia de carma de 
pensamento refletindo constantemente pensamentos maus quando vêem a estátua do 
Buda, isto é o mesmo que colocar um monte de sujeira em frente aos Deuses e Budas; 
isto é aceitável? Isto é totalmente inaceitável. Portanto, é requerido que todos descartem 
essas coisas sujas e más durante o cultivo para que alcancem um corpo claro, puro e 
uma forma clara de pensar e um reino mais alto de consciência. Só então poderá ir para 
aquele lugar. Se você é ainda incapaz de se livrar dessas coisas e não consegue 
renunciar a essas coisas que estão cheias de intenção. Isto não é algo tolo? 
 
Pergunta: Por quantos anos a mais continuará ensinando o Fa? 
 
Mestre: Todo o tempo até que o Fa tenha terminado de retificar o mundo humano. 
 
Pergunta: O significado interno para “humanos”, “humanidade” e “pessoa comum” no 
livro são diferentes? 
 
Mestre: É o mesmo. O que ocorre é que são usados em diferentes contextos, porém o 
significado é o mesmo. Pessoas comuns são simplesmente pessoas comuns, porém de 
fato, em reinos mais altos, isto inclui os humanos celestiais, digo, humanos celestiais 
dentro dos Três Reinos. “A humanidade” se refere às pessoas e aquelas que não 
praticam o cultivo são chamadas de “pessoas comuns”. 
 
Pergunta: Quando, durante o processo de cultivo, me ilumino a alguns princípios que 
estão além do comum e não sei se são corretos, o que devo fazer? 
 
Mestre: Quando você se ilumina a princípios que estão além do comum, você 
definitivamente tem um sentimento que é sagrado e um sentimento que vem da elevação 
dos pensamentos retos que estão de acordo com os princípios do Dafa. Os princípios do 
Fa em níveis mais altos só podem ser entendidos intuitivamente. Os antigos falavam 
sobre entender intuitivamente; a pessoa compreende o princípio em sua própria mente, 
mas acha muito difícil expressá-lo através da linguagem humana. Quando ela expressa o 
princípio em voz alta, ela percebe que se tornou um princípio comum, como se fosse um 
princípio de pessoa comum. Assim que ela expressa o princípio utilizando a linguagem 
humana, este perde o seu sabor. Por quê? Porque os princípios em altos níveis só podem 
ser expressos via pensamento ou nas linguagens de níveis altos, por isso os estudantes 
têm mais razão ainda para não expressar atos baseados na iluminação a níveis mais altos 
na frente das pessoas comuns. Os humanos são apenas humanos e os humanos não 
podem compreender os princípios e atos que são de níveis mais altos. 
 
Siga o curso do cultivo adaptando-se o máximo possível à sociedade comum. Os 
princípios mais altos do Fa aos quais você se iluminou significam um melhoramento em 
seu cultivo e não significa que deve exibir estes estados para as pessoas comuns. 
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Quando entende os princípios do Fa neste lado humano, as mudanças em outras 
dimensões são muito grandes e a parte do corpo que está feita de partículas 
microcósmicas experimenta mudanças imensas. Além disso, naquele nível de princípios 
do Fa, tudo é entendido em um instante. 
 
Pergunta: Quando vejo objetos ou seres de outras dimensões no cultivo, como posso 
discernir se são bons ou maus? 
 
Mestre: Para as pessoas que iniciaram o cultivo há pouco tempo, é difícil discernir; não 
é fácil a elas diferenciar estas coisas claramente. Além disso, há muitos Deuses de 
dimensões de alto nível que vieram para cá para “fugir” da retificação do Fa e também 
há muitos Deuses dentro das várias dimensões nos Três Reinos que não sabem sobre os 
assuntos mais altos que seus reinos, assim, em certo grau, eles também estão na ilusão. 
Porém, para os seres humanos, seus comportamentos são muito benevolentes. Do ponto 
de vista humano, são benevolentes. Porém, eles já não se encontram no padrão do nível 
dos seus reinos. Quando os humanos os vêem lá, eles são mais bondosos que os 
humanos. Portanto, é fácil causarem confusão a um pequeno número de estudantes que 
vivem na ilusão entre os apegos. O que se deve fazer? Eu ensinei a praticarem uma só 
via de cultivo. Quem quer que seja, não entre em contato com ele, não se comunique 
com ele e não se comova independentemente do que você possa ver. 
 
Você deve evitar falar com ele; não fale com ele de modo algum, nem sequer olhe para 
ele, este é o único caminho a seguir. Evite tudo o que é dele e não dê atenção a nada que 
ele fala. Talvez ele lhe agrade para que você o escute. Talvez possa lhe dizer qual é o 
número premiado da loteria de amanhã; também pode atuar assim. Certamente, essas 
não são coincidências, pois são tribulações na prática de cultivo para provar seus apegos 
humanos. Por isso, cada cultivador deve prestar atenção a estes assuntos. Não haverá 
problemas enquanto estiver resoluto em não entrar em contato com ele, pois, neste 
sentido, é muito difícil a você distingui-los. 
 
Pergunta: Os filhos jovens dos cultivadores necessitam ir ao médico? 
 
Mestre: As pessoas que não se cultivam devem ir ao médico quando for necessário, 
pois quando uma pessoa comum fica doente, necessita ver um médico. Estou falando 
aqui para pessoas que são cultivadoras genuínas. Seus corpos serão transformados em 
corpos Buda e isso é algo que não pode ser alcançado pelos médicos, 
independentemente de como eles lhes tratem. Porém, entre aqueles que se cultivam em 
Dafa, há muitas famílias que têm crianças e que não são crianças comuns. Antes de se 
reencarnarem, elas sabiam: “esta família estudará o Dafa no futuro, desejo me 
reencarnar nesta família”, então é provável que tenham antecedentes extraordinários. 
Para este tipo de criança, até que elas possam fazer os exercícios por si mesmas, quando 
os adultos praticarem, eles estarão praticando para as crianças também. Há muitos casos 
assim, e depende dos adultos como tratar e lidar com este tipo de assunto. Se você não 
pode determinar se esta é a situação, não é incorreto levá-la ao hospital. Porém, neste 
ponto, seu próprio coração é observado, pois desenvolverá vários pensamentos e estados 
mentais. Direi desta forma: Se você é um cultivador determinado no Dafa, entenderá 
que cada pessoa tem seu próprio destino e que os problemas que não são permitidos que 
ocorram, não ocorrerão. Normalmente o tipo de criança de que falo, aquela que vem de 
altos níveis, vem para obter o Fa. Elas não têm nenhum carma e não contrairão doenças 
de forma alguma. Tudo o que elas enfrentarem, poderá ser muito bem para que vocês, 
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adultos, suportem; há muitos casos assim. Porém, isto não é absoluto, você mesmo deve 
avaliar e tratar essas situações específicas. 
 
Pergunta: Os estudantes de Singapura enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos da província de Jiangsu enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Há mais de dez mil pessoas que costumam ir adorar a estátua do grande 
Buda na montanha Ling na cidade de Wuxi, província de Jiangsu, porém dizem que o 
grande Buda tem futi e que em sua barriga estão armazenadas muitas urnas com cinzas 
dos mortos. Os discípulos têm discutido muito sobre ir lá difundir o Fa. Pedimos ao 
Mestre que nos ajude nesta questão. 
 
Mestre: Nós propagamos o Fa para as pessoas, não para a estátua. Pensem: As pessoas 
colocaram até urnas com cinzas na barriga de um Buda. Isto é algo bom ou mau? Por 
que os monges fazem isto? Porque familiares dos mortos lhes dão dinheiro. Este monge, 
com o propósito de ganhar dinheiro trai até o Buda! Estes são tempos caóticos. Quando 
as pessoas adoram o Buda, o que estão realmente adorando? A essas urnas que contêm 
cinzas? Chegou-se o ponto do ridículo. Estes mortos terão muito carma devido a essas 
pessoas e seus familiares e todos os antepassados serão envolvidos nisto. 
 
