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(Aplausos) Olá a todos! 
 
Entre os presentes, alguns vieram do Fahui de Sidney. Enquanto que a maioria de vocês 
são estudantes da Nova Zelândia, também há alguns que vieram de outras regiões. 
Durante o processo do cultivo, vocês têm muitas perguntas relacionadas ao cultivo. O 
propósito principal de ter vindo aqui é me encontrar com todos vocês durante este Fahui 
e, ao mesmo tempo, responder algumas de suas dúvidas. O propósito desta conferência 
é permitir que todos melhorem verdadeiramente e alcancem a perfeição. O estar 
reunidos aqui, permitirá que cada um encontre suas próprias falhas ao observar como os 
outros têm se cultivado. Penso que esta é a meta a se alcançar em nosso Fahui. 
 
Claro, uma pessoa terá todo tipo de perguntas enquanto pratica o cultivo. De fato, posso 
dizer que depois de estudar o Fa por um longo tempo, muitos podem perceber que já 
não tem mais tantas perguntas. Por quê? Parece que inclusive quando me vêem, já não 
têm mais perguntas a fazer. Na realidade, a razão principal é que por meio do estudo do 
Fa, você melhora gradualmente seu entendimento do Fa, e verdadeiramente consegue 
melhorar na base do Fa. Quando consegue entender o Fa pelo Fa, percebe que tudo se 
torna mais claro. Porém, como Dafa ainda está sendo difundido na sociedade humana 
comum, sempre há pessoas novas que vêm para aprender, e por isso sempre haverá um 
bom número de pessoas fazendo perguntas constantemente. Vocês já viram que muitas 
perguntas feitas em nossos Fahui são repetitivas. Ou seja, muitas perguntas feitas a cada 
evento já foram feitas em Fahui anteriores. Por quê? Porque sempre estão chegando 
estudantes novos para aprender, e os estudantes novos fazem perguntas que representam 
os problemas que surgem nas etapas iniciais do estudo do Fa. Claro, entre as perguntas, 
também há algumas de estudantes veteranos ou desses que querem saber algo a mais 
sobre algumas coisas. Penso que enquanto ler os livros e estudar o Fa, chegará a saber 
tudo. Enquanto ler o livro e estudar o Fa chegará a conhecer aquilo que está de acordo 
com o seu nível. 
 
Durante o cultivo, quando você compreende o significado interno de uma frase, você já 
está efetivamente naquele nível. É só que você ainda tem pensamentos humanos 
comuns neste seu lado humano. O que significa ter “pensamentos humanos comuns”? 
Significa que você ainda tem as diversas emoções e desejos de um ser humano comum; 
ainda tem vários apegos humanos em certo aspecto, e as emoções humanas comuns 
atuam quando pensa sobre algo – todos esses pensamentos são pensamentos humanos 
comuns – e também associadas a isso estão as opiniões formadas depois do nascimento, 
e isto inclui o carma de pensamento. Já que você está em processo de cultivo, estas 
coisas definitivamente existem e variam em grau de manifestação de um para o outro. 
Durante a prática de cultivo, elas podem diminuir cada vez mais. Para quem não 
praticou o cultivo por muito tempo, ou não tem sido diligente, a proporção de 
pensamentos humanos comuns é ainda maior. Digo que todos vocês possuem tantos 
pensamentos humanos comuns que se não conseguem validar as coisas com padrões 
mais altos, e seguramente terão muitas perguntas a fazer. De fato, isto ocorre porque há 
muitos pensamentos humanos comuns. Não é permitido que repentinamente 
compreenda numerosos princípios do Fa em certo nível de maneira tão clara como se 
tivesse alcançado a abertura do gong ou a iluminação. Isto ocorre porque você tem 
muitos pensamentos humanos comuns e não se permite que uma mente humana conheça 
coisas dos Budas. Os princípios genuínos do Fa e as reais situações nos reinos dos 
Deuses não podem ser reveladas aos humanos. Enquanto se cultiva no Fa, na superfície, 
quando compreende uma linha ou um parágrafo dos princípios do Fa em Zhuan Falun, 
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na realidade já está naquele nível. A razão pela qual não se permite que você saiba 
tanto, se deve ao fato de você ter pensamentos humanos comuns. A parte de sua mente 
que tem pensamentos humanos comuns e que não se cultivou completamente não tem 
permissão para aprender as coisas dos Budas. Esta é a razão. Porém, quando 
compreender o verdadeiro significado interno de tal linha ou alcançar diferentes 
entendimentos em diferentes níveis, na realidade, você já estará naquele nível. 
 