Pergunta: Vi o Falun e algumas cenas, porém depois de compartilhar a experiência 
com nossos discípulos de Falun Gong, as cenas e o Falun desapareceram 
imediatamente. Fiz algo errado? 
 
Mestre: Isto deve ser analisado de dois ângulos diferentes. Se você fala aos outros e 
está exultante, então realmente as cenas podem desaparecer sem que se permita que as 
veja novamente. Isto pode acontecer porque as cenas que viu, não só o fizeram 
desenvolver pensamentos melhores e firmes para o cultivo em Dafa, pensamentos puros 
e limpos, mas também fizeram com que ficasse muito exultante. Neste caso, certamente 
não poderá voltar a vê-las, pois a sua responsabilidade para com o cultivo tem que ser 
satisfeita completamente. Se depois de ter visto tais cenas, você não tivesse tido 
pensamentos exultantes, ou pensamentos de se exibir e sentisse que era algo real, e 
falasse aos outros estudantes com o propósito de permitir a eles reforçarem seus 
pensamentos retos, então não haveria nenhum problema. Não é que não é permitido 
falar, o problema está em falar com apegos. 
 
Pergunta: Se praticarmos muito bem o cultivo, talvez seremos jovens quando 
alcançarmos a perfeição. Neste ponto, devemos continuar cumprindo com nossas 
responsabilidades para com nossos familiares? 
 
Mestre: Se você não se livrar deste tipo de apego, não terá possibilidade alguma de 
alcançar a perfeição. Você está considerando estas coisas com pensamentos humanos 
comuns. Digo a todos que estou simplesmente eliminando o carma e cuidando de vocês. 
Se você se cultiva para obter seu Estado de Fruição, seu mundo também será rico e 
diverso e farei muitas, muitas coisas para você. Necessito resolver por você o assunto 
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das vidas que você deve às pessoas do passado, as vidas que você matou e todos os 
ressentimentos e gratidões. Estas são as muitas coisas que necessito fazer por você. Se 
você está apegado a esses problemas, eles se tornarão um obstáculo muito grande em 
seu cultivo. Abandone estes pensamentos humanos e se preocupe somente com o 
cultivo. Antes de alcançar a perfeição, necessitará ter cumprido suas responsabilidades 
com sua família, isto é certo. 
 
Pergunta: A Bíblia diz que Jesus se enfureceu no templo com os comerciantes, porém o 
requisito de Falun Dafa é que nós não devemos nos enfurecer. Se Jesus é um Buda, 
como devemos entender isto? 
 
Mestre: A Bíblia não foi escrita pelo próprio Jesus, e as experiências humanas dos atos 
de Jesus são absolutamente incorretas. É provável que ele tenha atuado de forma fria, 
adotando um tom mais duro para com os comerciantes. Ele é alguém que despreza a 
maldade e é muito estreito com aqueles que fazem coisas más, porém não ficaria 
verdadeiramente furioso. 
 
Pergunta: Os discípulos de Shanghai enviam saudações ao Mestre e esperam que vá 
visitá-los em Shanghai! 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Como podemos fazer um melhor trabalho e assim compreendermos a 
manifestação em diferentes níveis da “Grande Via sem Forma”? Quando realizo meu 
trabalho como assistente, há casos onde é difícil alcançar um entendimento comum na 
propagação do Fa, devido à diferença de níveis entre os assistentes e entre aqueles que 
são responsáveis pela associação. Portanto, alguns estudantes perdem grande tempo e 
energia em discussões. Isto parece estar relacionado com o entendimento dos 
estudantes. 
 
Mestre: Isto é muito comum. Muitos assistentes na China continental amadureceram e 
são capazes de pensar em suas deficiências quando se encontram com problemas, por 
isso, basicamente se cultivam de forma sadia. Porem, há assistentes em certas regiões 
que estudaram o Fa por um curto período de tempo, ou não são muito diligentes e estão  
ocupados fazendo trabalhos. Por isso, gostam de discutir quando enfrentam problemas e 
não olham para dentro. Quando você sente que há algo errado, necessita pensar se não 
há algo errado em você mesmo. Seja que alguém possa ter feito algo ou não, esta é a 
forma padrão de validar os estudantes do Dafa. Depois de descobrir que não há nada de 
errado em você mesmo, então, deve falar à outra pessoa de forma sossegada e amável. 
Se as duas partes envolvidas no conflito são capazes de lidar com as coisas deste modo, 
então, como poderia haver conflito? Sobre o que discutiriam? Inclusive depois de eu ter 
dito isto, a fim de eliminarem apegos durante o cultivo, ainda continuarão tendo 
discussões, e às vezes muito intensas. Isto ocorre porque vocês estão se cultivando e 
têm apegos que não foram eliminados. Há algumas vezes que você não percebe isto e há 
outras ocasiões em que você se esquece de se examinar internamente. O apego a certas 
atitudes e a certas noções pode levá-los a discutirem. 
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Pergunta: Como podemos entender a manifestação da “Grande Via sem forma” em 
diferentes níveis? 
 
Mestre: A forma que o Dafa adotou na sociedade de hoje é a “Grande Via sem forma”. 
Nenhuma forma na sociedade comum é digna de propagar o Dafa. Por isso, não 
adotamos nenhuma forma. Se você deseja vir hoje aqui e aprender, pode aprendê-lo. Se 
não deseja aprendê-lo, é livre para partir. Isto depende exclusivamente de você mesmo. 
Certamente, se verdadeiramente deseja aprender, precisamos ser responsáveis por você. 
No entanto, este tipo de responsabilidade não é visível às pessoas comuns; nesta 
dimensão de pessoas comuns, não tem forma. Não há escritórios nem dinheiro ou 
possessões que o mantenham. Cada um de vocês é um membro na sociedade humana 
comum e trabalha ou estuda dentro da sociedade das pessoas comuns, e vive nos mais 
variados ambiente. 
 
A única diferença entre vocês e as pessoas comuns é que vocês são cultivadores e vocês 
sabem que são cultivadores. As pessoas comuns não se cultivam e às vezes não 
entendem os cultivadores. Isto ocorreu quando os estudantes foram ao escritório do 
Consulado de Estado em Zhongnanhai: por que todas aquelas pessoas foram para lá 
repentinamente e por que todas elas foram embora subitamente? Porque todas são 
membros da sociedade e não há forma no Dafa. Elas são cultivadoras. Elas vieram do 
público em geral e regressaram ao público em geral depois de expressar suas opiniões. 
Não há nenhum tipo de organização. Este é verdadeiramente o caso; no entanto, aqueles 
que estão acostumados a formar organizações e o público em geral que está acostumado 
a ser organizado, não conseguem nos entender. Eles pensam que vocês são muito 
organizados. É muito difícil para as pessoas de hoje na China compreenderem as coisas 
que os cultivadores fazem. Inclusive há pessoas que não acreditam de forma alguma que 
há tantas pessoas se tornando boas. 
 
Pergunta: As pessoas de raça branca são sobreviventes da civilização anterior... Então, 
as pessoas de raça amarela e membros de outras raças são... 
 
Mestre: Durante o ciclo da civilização passada, as placas continentais eram diferentes 
das de hoje. As pessoas de raça amarela viviam nas regiões sul e norte da América. Os 
nativos americanos que hoje vivem ali são considerados como sendo da raça amarela. 
Para as pessoas de raça amarela que viviam onde hoje é a China, o lugar mais central 
onde viviam naquele tempo era o Kazakistão, depois do Grande Dilúvio, elas foram 
para a região onde fica hoje o grande deserto de Xinjiang. Naquela época, era um lugar 
de terra muito fértil. Mais tarde, elas continuaram a migrar para o leste. Estritamente 
falando, os hindus, egípcios, persas, a raça amarela, a branca e a negra, são as seis raças 
principais da Terra contemporânea. O resto são raças mistas. 
 
Pergunta: Sinto que as lições do Fa do Mestre são a resposta aos mistérios em Zhuan 

Falun e resolvem os mistérios. Se eu ouvir as lições do Fa do Mestre em vários lugares 
durante um longo período de tempo como este, isto pode ser considerada como a minha 
própria iluminação a Zhuan Falun? 
 
Mestre: A todos digo uma verdade. Os seres humanos não merecem escutar minhas 
lições do Fa (Aplausos). Se o interesse fosse apenas ensinar o Fa aos seres humanos, 
um Tathagata que descesse ao mundo humano poderia fazer isto.  Quando dou lições do 
Fa, algumas pessoas na audiência conseguem ver seres viventes de diferentes camadas 
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de muitos corpos celestiais escutando o Fa. Não estou ensinando o Fa somente aos 
humanos. Porém, durante o processo de cultivo, há coisas que foram deixadas para que 
você mesmo as cultive. Você está preocupado pelo fato de eu ter falado do Fa de forma 
tão completa e explicado de forma tão clara que já não resta nada para você cultivar. 
Não é isto que queria dizer? No entanto, este não é o caso. Há muitas coisas que ficam 
para que você se cultive. 
 
Pergunta: Os estudantes em Urumqi na província de Xinjiang enviam saudações ao 
Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Não é verdade que o Estado de Fruição original do ser, é o estado máximo ao 
qual ele pode se cultivar? 
 
Mestre: Este é geralmente o caso para aqueles que vieram de altos níveis. Porém, por 
acaso você sabe quem é? Você veio de um alto nível? Mesmo no caso desses que 
vieram de altos níveis, por acaso não decaíram porque cometeram pecados? Você não 
tem nem idéia de onde veio. Mesmo para aqueles que desceram de altos níveis, depois 
de vários milhares de anos de reencarnação e períodos prolongados de tempo, o carma é 
tão grande que eles perderam completamente suas características originais. Não façam 
perguntas enquanto estiverem carregando esses fortes apegos humanos. 
 
Pergunta: Poderia perguntar sobre você e sobre sua vida diária? 
 
Mestre: Hoje você ainda é uma pessoa comum e a pergunta que me faz é de pessoa 
comum. Não quero falar sobre mim. O que eu dei às pessoas são esses princípios do Fa. 
Vocês só devem me tratar como um ser humano normal. Eu sou justamente um ser 
humano com uma completa imagem humana que está falando aqui e utilizando a 
linguagem humana para isso. Em relação ao poder que tenho, não o demonstrarei nem 
vocês serão capazes de vê-lo. Porém, enquanto estiver se cultivando, serei responsável 
por você, e sou capaz de arcar com esta responsabilidade. Os estudantes devem entender 
isto através das experiências da vida real e não necessito falar mais sobre isto. As 
pessoas do futuro não saberão sobre minha existência. Se todos os estudantes 
conseguirem alcançar a perfeição, não terei ensinado o Fa a seres humanos, mas a 
Deuses. As pessoas que não se cultivam não saberão de mais nada quando reencarnarem 
novamente. Não será permitido que as pessoas do futuro saibam de minha existência. O 
que ficará não será mais do que lendas. Por isso, não quero deixar nada de mim aos 
humanos. Não quero falar sobre a história de minha vida ou se sou desta ou daquela 
maneira, tampouco desejo que os outros escrevam sobre mim. Como discípulos, saberão 
de mim no futuro. Depois de alcançar a perfeição, saberão claramente quem sou. 
(Aplausos). 
 
Pergunta: Todos os estudantes da Nova Zelândia enviam saudações ao venerável 
Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Há um significativo atraso entre meu entendimento dos princípios do Fa e o 
melhoramento de meu xinxing. Meu entendimento dos princípios do Fa sempre está na 
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frente e a um nível relativamente alto. Porém, enquanto me cultivo genuinamente, o 
melhoramento de meu xinxing sempre tem demorado e algumas vezes é insuficiente. 
Tenho medo que os princípios a que tenho me iluminado, sob este estado, possam estar 
equivocados. 
 
Mestre: Na realidade, você já se cultivou muito bem se é capaz de reconhecer isto. As 
pessoas comuns não conseguem perceber seus erros, porém você consegue ver a 
diferença em vários estados de seu cultivo. Não é o que você imagina. É fácil ver com 
clareza quando compreendemos os princípios do Fa. Porém, se todos os apegos aos 
próprios interesses e o qing que uma pessoa tem, pudessem ser eliminados no instante 
em que ela compreende os princípios do Fa, não haveria necessidade de cultivo nem 
tampouco haveria prova para se passar. Quando você está apegado a algo e procura uma 
desculpa no Fa, então há algo errado. Estude o Fa sem perseguir nada e o que chegar a 
entender estará lhe guiando para uma iluminação virtuosa. 
 
Pergunta: Os estudantes de Pequim e Estados Unidos enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Durante meu cultivo, o carma da luxúria se manifesta, como posso eliminá-
lo? 
 
Mestre: As coisas que você enfrenta em seus sonhos são vários tipos de provas para 
você. São para ver se seu coração foi cultivado solidamente durante seu cultivo diário e 
para saber se consegue passar bem esta prova. É para saber se você é capaz de passar 
esta prova e se cultivar solidamente. Somente nesta condição, seu verdadeiro estado se 
manifestará, pois todos os seus desejos de esconder coisas estão dormindo naquele 
momento. Se não o faz bem feito, deveria considerar este assunto seriamente, pois 
depois de tudo, não o tem feito bem neste aspecto. Se você se cultiva bem em sua vida 
diária, certamente agirá bem em seus sonhos e será capaz de passar a prova. 
 
Pergunta: Quando me encontro com problemas ou reflito sobre eles, percebo que meus 
pensamentos estão sempre centrados em torno de que eu seja tal e tal. Parece como se 
fosse uma raiz fincada e que não pode ser extraída e isso me perturba. Por que sou 
incapaz de manter um estado reto de consciência? 
 
Mestre: Muito bem. Eu vi o seu desejo de eliminar isto. O cultivo é exatamente assim. 
Para eliminar seu coração egoísta e essa raiz, leva um determinado tempo, pois isso foi 
desenvolvido ao longo de uma grande parte de sua vida. Creio que você será capaz de 
eliminar essas coisas durante o seu cultivo. Esta é a raiz do desejo da pessoa de querer 
proteger os próprios interesses pessoais. Você é capaz de reconhecer tudo isto e é capaz 
de se concentrar em eliminá-los durante o cultivo. Isto é muito bom e isto é exatamente 
o cultivo! 
 
Pergunta: Sempre senti que não sou diligente, que sou incapaz de enfrentar sofrimentos 
e tenho uma perseverança muito fraca. Há alguma forma de fortalecer minha habilidade 
para enfrentar sofrimentos? 
 
Mestre: Leia mais o livro; gradualmente você conseguirá fortalecer sua determinação 
no cultivo e conseguirá transformar todas as outras coisas. Não há atalho e o cultivo tem 
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que ser feito desta forma. Você é capaz de reconhecer todas essas coisas e isto é muito 
bom. Isto é algo que as pessoas comuns não conseguem fazer. Na realidade, sentir-se 
infeliz consigo mesmo demonstra que está se cultivando. Sua habilidade para suportar 
sofrimento aumentará gradualmente. 
 
Pergunta: Quando escutei todas aquelas reportagens falsas que os meios de 
comunicação fora da China fizeram sobre o Mestre e sobre a prática de Falun Dafa, 
mesmo tendo feito algumas coisas para salvaguardar o Dafa; em meu coração senti que 
esses maus atos feitos por eles, não mereciam minha atenção. Minha forma de pensar 
foi correta? 
 