Você ainda tem que praticar o cultivo entre as pessoas comuns e continuar eliminando 
os apegos humanos comuns. Seus apegos humanos comuns não podem ser eliminados 
instantaneamente enquanto você pratica o cultivo. Se estes fossem completamente 
eliminados, você não poderia se cultivar. Muitas vezes digo que se uma pessoa não 
tivesse pensamentos humanos comuns, saberia tudo o que as outras pessoas pensam. 
Inclusive saberia o que alguém está pensando só ao ver seus gestos ou os movimentos 
dos olhos, saberia o que os outros querem e o quão longe alguém chegará no final. Por 
que você ainda não é capaz de saber todas essas coisas? É porque você ainda tem 
pensamentos humanos comuns e está entre as pessoas comuns. Quando for além do 
reino das pessoas comuns, perceberá que as coisas das pessoas comuns podem ser vistas 
como a claridade de um cristal. Porém, todos vocês estão praticando o cultivo entre as 
pessoas comuns, e não poderiam progredir. Se hoje, você eliminasse todos os seus 
pensamentos humanos comuns e elementos degenerados, incluindo suas diversas noções 
humanas comuns, e se tornasse um ser completamente puro e purificado, perceberia que 
já não seria mais capaz de praticar o cultivo. Por quê? Você sabe que um Deus já não 
pode mais praticar o cultivo, pois alcançou a perfeição e as ilusões foram dissipadas. Se 
você não tivesse esses pensamentos humanos comuns, não estaria no estado de ser 
humano comum e todas as ilusões desapareceriam. Você saberia o seu passado e o seu 
futuro, assim como o das outras pessoas. Por isso, seria quase impossível continuar se 
cultivando. Porém, isto não significa que ao conhecer o seu passado e o seu futuro já 
não possa mais se cultivar, pois as coisas que sabe agora têm limitações. Estou me 
referindo ao estado de completa iluminação, ou seja, quando já saberá tudo, e quando já 
será onisciente. Então, existe uma diferença. Em outras palavras, não conseguiria 
praticar Dafa entre as pessoas comuns se não tivesse algum pensamento humano 
comum antes de alcançar a perfeição. Porém, com pensamentos humanos comuns, não 
lhe é permitido saber as situações verdadeiras nos diferentes níveis. Esta é a relação. 
 
Como tem pensamentos humanos comuns, sempre que não estiver atento no cultivo, 
avaliará o Dafa com a mentalidade e idéias de pessoa comum. Este tipo de coisa 
certamente ocorre. Digo isto também porque durante o seu cultivo haverá conflitos, 
provas e coisas como pensamentos humanos comuns, das quais não poderá se livrar; 
isto é cultivo. Os pensamentos humanos comuns são eliminados camada por camada 
durante o cultivo em Dafa. Vocês sabem, é como se fossem camadas de uma cebola que 
são descascadas uma a uma, até que finalmente se chega ao coração. Uma pessoa não 
pode se livrar de todas as camadas de uma só vez no cultivo em Dafa. Se pudesse agir 
dessa maneira, você já não seria mais capaz de se cultivar entre as pessoas comuns, pois 
sua superfície já não seria a de um ser humano comum. 
 
Em seu cultivo em Dafa ocorre algo mais. Digo, às vezes sentirá que não agiu muito 
bem em seu cultivo. Por exemplo, quando se deparou com certos problemas, seus 
apegos foram efetivamente descartados naquele momento ou naquela ocasião, e você foi 
capaz de superá-lo calmamente. No entanto, mais tarde percebe que os mesmos apegos 
surgiram novamente. Esses apegos podem aparecer em uma situação bem parecida e 
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com relação ao mesmo tipo de problema. E, assim, você percebe que eles não foram 
eliminados na raiz e que reapareceram. Na realidade, este não é o caso. Digo que o 
cultivo em Dafa é dividido em diferentes níveis, como uma escada. Como no exemplo 
que dei da cebola, aquela camada foi retirada e não existe mais, porém, há algumas que 
ainda não foram descascadas. Em outras palavras, são eliminadas camada a camada; e 
só quando todas elas forem eliminadas, aquilo deixará de existir. 
 
Às vezes, perceberá que é realmente difícil passar a prova durante o cultivo, isto devido 
a sua insuficiente compreensão do Fa. Mesmo sabendo que deveria atuar de acordo com 
os princípios do Fa, ainda não consegue agir corretamente algumas vezes. Alguns 
pensam: “Por que ainda tenho apegos depois de praticar o cultivo desta maneira? 
Significa que não serei capaz de alcançar a perfeição?”. Muitas pessoas pensam assim. 
Na realidade, digo que não deveria pensar desta forma. Passando a prova ou não, ou 
podendo soltar muitos apegos ou apenas uns poucos, de fato você está se cultivando. A 
prática de cultivo é assim. Você se arrepende, pois não conseguiu passar bem a prova: 
“Como não pude passar bem esta prova? Da próxima vez, passarei melhor por esta 
prova”. A prática de cultivo é exatamente isto. Se você pudesse passar cada prova, cada 
tribulação e cada penalidade realmente bem, eu diria que já não necessita mais praticar 
o cultivo e que já deveria ter alcançado a perfeição, pois nada é capaz de interferir 
contigo. Somente uma pessoa iluminada ou alguém que já alcançou a iluminação pode 
alcançar esse estado. 
 
No entanto, você tem que prestar atenção em algo. Alguns parecem ter entendido o que 
escutaram, porém, certamente os apegos que ainda abrigam, os conduzem a entender as 
coisas ao contrário: “Oh! então é cultivo de qualquer forma, sem importar se passamos 
bem ou não pelas provas. Então, suponho que não preciso mais me preocupar com isto, 
mesmo que eu não passe bem pela prova, não preciso mais me preocupar”.  Isto é 
inaceitável. Se você não cultiva a si mesmo e não procura avançar diligentemente, não é 
diferente de não se cultivar. Esta é a relação dialética. Existe uma maneira diferente para 
ver as coisas e entender os princípios do Fa através dos vários níveis diferentes, desde 
os mais baixos até os mais altos. Seu entendimento pode ser correto neste nível, porém 
quando sobe de nível ou muda seu ponto de vista, percebe que seu entendimento não é o 
mesmo que antes. Esta é a forma em que você progressivamente entenderá o Fa 
enquanto estiver melhorando e se cultivando. 
 
Acabo de dizer isto para contar que é inevitável ter muitas perguntas durante a prática 
de cultivo. Porém, penso que se todos vocês puderem melhorar verdadeiramente 
seguindo o Fa, e compreender o Fa baseado no Fa, o progresso de todos vocês será 
extremamente rápido. Além disso, todas as perguntas para as quais não pôde encontrar 
respostas antes e todas as perguntas que fêz, podem ser respondidas com o Fa. Por isso, 
o único caminho é ler mais os livros; não dê atenção a somente fazer os exercícios. 
Relativamente, mais estudantes caucasianos e de outros grupos étnicos mantêm este 
ponto de vista: “A prática de qigong é só uma questão de praticar exercícios. O que há 
mais ali? Para que ler o livro?” Vocês tendem a ter pensamentos como estes. Isto, na 
realidade, é a única grande brecha em seu entendimento. Alguma vez você já pensou 
qual é a diferença entre os movimentos de sua prática de qigong e aqueles da ginástica?  
Na superfície, a diferença é mínima. Então, por que a prática de qigong pode melhorar 
uma pessoa, torná-la saudável e em bom estado físico enquanto a ginástica não pode? A 
razão é precisamente que se trata de uma prática de cultivo. O significado interno da 
prática de cultivo não está completamente presente nos exercícios; além disso, os 
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exercícios são um recurso suplementar da prática de cultivo. A razão fundamental de 
você ser realmente capaz de melhorar e poder alcançar diferentes reinos é a sua 
compreensão do Fa; digo, você tem que ter o Fa lhe guiando se quiser chegar lá. Por 
isso, disse que o nível de gong da pessoa é tão alto quanto o nível do xinxing dela. Esta 
é uma verdade absoluta. 
 
As pessoas do passado pensavam: “Para poder cultivar o Tao ou praticar os exercícios 
de qigong, preciso ter algumas habilidades e técnicas especiais ou adotar alguns 
movimentos especiais para progredir na prática, certo?” As pessoas podiam saber sobre 
esta classe de coisas, porém eram proibidas de conhecer as verdadeiras razões que 
realmente permitiam o progresso do ser. Se elas soubessem as verdadeiras razões que 
permitiam o progresso, todas elas se converteriam em deidades. Portanto, isto quer dizer 
que existiram métodos e teorias que guiavam as pessoas, e esses métodos permitiam que 
um cultivador avançasse no cultivo. Hoje estamos explicando isto mais claramente, 
assim que você tem realmente o Fa e seus princípios o guiando. Porém, a maioria dos 
métodos do passado para o cultivo do Tao que foram deixados, são práticas laterais 
mundanas. 
 