Mestre: Quando uma pessoa ataca o Dafa, se você sente que não estão lhe atacando, 
então você não é membro do Dafa. Por que tanta gente foi a Pequim para apelar ao 
cônsul de Estado de Zhongnanhai? Elas sentiram que o evento na cidade de Tianjin 
também se referia a elas. Elas sentiram que quando a polícia arrastava os discípulos do 
Dafa era a mesma coisa que se tivesse arrastando a elas mesmas. Isto porque todas elas 
são membros cultivadores e cada um se cultiva no mesmo Fa. Com respeito à 
perseguição  dos estudantes em Tianjin, os estudantes que estavam com boas intenções 
não deveriam ter denunciado a situação às agências responsáveis? No que diz respeito 
aos artigos jornalísticos incorretos, digam que são incorretos e expliquem a nossa 
verdadeira situação. Não pode ficar apenas olhando a malévola e áspera perseguição ao 
Dafa e não fazer nada. Danificar as possibilidades de que alguém obtenha o Fa é algo 
grave. Os jornais copiam notícias uns dos outros, e uma vez que um jornal escreve um 
artigo, o outro jornal pode copiar. Sua própria experiência vivida é muito mais 
persuasiva que isto. Se lhe dizem que eu Li Hongzhi sou bom, eu não prestarei muita 
atenção. Se lhe dizem que sou mau, tampouco prestarei muita atenção. As pessoas 
comuns não podem me afetar. Porém, como estudantes, salvaguardar o Dafa é algo que 
devem fazer. Mas lembre-se que não pode usar o seu lado mau e brigar com eles. Deve 
dizer-lhes sobre a verdadeira situação com um coração benevolente e isto será 
salvaguardar o Fa. 
 
Pergunta: Todos os estudantes da cidade de Shenzhen enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Por favor, poderia nos dizer se os Fashen dos seis Budas Primordiais no 
Templo Fengguo representam seus máximos níveis ou seus níveis durante o cultivo? 
 
Mestre: Bom, eles são Budas, eles já são Budas, portanto não há o assunto de cultivo ou 
de níveis. Por que está me perguntando isto? Isto não é algo do Dafa e não tem nada a 
ver com o melhoramento através do cultivo. 
 
Pergunta: Os seis Budas Primordiais são as vidas primordiais das que não falou? 
 
Mestre: Seus títulos são uma classe de títulos especiais que esses Budas têm. Eles são 
chamados de primordiais desde que existe este título, pode ser que não se refira aos 
primeiros seres primordiais. Há diferentes níveis e em diferentes reinos também há 
diferentes entendimentos deste “primordial”. Para os seres humanos, parece que 
qualquer coisa anterior a esta história da civilização humana ou com uma história de 
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vários milhares de anos é considerada primordial. Porém, perante os olhos dos Budas, 
isso só é um instante. Para os seres de altos níveis, eles não são primordiais. 
 
Pergunta: Por que a estátua do Buda Sakyamuni olha para o Oeste? 
 
Mestre: Você está se cultivando na religião budista, certo? Por isso me faz perguntas 
sobre Budas. Estou ensinando Dafa, o qual não tem nenhuma relação com o budismo. 
Você está sentado aqui devido a sua relação predestinada e posso responder a sua 
pergunta. Os templos estão construídos de frente para todas as direções. Alguns templos 
estão de frente para o leste, outros para o oeste e alguns para o sul. Não indicam nada e 
todos eles foram construídos por humanos. O Buda é real e um ser magnificamente 
iluminado, enquanto aquilo a que você se refere é a esta grande estátua feita de barro. Se 
a pessoa quer se cultivar na Escola de Buda, deve concentrar seus esforços em 
verdadeiramente se melhorar, pois qualquer coisa feita com intenção ou por apego ao 
budismo não é cultivo, e sim obstáculos. 
 
Pergunta: Zhen-Shan-Ren é uma matéria superior? Ela é um ser primordial? Ou ela é 
um ser super primordial? 
 
Mestre: Novamente a religião budista. Já que veio a esta conferência, veio devido a sua 
relação predestinada, então, vou responder sua pergunta. Zhen-Shan-Ren é a 
característica do Cosmo inteiro, e o Fa do Cosmo vem de Zhen-Shan-Ren. Quanto mais 
baixo é o nível, mais complexo se torna o Fa e maiores se tornam os requisitos, 
exatamente como uma pirâmide. Este Dafa criou ambientes de existência em diferentes 
níveis para todas as vidas no Cosmo e criou os Budas, Taos, Deuses e humanos em 
diferentes níveis, assim como demônios e outras vidas, incluindo céu, terra e toda 
matéria. Este Cosmo é tão complicado que não pode ser claramente descrito com a 
linguagem humana. Além disso, tem diferentes estados de existência provendo, assim, a 
todas as vidas, os elementos de existência em diferentes níveis, tais como “Geração 
Mútua e Inibição Recíproca”, Yin e Yang, etc., etc., etc.; muitas, muitas coisas. Tudo 
provém deste Dafa do Cosmo (Aplausos). 
 
Pergunta: Antes da conferência, chamei as pessoas responsáveis para obter informação 
sobre os requisitos para assistir a conferência. A pessoa me perguntou por telefone se eu 
era discípulo de Falun Dafa e, naquele momento, não sabia o que responder, pois tenho 
aprendido por minha própria conta há mais de um ano. Mestre Li, por favor, diga-me se 
posso ser considerado seu discípulo. 
 
Mestre: Se está aprendendo verdadeiramente, então você é meu discípulo, ainda que 
esteja aprendendo por conta própria. (Aplausos). As mudanças que sofreu e os sinais 
que tenho lhe dado em sua vida diária não dizem isto? Por não ter um ambiente onde 
possa se cultivar com todos, há muitas coisas para as quais você ainda não se iluminou. 
Porém isto não significa que não tenha se cultivado. Deve praticar mais os exercícios 
com os outros estudantes, pois isto lhe fará melhorar depressa. 
 
Pergunta: O Mestre disse que, desde 1992, todos os Deuses de diferentes religiões 
deixaram de tomar conta dos assuntos humanos. Tenho uma pobre qualidade de 
entendimento e não compreendi o que quis dizer. Mestre, por favor, explique um pouco 
mais sobre isto. 
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Mestre: Eu falei sobre isto em várias lições do Fa. Quando vim ensinar o Fa desta vez, 
não foi simplesmente para salvar vidas humanas. É a retificação do Fa do Cosmo e 
também está relacionada com a humanidade. Digo que inclusive os Deuses que as 
pessoas adoram estão sendo reposicionados durante esta retificação do Fa, quanto mais 
os seres humanos. Como esses Deuses podem continuar cuidando dos assuntos da 
humanidade? 
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa da cidade de Hefe, as províncias de Anhui, Shenyang 
e Yanhian enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Uma pessoa disse coisas más sobre o Dafa, então comecei a discutir com ela. 
É verdade que não segui o Ren de Zhen-Shan-Ren? Discutir com as pessoas é apego? 
 
Mestre: Você deveria ter conversado com ele e ter falado com um coração benevolente 
e com boas intenções. Se ele verdadeiramente não quisesse escutar, então deveria deixá-
lo ir embora. De fato, não percebeu que quando falou sobre os princípios do Dafa, 
estava falando a ele sobre o Fa e transmitindo-lhe o Fa, estava o ajudando e lhe 
oferecendo salvação! Se ele lhe escutou ou não, é assunto dele, por que querer discutir 
com ele? É muito melhor lidar com as coisas com boas intenções. 
 
Pergunta: Às vezes, quando estudo o Fa me ilumino a um princípio do Fa. Porém, no 
momento que quero falar do princípio ao qual me iluminei, sinto que o entendimento já 
não é correto. Este sentimento cada vez mais é mais óbvio para mim. 
 
Mestre: Correto! Já falei sobre isto, não é? Vocês só podem compreender esses 
princípios intuitivamente e não podem descrevê-lo com palavras. Assim que usam a 
linguagem humana para dizê-lo em voz alta, isto cai ao nível dos princípios das pessoas 
comuns. 
 
Pergunta: Entre os cultivadores há uma porcentagem maior de mulheres do que de 
homens? 
 
Mestre: Parece que hoje as mulheres conseguem entender o Fa mais depressa e isto é 
verdadeiramente algo bom. 
 
Pergunta: Sempre gostei de crianças e também desejava ter uma. Porém, depois de 
entrar em contato com o Dafa, percebi o quanto está degenerado o nível humano e a 
moralidade humana. Então, qual é a razão de ter filhos e permitir que tais corações e 
almas inocentes se contaminem? 
 