As pessoas dizem que apenas o que foi ensinado por Lao Tse, Jesus e Sakyamuni pode 
ser considerado como grandes vias, e que quase todas as demais são simples práticas 
laterais mundanas. Na realidade, essas práticas laterais mundanas não são profundas, 
seus movimentos são complicados e não conhecem uma enorme quantidade de 
princípios do Fa, e, então, é realmente difícil praticar o cultivo nessas práticas. Essas 
práticas só enfocam o suportar sofrimentos; se cultivam mediante o padecer sofrimentos 
durante longo tempo. Superar dificuldades pode melhorar uma pessoa e eliminar um 
pouco de seu carma, no entanto, ela chega a entender os princípios do Fa de forma 
muito lenta e, por isso, o progresso dela no cultivo é muito lento. Porém, o que estamos 
ensinando hoje é Dafa e Ele representa os princípios do Fa do Cosmo inteiro. Com um 
Fa tão grande sendo ensinado para que as pessoas possam progredir, seguramente você 
será capaz de progredir rapidamente. Este Fa e seus princípios não só eliminam todos os 
conceitos errôneos, as mentiras e retifica a mente de todos os humanos, como também 
corrigem todos os estados anormais. Por isso, enquanto estudar os princípios do Fa e 
enquanto continuar lendo, estará em processo de melhoramento. Por esta razão é 
extremamente importante ler o livro e estudar o Fa. 
 
Alguns dizem: “Não importa o quão bem leia o livro; isto é só questão de obter um 
entendimento mental. O que isto tem a ver com o gong que cultivamos?”. Isto traz a 
tona o tema do cultivo do gong. Sabemos que o cultivo primeiramente desenvolve o qi e 
depois o gong, sendo ambos, substâncias materiais. Entretanto, seu entendimento do Fa 
parece ser mental e parece não ter relação com as coisas materiais. Na realidade, digo 
que mente e matéria são de uma mesma natureza! Vocês não acreditam que são a 
mesma coisa na prática de cultivo? Quando sua mente entende os princípios do Fa de 
certo nível, você já não está neste nível? Tudo isto tem sido ensinado em Zhuan Falun. 
Não entrarei em detalhes aqui. Podem ler o livro. Portanto, ler o livro é extremamente 
importante. Este é sempre o primeiro tema que falo em meus ensinamentos do Fa. 
Todos vocês são estudantes, e cada um de vocês quer progredir e alcançar 
verdadeiramente a perfeição; por isso vieram aqui aprender este Fa. A chave para o seu 
progresso e seu êxito na perfeição é este livro: Zhuan Falun. Certifiquem-se todos de lê-
lo freqüentemente. 
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Vários dias atrás um estudante me disse: “Eu já li o livro duzentas vezes e realmente 
não posso deixá-lo; ainda continuo lendo”. Isto ocorre porque quanto mais ele o lê, mais 
coisas ele descobre. Quando você lê o livro em diferentes níveis, perceberá que seu 
entendimento de certa linha pode ser totalmente diferente, dependendo das 
circunstâncias e do número de vezes que o leu. Talvez antes, você interpretou de certa 
forma e depois de se elevar, percebe que seu significado mudou completamente, e que 
agora seu significado interno está em um nível mais alto. Experimentará estas mudanças 
durante todo o curso de seu cultivo. 
 
Vocês sabem que quando fiz este Fa público não estava simplesmente lhes ensinando a 
se curarem e obterem boa saúde; na verdade, purifico seu corpo até chegar a um estado 
livre de doenças, e o capacito a elevar o seu nível até que alcance a perfeição. Se não 
houvesse um Fa de alto nível o guiando, você não saberia de forma alguma como se 
cultivar a níveis mais altos. Se você não souber o significado interno dos princípios do 
Fa nesses níveis, não poderia chegar lá. Assim, deve ler este livro. Por sua vez, você 
necessita melhorar seu reino enquanto eleva seus pensamentos e seu entendimento. Nas 
palavras das pessoas comuns, estamos tratando de sermos pessoas melhores. Na 
realidade, vai muito além disso: Você não só adquirirá um corpo sadio ou algumas 
capacidades de gong em seu cultivo como também alcançará a perfeição e ascenderá a 
reinos mais elevados. 
 
Se você deseja alcançar esses reinos, mas não sabe os princípios do Fa desses reinos, 
como poderá chegar lá? Já que está progredindo para esses níveis mais altos, também 
tem que abandonar esses apegos humanos em seu cultivo genuíno. São como várias 
fechaduras ou muitos portões bloqueando seu caminho. Uma vez que entende os 
princípios do Fa, deve agir melhor em cada ambiente da sociedade humana comum. 
Pelo menos tem que se comportar como um cultivador, com um reino mais alto e um 
padrão mais alto. Em outras palavras, sem importar onde está, os outros devem pensar 
que você é uma pessoa boa. Quando o seu nível e reino de pensamento se elevam, o seu 
gong cresce mais alto enquanto seu cultivo progride, não é? Por isso que, mesmo tendo 
praticado qigong por muito tempo, as pessoas não foram capazes de elevar seus níveis e 
ainda têm doenças sem importar quais métodos usaram. Elas se cultivam em vão, não é? 
 
A verdadeira razão pelo qual essas pessoas não foram capazes de elevar seus níveis em 
suas práticas é que não foram guiadas pelos princípios do Fa. O Fa que ensinei é 
completo, sistemático e verdadeiramente permite alcançar a perfeição, então Ele é o 
melhor e por isso tantas pessoas O apreciam. Os jornais informaram que temos mais de 
cem milhões de praticantes. Por que tanta gente foi atraída por este Fa? Todos vocês 
sabem que em uma sociedade como a da China, as pessoas, especialmente aquelas que 
são um pouco mais velhas, passaram por numerosos movimentos, sendo a revolução 
cultural o mais notável deles. Antes, essas pessoas tinham crenças, adoravam cegamente 
e tiveram muitas lições ao longo de suas experiências. Depois de terem passado por 
vários movimentos, como elas poderiam acreditar em algo cegamente? É absolutamente 
impossível! E mais ainda, por que tantos intelectuais, tantas pessoas racionais vieram 
aprender este Fa? Porque este Fa se responsabiliza verdadeiramente pelas pessoas, e o 
que expõe não são apenas princípios gerais, são princípios do Fa; então deve convencer 
as pessoas pela razão. 
 
Aqui em Nova Zelândia há muitos estudantes. Eu, Li Hongzhi nunca estive aqui, nem 
uma vez, nem lhes pedi que fizessem algo. Não vigiei o aprendizado de vocês, verdade? 
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Então, por que todos vocês estão tão decididos em seus cultivos? Porque vocês sabem 
que os princípios do Fa são bons. Qual é o propósito da vida humana? Uma pessoa não 
deve ser responsável por ela mesma nesta vida? Esta é a pergunta mais importante para 
uma vida humana. 
 
O que eu disse há pouco, disse com a esperança de que vocês levem o estudo do Fa com 
seriedade. Certifiquem-se de estudar o Fa seriamente. Algumas pessoas foram por todas 
as partes buscando o Tao para se cultivarem, porém não conseguiram elevar seus níveis. 
Elas não obtiveram o Tao. Elas obtiveram alguns movimentos, mas não obtiveram o Fa; 
ninguém ensinou a elas os princípios do Fa para o cultivo verdadeiro. Como este é um 
Fa tão imenso, pensem: este Fa criou vários níveis de ambiente e formas de existência 
para as vidas em diferentes níveis. Em outras palavras, é a essência da fundação do 
Cosmo, pois é o Fa que criou todas as vidas e matéria. Então, esses outros Fa não são 
caminhos e princípios menores? E os métodos de cultivo menores que as pessoas do 
passado conheciam não são somente fragmentos deste Fa do Cosmo? Esses Fa menores 
são somente pequenos pedaços no nível mais baixo do Fa que podiam ser revelados aos 
humanos. Porém, o que vocês obtiveram hoje é o Dafa do Cosmo, a verdade que nunca 
foi conhecida. É a verdade que ninguém ensinou! 
 
Penso que todos vocês sabem disso. Aqueles que seguem este caminho há pouco tempo, 
ou aqueles que ainda não seguem este caminho ou que ainda não estudaram o Fa, talvez 
achem que estou exagerando. Na realidade, depois de lerem o livro sistematicamente, 
penso que compreenderão sobre o que estou falando. Não temos formas administrativas. 
Você pode aprender ou deixar a prática quando quiser. Ninguém vai vigiá-lo. Porém, se 
decide aprender, precisamos ser responsáveis por você. A responsabilidade que assumo 
não se manifesta entre os humanos comuns. Esta é a situação. 
 
Há pouco disse que vocês devem estudar o Fa com seriedade. Falarei agora sobre 
algumas situações que começaram a acontecer, principalmente na China. Alguns 
estudantes foram a Zhongnanhai para informar sobre alguns problemas aos líderes do 
governo. Quero aproveitar esta oportunidade para falar sobre isto. Neste momento, o 
que os jornais de Hong Kong estão publicando é uma tremenda confusão. Todos os 
jornais chineses de outros países copiaram as notícias das publicações feitas em Hong 
Kong. O mundo provavelmente sabe que Hong Kong tem uma população de apenas seis 
milhões de pessoas; certamente há muitos jornais e muitas revistas, e todos eles estão 
brigando por notícias para vender mais e assim ganharem mais dinheiro. Então, por um 
longo tempo, eles desenvolveram o hábito de informar as coisas irresponsavelmente. 
Eles inventam arbitrariamente uma grande quantidade de rumores, inventam histórias de 
maneira negligente, ou inclusive informam notícias colocando casualmente coisas de 
sua própria imaginação. As coisas são assim por lá. Então, os jornais menos sérios do 
mundo são justamente os jornais chineses de Hong Kong. Inclusive se atrevem a 
publicar rumores e estórias como se fossem notícias oficiais. 
 