Mestre: Digo que não é você que cria vida, e sim que esta vida entra no ventre materno 
e se reencarna. Qualquer carma que ela possa ter é trazido com ela. Se ela não nascer 
através de você, então nascerá através de outra pessoa da mesma forma. Já que você é 
um discípulo do Dafa, por que tem medo que seu filho se contamine? 
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Pergunta: Sou professora de escola pré-primária e ensino para uma pequena minoria. 
Meu trabalho é visitar diferentes jardins de infância para ensinar a tradição e cultura 
chinesa. Realmente desejo ensinar às crianças os cinco exercícios do Mestre. É 
permitido que eu faça isto? 
 
Mestre: Isto é muito bom. De fato, em certas regiões, desde o diretor do Jardim de 
Infância até os professores, todos estão praticando e as crianças também estão 
praticando. As crianças não têm apegos. Quando se sentam ali: É fantástico! 
Verdadeiramente puro e magnífico. Certamente, fazer isto é muito bom. Educar 
crianças com os princípios do Dafa lhes trará benefícios infinitos ao longo do curso de 
suas vidas. 
 
Pergunta: Algumas pessoas estão praticando sinceramente o cristianismo, a religião 
budista, etc., e não têm oportunidade de obter o Falun Dafa. Elas terão uma saída? 
 
Mestre: Antes que eu começasse a fazer isto, seus Deuses revelaram claramente às 
pessoas de seus reinos que realmente poderiam ser salvas, que eu faria isto. Algumas 
acreditaram e outras não. Não vejo o tipo de religião, ou quão alto é o posto da pessoa. 
Tampouco me importa quem é a pessoa; só vejo o coração da pessoa. Perante mim, não 
importa quem seja, é um ser humano, e eu só vejo o coração da pessoa. Se a pessoa não 
quer se cultivar, não farei nada. Se ela deseja se cultivar, lhe ofereço salvação. É assim! 
Não presto atenção a nenhuma formalidade nem vejo o posto que a pessoa ocupa ou a 
religião na qual ela acredita. (Aplausos). 
 
Pergunta: Estou cultivando em Dafa por vários anos. Nos últimos meses, enquanto 
compartilhava experiências com os estudantes, pude ver que havia certos discípulos que 
falavam sem parar, e isto diminuiu meu desejo de falar. Mestre, diga-me, por favor, se 
este estado é correto. 
 
Mestre: Se eles ficam falando sem parar, e quanto mais falam, menos deseja ouvi-los e 
menos relaxado se sente e, quanto mais eles falavam, mais lhe parecia que não paravam, 
isto quer dizer que você tem um apego! Realmente, ainda que ele não estivesse falando 
diretamente com você, era dirigido a você. (Aplausos). Isto ocorreu para revelar seus 
apegos. De fato, seus apegos foram expostos. O que ocorre é que você estava tentando 
encobri-los ao dizer que os outros não paravam de falar. Por acaso não falei que devem 
olhar para si mesmos sem importar o que encontrarem? Não foi um tipo de apego seu 
que veio à superfície? Já que vocês são cultivadores e pessoas extraordinárias, por que 
vocês vêem coisas más nas pessoas comuns e se comparam com elas? Porque aquela 
pessoa que falava sem parar é uma cultivadora, e está se cultivando entre as pessoas 
comuns e tem apegos que ainda não foram eliminados, então exibe comportamento de 
pessoa comum. Se ela não tivesse essas coisas, ela já não seria um Buda? Não seria um 
Deus? Não é verdade? Por isso, quando este ou aquele problema ocorre entre os 
estudantes, você pensa somente sobre o porquê de as outras pessoas se cultivaram tão 
pobremente e não deseja olhar para dentro. Já disse a todos em minhas lições que 
quando os conflitos surgem entre duas pessoas e é visto por uma terceira, inclusive a 
terceira pessoa deve refletir: “Oh, eles tiveram um conflito, por que eu estava ali e vi 
aquilo? Por acaso tenho certos apegos? Será que eu talvez tenha esses problemas?” Já 
que estão se cultivando, necessitam ser verdadeiramente responsáveis consigo mesmos 
e necessitam olhar para si mesmos. Além disso, quero mencionar que há estudantes que 
falam e falam sobre coisas que não estão relacionadas com Dafa nem com o cultivo 
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durante as seções em grupo do estudo do Fa, e isso interfere com os estudantes e o 
cultivo dos estudantes. Necessitam prestar atenção especial a isto e apontar claramente 
essas falhas aos que estão fazendo isto. 
 
Pergunta: Quando vejo o lado egoísta dos cultivadores, me sinto mal. 
 
Mestre: Então você tem outro apego. Nada deve afetar o coração de um cultivador. 
Quando vê exposto seu egoísmo, é possível que se manifeste para que você lhe fale e 
permita então que ele tome consciência disso e o elimine. Se você é afetado pelo 
egoísmo dele e isto faz com que você se sinta mal, como pode ser que não tenha 
nenhum apego? Não é verdade? 
 
Pergunta: Por que quando o cultivador desenvolve interferência demoníaca da própria 
mente, cairá até o fundo e não será capaz de se cultivar novamente? 
 
Mestre: Estava dando uma descrição. Se a interferência demoníaca que a mente do 
cultivador desenvolve é extrema a ponto que ele não pode ser salvo, ele cairá até o 
fundo. Se ele é capaz de perceber o que está ocorrendo, então terá uma oportunidade de 
se salvar desta situação. Eu estive dizendo a todos, baseado nos princípios do Fa, sobre 
os perigos da interferência demoníaca da própria mente. 
 
Pergunta: Um cultivador pode melhorar o sistema de educação e torná-lo mais fácil 
para que a sociedade aceite o Dafa? 
 
Mestre: Há muitos estudantes que sentem que Dafa é muito bom, que Dafa é capaz de 
mudar todos os corações e é capaz de fazer com que a sociedade alcance 
verdadeiramente um estado melhor, um estado que seja de alto padrão moral. Por isso, 
muitos estudantes e pessoas comuns que não se cultivam acham que se fosse possível 
que Dafa fosse aceito pelas pessoas em geral na sociedade e fizesse com que mais 
pessoas se comportassem dessa forma, a sociedade se tornaria maravilhosa! Na 
realidade, sua mente está na sociedade humana comum, só posso dizer assim, pois seu 
entendimento do Fa ainda não é tão profundo, e não compreendeu claramente que este 
Fa que ensino não é para alcançar isto ou aquilo na sociedade humana comum; é para 
ensinar o Fa aos cultivadores para que sejam salvos. A sociedade humana comum é só a 
sociedade humana comum. Se houvesse verdadeiramente funcionários de alta hierarquia 
entre as pessoas comuns que usassem a benevolência dos princípios do Dafa para mudar 
o padrão moral desta sociedade que se degenera dia a dia, então, isto seria a 
manifestação dos corações bons das pessoas; e não sou contra isto. Estariam 
propagando o Dafa para o bem das pessoas, portanto, é assim. Essas coisas são coisas 
de pessoas comuns e coisas que acontecerão na próxima fase quando o Fa retificar o 
mundo humano. 
 
Pergunta: Todos os discípulos de Taiwan enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). 
 
Pergunta: Tenho várias perguntas para fazer. O nível de habilidade de uma pessoa vem 
com o seu espírito-original ao nascer, ou é organizado de acordo com sua virtude ou 
carma? 
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Mestre: No que diz respeito a esta pergunta, há dois tipos de habilidades. A primeira é a 
chamada astúcia de pessoa comum, e isto não é bom, de forma alguma, para o processo 
de cultivo, e sim um impedimento sério. Outro tipo é a exibição de habilidades, durante 
o cultivo, que estão além das pessoas comuns. Isto se deve a algo pré-natal, tanto como 
a elementos pós-natais. Porém, estas não servem para julgar o nível do cultivador; o 
cultivador tem que olhar as qualidades inatas da pessoa para julgar as habilidades dela 
para o cultivo e compreensão do Fa. A natureza original de uma pessoa foi enterrada 
durante um longo período de tempo, vida após vida durante reencarnações. A 
quantidade de natureza original que uma pessoa pode manifestar é a boa qualidade inata 
e qualidade de iluminação que ela tem. 
 
Pergunta: O passado nos deixou as solenes imagens de Buda, Tao e Deuses retratados 
nas esculturas e pinturas em vários lugares de todo o mundo. Como conseguiram 
permanecer no mundo humano? 
 