Também gostaria de compartilhar com vocês meus pensamentos. Nossos estudantes 
foram a Zhongnanhai para informar coisas aos líderes do governo e não foram de forma 
alguma para fazer uma manifestação ou um protesto. Não foi um protesto sentado. 
Alguns se sentaram porque estavam fazendo os exercícios. Eles não levaram slogans 
nem faixas, tampouco utilizaram linguagem ou atos agressivos. Todos foram com uma 
intenção benevolente e quiseram expor os nossos verdadeiros pensamentos aos líderes 
do governo; algo bem diferente dos boatos anunciados pelo Departamento de Segurança 
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Pública. Um grupo de pessoas sempre quis dizer que a nossa ida a Zhongnanhai foi por 
causa disso ou daquilo. Por acaso Zhongnanhai não é a sede do governo do povo? As 
pessoas não podem ir lá? Por que nossos estudantes foram lá? Eles foram para se opor 
ao governo? Por acaso eles não foram lá para expor os problemas aos líderes do 
governo e lhes apelar para que resolvessem o problema pelas pessoas ali presentes?  Por 
que foi considerado algo arquitetado e assim por diante? O governo não deveria estar 
feliz quando as pessoas se organizam para apoiá-lo? 
 
Pensem sobre isso: por que tantas pessoas foram para lá? Na realidade, penso que eram 
muito poucos! (Aplausos). Não estou aqui dizendo para todos irem para lá. O que quero 
dizer? Há mais de cem milhões de pessoas aprendendo este Dafa. Por isso, falando 
relativamente, não eram muito poucos? Justamente pelo número de estudantes ser muito 
grande, foram muitos poucos até lá, verdade? Então, por que dizem que foram tantas 
pessoas lá? Soubemos que a polícia em Tianjin prendeu e golpeou nossos estudantes, e 
nos acusou de pertencermos a uma religião perversa. Todos nós estamos aprendendo a 
ser melhores pessoas. Se realmente fôssemos pessoas más, não nos importaríamos se 
nos chamassem de perversos ou de qualquer outra coisa, verdade? Certamente estamos 
fazendo obras boas e realmente somos pessoas boas. Ao dizerem que somos perversos, 
não estão machucando nossos sentimentos? Como não puderam entender nem nos foi 
possível esclarecer as coisas, tivemos que informar aos líderes do governo central. Fazer 
isso não é errado! (Aplausos). Não somos nenhum tipo de movimento nem estamos 
atacando o governo; simplesmente esclarecemos a eles que o Departamento de 
Segurança Pública estava tratando aquela situação de forma incorreta. Portanto, não 
houve nada de errado em nossas ações. 
 
Alguns jornais têm sido muito irresponsáveis. Sempre que descobrem algo que pode 
causar sensacionalismo, é muito provável que inventem uma história. Neste caso, 
tampouco podemos deixar que se aproveitem de nós. Por isso, a minha posição de que 
não estamos contra o governo tem sido clara; não houve nenhum protesto ou marcha, e 
não fizemos nada radical. Fomos lá apenas para informar a situação. Você quis ir, eu 
quis ir, e assim as pessoas foram se somando. Dos cem milhões, somente dez mil foram 
para lá; não foi nem sequer uma fração. Na verdade, não foi muito pouco? Se a situação 
tivesse sido pior ou mais drástica, penso que não iriam somente dez mil, penso que 
provavelmente teria ido muito mais pessoas. Não podem dizer que fizemos algo errado 
só porque havia um grande número de pessoas informando a situação, ou podem? 
Informar problemas aos líderes do governo é uma responsabilidade, dever e direito de 
cada cidadão. Como isto pode estar errado? Não está de forma alguma. Não estamos 
contra o governo nem tampouco estamos interferindo com a política; portanto, estamos 
voluntariamente defendendo a Constituição do país. Não é assim? Nós somos pessoas 
boas sem importar onde estamos. Isto foi o queria dizer sobre este assunto. 
 
Todos nós sabemos que estamos praticando o cultivo. Como é cultivo, nada do que 
acontece no caminho é acidental. Muitas vezes digo: ao mesmo tempo há aqueles que 
são contra e há aqueles que são a favor; aqueles que acreditam na prática e aqueles que 
não acreditam; aquelas que são pessoas boas e aquelas que são más; aqueles que são 
virtuosos e outros que são malvados. A humanidade é assim, e assim é o princípio 
Geração Mútua e Inibição Recíproca. Não é porque há pessoas que se opõe a algo que 
aquilo necessariamente seja algo ruim. Vocês sabem que se não houvesse demônios, 
não seriam capazes de praticar o cultivo. Quando eles se opõem, não estão dando a 
oportunidade de ver seu coração, de ver se está determinado e se é capaz de se cultivar? 
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Como a prática de cultivo é algo sério, se um cultivador médio deve alcançar o reino da 
perfeição, pensem: sem provas reais, como isto aconteceria? Assim haverá provas como 
esta e situações assim. 
 
Não estamos dizendo que aqueles que fazem coisas más na realidade estão nos 
ajudando. Eles realmente estão fazendo coisas más. Porém, nós aproveitamos sua 
maldade para prover oportunidades aos cultivadores em seu cultivo. Você continuará 
praticando o cultivo quando há pessoas que se oponham a ele? Continuará considerando 
o cultivo bom quando há pessoas dizendo que não é? Isto também não é examinar o seu 
coração? Portanto, todos vocês devem entender claramente que a prática de cultivo é 
séria e nada é acidental. 
 
Vocês já pensaram sobre isso? Diante deste incidente o mundo inteiro soube do 
surgimento do Dafa! (Aplausos). Isto permitiu alcançar um grupo muito mais amplo de 
pessoas e uma área muito maior que qualquer atividade de propagação do Fa que vocês 
tenham feito (Aplausos). Ao mesmo tempo, isto realmente é uma prova séria para todos 
os estudantes na China continental. Certamente, estas palavras são para os cultivadores. 
Na sociedade humana se manifestará de uma forma comum. Esta é a minha posição; é 
assim. Não temos estorvado ou criado problemas a nenhum líder estatal, governo, lei, 
etc; pois somos pessoas boas. Fomos lá simplesmente para informar a situação. 
 
Isto é tudo que tenho a dizer sobre este assunto. Como isto é um Fahui, vocês têm 
experiências a compartilhar e através destas experiências, poderão examinar a si 
mesmos e encontrar onde falham e assim melhorar verdadeiramente. Hoje passaremos o 
dia todo compartilhando experiências. Amanhã pela manhã responderei perguntas para 
vocês. Esta conferência durará um dia e meio. Espero que todos vocês fiquem em 
silêncio quando escutarem as apresentações dos demais. Estimar aos demais é estimar a 
si mesmo. O Fahui é bendito e sagrado, e todos vocês estão cultivando o Dafa do 
Cosmo! Muito bem, isto é tudo que vou dizer. (Aplausos). 
 
Durante todo o Fahui de ontem estive vendo e escutando suas experiências na sala ao 
lado. Penso que este Fahui foi muito proveitoso e alcançou a efetividade que um Fahui 
verdadeiramente deve alcançar. Um Fahui permite beneficiar e melhorar a si mesmos, 
então é muito bom. Nesta manhã me concentrarei em responder suas perguntas. Isto já 
se tornou comum em nossos Fahui. Podem fazer qualquer pergunta. Farei o melhor para 
responder a todas suas perguntas enquanto o tempo permitir. 
 
Quanto aos assuntos relacionados às pessoas comuns, penso que é melhor que não 
façam perguntas. Quanto às provas que você não se iluminou completamente, mesmo 
que queira me perguntar sobre elas, elas são na realidade para que você as passe. Se eu 
responder sobre elas, não ficará quase nada para que você se ilumine, certo? Façam 
perguntas relacionadas com a nossa prática de cultivo. Devem fazer poucas perguntas 
não relacionadas com nossa prática; é melhor que não façam. Bem, comecemos agora. 
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Pergunta: Como este é o primeiro Fahui em Nova Zelândia e todos somos estudantes 
novos, esperamos que o Mestre nos diga mais sobre Dafa para guiar nossa prática de 
cultivo. 
 
Mestre: Ao responder suas perguntas, na realidade, estou ensinando o Fa a vocês, pois 
a maioria das perguntas está relacionada com nossa prática de cultivo. Serei tão claro 
quanto possível ao respondê-las. 
 
Pergunta: Vivo em uma casa alugada. A pessoa no outro quarto da casa tem muitos 
livros religiosos e de qigong, e pode estar possuída por futi. Por favor, poderia me dizer 
se eu poderia ser afetado devido a isto? 
 
Mestre: Falarei desta forma: O que está cultivando é Dafa, uma prática de cultivo 
genuína. Outras práticas de qigong são restringidas pela energia de sua prática de 
cultivo reta. Outras práticas de qigong não podem interferir contigo. Porém, há um 
ponto: Se você não consegue lidar bem com isso e se mistura com elas, lendo tudo e 
praticando tudo, é provável que se encontre com problemas. Se você puder manter seu 
xinxing, não será afetado em nenhum ambiente. Na realidade, você disse que muitas 
pessoas praticam coisas más; porém, você percebeu que hoje nenhum ambiente humano 
é puro? Então, onde quer que estejam nossos cultivadores, enquanto vigiar o coração e 
praticar o cultivo de forma reta e digna, não precisarão se preocupar com isso. Não terá 
nenhum problema. Como sua preocupação é em si mesma um apego, como é um apego, 
precisa ser eliminado. Por isso, mesmo que pareça ser interferência dos outros, na 
realidade, poderia ser causado por seu próprio coração. 
 