Mestre: Está me perguntando como as pessoas souberam das imagens dos Budas. Há 
grandes diferenças entre os humanos que viveram nos tempos em que a moralidade das 
pessoas era muito boa e os humanos que vivem em um período de tempo em que a 
moralidade humana é má. Quanto mais alto é o padrão moral da sociedade humana, 
mais os Deuses revelam a verdade do universo às pessoas, e esta é a situação. Então, a 
sociedade atual não é boa porque esta sociedade adora a ciência e não os Deuses, por 
isso as pessoas vêem menos e menos. Além disso, esta ciência foi criada pelos 
extraterrestres que também são seres desta dimensão, só que são de outros planetas. 
Muitas das grandes pinturas do Louvre na França representam coisas dos Deuses. A 
representação é muito realista. Eu as tenho visto e, na realidade, as coisas lá são assim. 
Porém elas foram feitas em um tempo em que o cristianismo estava em seu nível mais 
alto. Em outras palavras, foram feitas em um tempo em que o padrão moral da 
humanidade estava no auge e as pessoas acreditavam mais nos Deuses. Por isso, havia 
muitos artistas que eram cristãos devotos. Portanto, os Deuses lhes mostraram coisas e 
eles foram capazes de vê-las. Todos sabem que os artistas são muito bons em 
memorizar imagens instantaneamente. Depois de verem as cenas dos Deuses, foram 
capazes de pintá-las. Acho que eles pintaram muito próximo da realidade, em uma 
forma muito real; eles são realmente assim.  Muitas pessoas sentem um ar de santidade 
e reverência depois de verem este tipo de pintura; o tipo de reverência para com os 
magníficos Deuses. Foi assim que as imagens dos Budas foram deixadas para a 
humanidade. 
 
Pergunta: A matéria formada através do cultivo até a perfeição é preciosa para aqueles 
em níveis mais altos. Isto tem alguma relação entre o processo de cultivo em si e o 
voltar ao estado original do ser? 
 
Mestre: A conexão que você fez não tem nada a ver, pois o seu processo de cultivo é de 
fato, voltar ao seu verdadeiro ser original. “A matéria formada através do cultivo até a 
perfeição é preciosa para aqueles em níveis mais altos”, isto não tem sentido. Para esses 
Deuses que estão a níveis além do reino em que você alcançará a perfeição, pode não 
ser preciosa. Para Deuses que estão em níveis ainda mais altos, eles pensam que essa 
matéria é suja. De fato, tudo o que não é bom neste universo, cai aqui nesta sociedade 
humana. 
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Pergunta: Os cristãos podem se cultivar em Dafa? 
 
Mestre: Acabo de dizer estas palavras: Disse que os Deuses não dão nenhuma 
importância a qualquer religião, pois é algo criado pelo homem. Quando Jesus esteve no 
mundo, não havia nenhuma igreja e não existia a religião cristã. Quando Sakyamuni 
esteve no mundo, tampouco havia templos, pois foi tudo criado pelo homem. Quando 
Sakyamuni esteve neste mundo, não havia escrituras e quando Jesus esteve neste mundo 
não havia Bíblia também. As pessoas escreveram essas coisas mais tarde, recordando o 
que foi dito naquela época. 
 
Os Deuses e Budas não dão nenhuma importância às formas de crença das pessoas, 
portanto, que importa a forma escolhida? A religião não é uma coisa má para 
humanidade, porém, se as pessoas se apegam a essa forma em si, então elas não são 
discípulos sérios dos Budas e Deuses. Como todos sabem, durante a grande revolução 
cultural, todos esses templos foram demolidos. Por que os Budas não intervieram 
naquele momento? Por que fariam isso? Todos os tipos de pessoas iam a esses templos, 
pedindo todo tipo de coisas. Essas pessoas que pedem coisas aos Budas não estão se 
cultivando; seu objetivo ao adorar o Buda é obter bênçãos para ter um filho, se tornarem 
ricos, ou obter bênçãos para eliminar desastres ou calamidades. O Buda está ali para 
fazer isto por ti? O Buda está ali para, fundamentalmente, salvar todos os seres e para 
lhe salvar para os céus, porém, você busca a comodidade de pessoa comum. Por isso, 
para os Budas, este apego de pedir coisas ao Buda é o pior apego; um apego que faz o 
Buda se sentir mal. As pessoas não sabem o que estão fazendo, tratando os Budas com o 
qing humano: “Digo que vocês Budas, Bodhisattvas são magníficos, cheios de 
misericórdia e compaixão, por isso os Budas e Bodhisattvas devem satisfazer meu 
pedido; digo que você, este Buda, é grandioso, então por ser Buda tem que estar feliz”. 
Elas pensam que seus poucos elogios farão os Budas felizes. As pessoas acreditam que 
os corações humanos podem afetar os corações dos Budas. Pensam que se fizerem 
algumas poucas coisas farão o Buda feliz; isto é ridículo. Quando este tipo de pessoa 
está ali adorando o Buda, o Buda está ali? O Buda se irrita só ao escutá-la; o Buda se foi 
há muito tempo. Como o Buda não está na estátua, o que as pessoas estão adorando? 
Pensem, qual o motivo para ainda se manter tal templo? Se as pessoas não o 
destruíssem, eles o destruiriam com um trovão, não é este o princípio? Por isso digo que 
os Deuses só vêem o coração das pessoas; se seu coração não alcança o padrão do 
cultivo e defende a religião budista, para que você a defende? Isto foi criado pelos seres 
humanos. Portanto, o que defende é a religião e você está apegado à religião em si. 
Você diz: “Tenho salvaguardado a religião, então me tornarei um Buda, um Deus, e 
assim poderei ir para o Céu”. Isto não é uma piada? 
 
Pergunta: O cristianismo não é muito diferente de Falun Dafa. A diferença é só entre o 
Oriente e o Ocidente? 
 
Mestre: A diferença é imensa. Falun Dafa é o Fa que criou o Cosmo, incluindo todas 
as vidas, incluindo humanos e Deuses, céus e terras, e todas as coisas e objetos. Todos 
os Deuses foram criados pelo Dafa do Cosmo. Você deveria ler o livro Zhuan Falun. 
Nesse livro, eu expliquei claramente estes assuntos. Você pode ler o livro, pois já tem 
uma edição de Zhuan Falun em inglês. 
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Pergunta: Tenho uma pergunta, por favor, peço que a responda. Tenho me cultivado 
por mais de três anos, e tenho passado com facilidade minhas tribulações, porém, 
somente no ano passado as provas começaram a aparecer. Há sangue em minhas fezes 
há vários meses, por que isto está acorrendo? Agora que minha saúde foi afetada, posso 
melhorar no cultivo desta forma? 
 
Mestre: Talvez todos tenham entendido claramente que esta pergunta tem um problema 
em si. Você pretende que em seu cultivo não haja incidentes como foi durante os três 
anos, isto é prática de cultivo? Você foi verdadeiramente diligente durante esses três 
anos? Você tem tratado a si mesmo como um verdadeiro cultivador?  Você cumpriu 
com o padrão? Às vezes, em seu coração você considera o assunto de sua família mais 
importante que o Fa; o que está em sua mente é ganhar dinheiro e está apegado ao afeto 
familiar – tem dado mais importância a tudo isso que ao Fa – e não quer eliminar seu 
próprio carma ou enfrentar nenhuma dificuldade. Isto é ser um discípulo genuíno se 
cultivando? Mesmo se você se cultivar assim por dez anos, nada mudará. Quando você 
começa a se elevar, começa a limpar o seu corpo; quanto ao sangue coagulado é o 
sangue que sobra junto com as coisas más do passado que está sendo expelido, então, 
repentinamente você entende isto como se o seu corpo estivesse tendo problemas. Você 
é incapaz de se manter firme com pensamentos retos e não consegue acreditar que é o 
seu Mestre limpando o seu corpo enquanto se cultiva. O cultivo é um assunto solene, 
porém, mesmo assim considera isto como se fosse uma enfermidade; como vejo este 
assunto? Isto é passar a prova? Seu coração não é firme nem constante. No inicio isto 
foi algo bom, limpar seu corpo para você. Quem faria este tipo de coisa por você? Não 
foi feito isto porque você deseja praticar o cultivo? Quando enfrenta este problema, é 
incapaz de ter um entendimento correto sobre isto, então segue se cultivando lentamente 
e é incapaz de avançar diligentemente. Quando não consegue compreender estas coisas 
baseadas no Fa, o processo no qual seu corpo é limpo se prolonga, e isto pode se 
prolongar durante muito tempo, persistindo durante vários meses nesse estado. Os 
pensamentos então, se tornam mais instáveis e quanto mais o tempo passa, maior a 
tribulação parece ficar e mais difícil fica de ultrapassá-la: “Por que está durando tanto 
tempo e eu ainda não consigo ultrapassá-la?” Seus pensamentos começam a vacilar: “O 
cultivo é ineficaz? Será que o Mestre não está cuidando de mim? O que está 
acontecendo?” isto já afetou tua saúde. Neste momento você não se tratou como um 
cultivador. 
 
Normalmente não gosto muito de falar de problemas específicos, porém, pensem, 
muitas pessoas depois de cultivarem no Dafa, qualquer que fosse a doença terminal que 
tinham, pessoas em estados críticos, todas se recuperaram. Porque elas não tinham 
apegos; elas estavam fazendo progressos diligentes e não pensavam de forma alguma 
nas doenças: “O hospital já deu a sentença de morte! Por que devo ter medo de morrer? 
Hoje obtive o Dafa, então me cultivarei! De qualquer forma, o que puder obter já está 
bom, eu me cultivarei com toda minha força! Praticarei!”. Sem perceber, suas doenças 
foram todas desaparecendo, pois elas não tinham apegos às doenças. No entanto, há 
algumas pessoas que contraíram certas doenças sérias, incluindo esses pacientes com 
doenças terminais e morreram. Por quê? Porque elas vieram apenas para se curarem, e 
enquanto praticavam não podiam abandonar seus apegos. Elas pensavam: “Essa pessoa 
se recuperou de uma doença terminal através da prática de Falun Dafa, eu também 
poderei me recuperar se praticar! Como vim praticar, este Mestre também cuidará de 
mim!” estão pensando: “Enquanto estiver lendo o livro e praticando os exercícios, o 
Mestre eliminará minha doença”. Elas têm esse pequeno defeito em suas mentes, por 
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isso elas pensam: “Definitivamente o Mestre eliminará minhas doenças”. Na superfície 
elas estão se cultivando e lendo o livro como todos os demais praticantes, porém, elas 
não estavam lendo por causa daquela doença? Eu vejo a sua essência! O cultivo é 
solene, você quer enganar o Buda? Quer enganar o Mestre?  Na verdade está enganando 
a si mesmo. Sem mudar sua essência, isto é se cultivar genuinamente? Por que os 
estudantes podem ser provados em seus sonhos? Quando todas suas intenções que 
escondem seus apegos estão dormindo, examinamos qual é o seu verdadeiro estado. 
Você deve verdadeiramente alcançar o padrão de um cultivador. Este não é o princípio? 
Você já aprendeu Dafa, porém não está fazendo progressos diligentes. Não deixe que 
esta oportunidade passe, pois há muitas pessoas que nem sequer puderam obter o Fa. 
 
Pergunta: Por que toda vez que minha esposa pratica em grupo ela se sente muito mal? 
 
Mestre: Isto é causado pelo carma dela. Como poderia se permitir que quando 
começasse a se cultivar não precisasse mais pagar as dívidas acumuladas em muitas 
vidas passadas e se convertesse comodamente em um Deus? Que classe de Deus seria? 
Como poderia ser permitido criar carma e não ser responsável por isso? Quando um 
Deus olha a existência de uma pessoa, ele não olha apenas uma vida dessa pessoa. 
Reencarnar-se vida após vida, é como passar de um dia para o outro. Não é permitido 
dormir, despertar pela manhã e dizer que não reconhece o que fez no dia anterior. Não é 
assim? Os Deuses olham sua existência como um todo, e o que quer que tenha feito em 
um período particular de tempo, é considerado. 
 
Pergunta: Como se aumenta a capacidade para tolerar? 
 
Mestre: Durante o cultivo essa capacidade se expandirá naturalmente, pois isto não é 
algo feito com intenção. Quanto mais apegos abandonarem, maior se tornará o coração 
do cultivador e maior se tornará a tolerância do cultivador para com as coisas. 
 
Pergunta: Em um sonho, sonhei que o Mestre me enviava por correio quatro taças, 
porém apenas uma chegou intacta. No dia seguinte, sonhei que tinha quatro filhos, 
porém só um sobreviveu. Alguns amigos praticantes entenderam que eu só havia 
recebido um quarto do que o Mestre me deu. Isto é correto? 
 
Mestre: Isto lhe foi dado para que você se ilumine, portanto não posso lhe revelar. Se 
eu lhe revelasse, não seria o mesmo que eu desse isto a mim mesmo para que eu me 
iluminasse? 
 
Pergunta: Depois de alcançar o reino e nível de Buda, ainda há um espírito-original e 
um espírito-original-assistente? 
 
Mestre: Neste ponto, não haverá nenhum. Por acaso não disse em Zhuan Falun que 
depois de alcançar a perfeição, o espírito-original-assistente só pode existir como 
guardião do Fa ou alguma outra forma? 
 
Pergunta: A China é um ambiente bom para o cultivo. Os resultados do cultivo serão 
afetados depois de residir na Austrália por um tempo? 
 
Mestre: Não serão. Enquanto se cultivar, será o mesmo, seja onde for. 
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Pergunta: Quando me sento em meditação por uma hora, normalmente parece que o 
tempo demora a passar e termino com muita dor. Porém, percebi que quando elimino 
carma durante as tribulações e medito, o tempo passa muito rápido. Passa em um 
instante, e também me sinto diferente. Esta situação é correta? 
 
Mestre: Todos estes estados se manifestam durante a prática dos exercícios e ocorrem 
até com muita naturalidade. 
 
Pergunta: Quando elimino carma e medito, ambos os lados eliminam carma? 
 
Mestre: Que ambos os lados? O lado que foi bem cultivado não sentirá dor e no que diz 
respeito às pernas, certamente estarão doloridas. Depois de se sentar por um longo 
tempo, não é somente as pernas que doem; há também formigamento nas costas, assim 
como sentimento de inquietude e náusea também se manifestam. Assim se sofre física e 
mentalmente! Quando as pernas doem, é só uma prova de resistência física, porém 
enquanto se senta em meditação também você pode sentir inquietude. E, assim, você 
quer baixar as pernas. Muitos de nossos praticantes sentem essas coisas. De fato, o 
sofrimento elimina carma. 
 
Pergunta: Sinto-me afortunado por vê-lo pessoalmente e agora tenho uma pergunta. O 
Mestre nos falou sobre praticar uma só via de cultivo. Se no curso de minha vida diária 
leio escrituras e livro budistas, penso que para estudantes de um nível baixo como eu, 
deveria ser benéfico. Poderíamos alcançar lentamente o padrão, pois a religião budista 
também é Fa-Buda, isto é correto? 
 
Mestre: Sua forma de pensar é incorreta, pois Dafa e a religião budista não são a 
mesma coisa. Deve ler mais Zhuan Falun. Na verdade tenho muito para lhe dizer. O que 
você quer saber também é muito, porém, hoje não há tempo suficiente. Aqui estou 
discutindo com meus discípulos sobre problemas que eles encontram enquanto se 
cultivam em seus diferentes níveis. Se você deseja se cultivar, então leia algo do livro. 
Leia Zhuan Falun e assim poderá se decidir. Você poderá decidir por si mesmo se quer 
se cultivar ou ler suas escrituras budistas. Dafa é diferente de todas as religiões.  
 
Pergunta: Sinto-me emocionado e sem palavras ao vê-lo. Desejo dizer algo, porém não 
sei o que falar, neste momento; a minha consciência-principal não está clara ou meu 
qing é muito forte? 
 
Mestre: Este não é o caso. Não só você; quando muitos estudantes me vêem, eles não 
têm nada a dizer. Pois neste momento, a parte de vocês que completou o cultivo se torna 
alerta. O lado que se cultivou com êxito sabe tudo sobre os princípios do Fa neste reino, 
assim, ao me ver, não há nada a perguntar. O Mestre fez tantas coisas por todos e o lado 
consciente de vocês sabe disso. Na superfície estou somente expondo os princípios do 
Fa, porém somente uma parte sua pode ver seu verdadeiro melhoramento em outras 
áreas, tanto como a eliminação de seu carma e muitas outras coisas feitas para você. Por 
isso, quando me vê só quer chorar, porém, o seu lado que não se cultivou bem, não sabe 
a razão do choro. Esta é a situação. Isto se deve ao fato de que não há forma de 
descrever as coisas que o Mestre tem feito por você.  Neste irredimível mundo caótico, 
com a situação moral humana decaindo rapidamente, lhes ajudo a eliminar o carma e 
lhes dou muitas coisas. Se eu não tivesse lhe dado esta oportunidade, ninguém o faria. 
Então, este seu lado viu isto, o estado em que se encontra vem disso. (Aplausos). 
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Pergunta: Eu gostaria de perguntar: Como sei se obtive o Fa? No passado tive diabetes 
e colesterol alto e depois de me cultivar em Falun Gong tudo está bem. Isto significa 
que eu já obtive o Fa? 
 
Mestre: Isto não significa que eu tenho cuidado de você? A prática de cultivo sempre 
requer ajustes em seu corpo para que primeiramente esteja bem e depois entre na fase de 
cultivo. Já está sofrendo mudanças. Se eu não tivesse cuidando de você, este tipo de 
mudança não teria ocorrido. Então, esta mudança não está ocorrendo porque você está 
em meio ao Fa? Você deve ler muito o livro, estudar muito o Fa e fazer progressos 
diligentes. 
 
Pergunta: No cultivo, é permitido recitar as fórmulas dos exercícios enquanto se pratica 
os exercícios? 
 
Mestre: Recite as fórmulas antes de fazer os exercícios. Durante os exercícios não é 
necessário recitá-las; o melhor é não pensar em nada; isto é o melhor. 
 
Pergunta: Os estudantes que entraram recentemente na prática de cultivo podem 
alcançar a perfeição como os discípulos que se cultivaram por vários anos? Há algumas 
pessoas mais velhas cujo nível literário é limitado e há outras pessoas tendo uma pobre 
capacidade para entender o Fa. Como devemos entender o seu “alcançar a perfeição 
através do cultivo”? 
 
Mestre: Não deveria considerar a geração mais antiga assim. Tudo depende do nível de 
diligência de cada pessoa; não pode olhar a idade desta forma. Uma vez que foi 
permitido a ela obter o Fa, sempre terá tempo suficiente. Porém, se ela não pode ser 
diligente, se é incapaz de se manter firme como cultivadora, então tudo será em vão. Eu 
dou bastante tempo. O tempo é suficiente se for diligente, porém não se cultive de 
forma negligente. 
 
Pergunta: Três dias depois de meu filho nascer, vi um estrangeiro velho com chapéu e 
vestindo roupa preta; ele estava cobrindo o meu filho com uma manta. Todos em nossa 
família somos cultivadores do Dafa, portanto, o que vi deve ter sido o Fashen do Mestre 
e não um estrangeiro velho. Não entendo, gostaria de pedir ao Mestre que me explicasse 
um pouco sobre isto. 
 
Mestre: Tenho diferentes imagens em diferentes níveis e também tenho diferentes 
mundos em diferentes níveis. Mesmo assim, de onde veio a criança para obter o Fa, ou 
se há um Deus a seguindo ou cuidando dela, não posso dizer nada sobre isto. Apenas 
siga em frente e continue se cultivando, pois, vendo estas coisas, o cultivador deveria se 
tornar mais diligente. 
 
Pergunta: Esperamos sinceramente que aqueles discípulos da raça branca que foram 
beneficiados pelo Dafa possam ser ativos em introduzir o Dafa a outras pessoas de sua 
raça. 
 
Mestre: Todos os discípulos do Dafa - brancos, chineses, ou alguns de outras raças - 
todos eles sabem o que devem fazer durante o cultivo. 
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Pergunta: Depois que cheguei à Austrália demorei quatro meses para encontrar um 
local de prática. Todos os estudantes me parecem muito familiares, porém, nunca os vi 
antes. Na conferência de experiências, todos os cultivadores de Dafa também me trazem 
este tipo de sensação. Eu não me sinto deslocado nem desconhecido. Por que isto 
acontece? 
 
Mestre: Certamente este é o caso. Nossos discípulos de Dafa estão todos se cultivando 
no mesmo Fa, todos estão se cultivando em Dafa. Os lados que completaram o cultivo 
se conhecem muito bem uns aos outros, e, entre vocês mesmos, talvez se conheçam de 
alguma outra vida. 
 
Pergunta: Meu cérebro está muitas vezes em branco e muitas vezes as pessoas me 
perguntam: “Se Falun Dafa é bom, por que você não se recorda de nada?” 
 
Mestre: Isto ocorre porque o lado que se cultivou bem, o lado que foi completamente 
cultivado, foi bloqueado, e o lado que não sabe as coisas claramente, sempre é o lado 
que não tem sido bem cultivado. Não permita que as coisas que interferem com você 
exerçam efeito sobre você outra vez. 
 
Pergunta: Desde criança sempre tive pena de mim mesmo. O sentir pena de si mesmo 
também é um apego que deve ser abandonado? 
 
Mestre: Correto. Abandone este apego, pois é o ser de mais sorte no Cosmo. É 
estudante de Dafa, e até os Deuses nos Céus sentem inveja de você, portanto, por que 
tem que sentir pena de você mesmo? 
 
                                                           ********************* 
 
Nossos dois dias de conferência estão terminando. Através destes dois dias de Fahui, 
penso que cada um de vocês alcançou algum grau de melhoramento. Este Fahui também 
teve êxito absoluto e foi muito bom, alcançando assim, os resultados almejados. Este 
Fahui capacitará a cada estudante perceber onde tem falhado e, no cultivo daqui em 
diante, permitir com que cada um avance diligentemente, fortalecendo sua confiança no 
cultivo, fazendo, assim, com que este Fahui cumpra o seu propósito. Este é o objetivo 
principal de se ter a conferência. Também espero que possam usar este Fahui como 
forma de inspiração e serem responsáveis por si mesmos no cultivo, de hoje em diante. 
Há um bom número de estudantes novos sentados aqui e alguns que não tem 
entendimento bom do Dafa. No entanto, uma vez que atravessaram esta porta e viram 
tudo isto, espero que obtenham uma cópia do livro e aprendam este Dafa. Pensem, por 
que há tantas pessoas estudando-O e por que tantas pessoas estão se cultivando? Neste 
nosso ambiente, talvez você também tenha sentido uma atmosfera harmoniosa. Na 
atualidade, sem importar as circunstâncias nem o ambiente, você não será capaz de 
encontrar isto em nenhum outro lugar. 
 
Enquanto faço isto, levei em consideração o ser responsável para com as pessoas e a 
sociedade, e, de forma alguma, causar problemas à sociedade. Não importa em que 
região vivam nossos estudantes, eles são pessoas boas. Sempre que nos deparamos com 
qualquer problema ou qualquer dificuldade, devemos usar de um coração benevolente e 
boas intenções para falar com as outras pessoas, e de forma alguma é permitido que seu 
lado mau exerça algum papel. 
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Este Fahui está terminando e espero que todos sejam mais diligentes de agora em 
diante. Depois deste Fahui, haverá mais estudantes estudando o Fa, construindo sobre o 
passado e trazendo inspiração ao futuro. Penso que todos vocês serão capazes de agirem 
bem. Finalmente, espero que todos vocês melhorem constantemente e alcancem 
rapidamente a perfeição! (Aplausos)  