Pergunta: Quando você escreveu “Assistindo ao Mestre em sua viagem por este 
mundo” e “Ajudem-me a girar o Falun” em seu poema, estava se referindo aos 
discípulos ou aos Budas, Taos e Deuses? 
 
Mestre: A ambos. Pensem: No passado, quando estive ensinando o Fa, dei várias 
conferências. De fato, nutrindo a elite do Dafa. Hoje, são vocês que estão validando 
Dafa entre as pessoas comuns; vocês são os que estão fazendo isto. Inclusive nossos 
praticantes novos têm se convertido em praticantes veteranos e todos estão 
comprometidos com a propagação do Fa e em permitir que mais pessoas obtenham o 
Fa. Sua prática de cultivo, assim como sua determinação no Dafa, é sólida como pedra 
e tem estabilizado fortemente o Dafa. Ao mesmo tempo, ao permitir que mais pessoas 
obtenham o Fa entre as pessoas na sociedade comum, já é em si mesmo assistir ao 
Mestre. Certamente, tudo isto se faz sem intenção; é algo inevitável em sua prática de 
cultivo. É exatamente assim. Certamente, aqueles em níveis mais elevados têm suas 
próprias situações; é assim. 
 
Pergunta: Como devo entender estas duas linhas de sua poesia: “Quem proclama 
grande sabedoria, só dança no mundo de qing”? 
 
Mestre: Ao longo da história houve muitas pessoas famosas, muitos que são 
considerados santos e muitos que são considerados figuras louváveis pelas pessoas 
comuns, e isto inclui a muitas pessoas famosas de hoje. Todas elas também são pessoas 
comuns e não se elevaram acima e além do qing. Ela sente que teve grandes vitórias e 
outras pessoas assim afirmam que ela é admirável, inteligente e sábia. Na realidade, 
como vejo, todos elas estiveram dançando no mundo do qing. Isto é o que significa. 
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Nenhuma delas ascendeu além do qing e todas estão no ambiente de pessoas comuns. 
Então, todas ainda são pessoas comuns. 
 
Pergunta: Meu filho tem dois anos de idade; ele gosta muito de ver o vídeo do Mestre 
ensinando os exercícios. Porém, seu pai é completamente contra isto. 
 
Mestre: O cultivar Dafa para retornar ao ser verdadeiro e original da pessoa é o 
propósito real pelo qual as pessoas chegam ao mundo hoje. Eu estou dizendo a absoluta 
verdade. Entre todas as pessoas do mundo, de fato, ninguém veio aqui para ser um 
humano. Tampouco todos chegaram para obter o Fa.  Como viver na sociedade humana 
não é nosso objetivo - como já mencionei – nem todos vieram aqui para obter o Fa, 
porém todos vieram devido ao Fa. Já que a nossa existência na sociedade humana não é 
o único objetivo de nossas vidas, e o objetivo fundamental da vida e existência do ser é 
retornar, então, não estamos fazendo a melhor coisa de todas? Talvez, ao não permitir 
praticar o cultivo, o pai da criança estava lhe ajudando a passar uma prova. Também 
podem haver outros fatores que, quem sabe, foram para que você parasse de se cultivar. 
Então, como devemos encarar essas coisas? Aja da maneira que sentir ser a melhor e 
tudo estará bem. Depende de seu próprio modo de validar as coisas. 
 
Pergunta: As pessoas têm diferentes personalidades. É verdade que quanto mais alto é 
o reino que a pessoa se cultiva, menos personalidade ela tem? 
 
Mestre: As pessoas têm diferentes personalidades, porém elas não são o mesmo que sua 
natureza original. As personalidades das pessoas, em grande parte, são a manifestação 
dos apegos que elas se recusam a abandonar. Nossa natureza original não se converterá 
em uma barreira à nossa prática de cultivo, pois muitas pessoas têm características 
muito profundas e fundamentais. Estas são as diferentes características de seus seres. 
Algumas pessoas gostam de fazer as coisas rapidamente, outras gostam fazê-las 
devagar. Certamente, isto não inclui os hábitos pós-natais que a pessoa desenvolve. 
Você não criará obstáculo à sua prática de cultivo por ser rápido ou lento em seu ritmo 
de vida. 
 
Você deve ser diligente no estudo do Fa, pois o tempo de vida de uma pessoa é 
limitado. Mesmo que as pessoas na sociedade humana comum desejem obter coisas que 
perdurem pela eternidade de suas vidas, elas não poderão obter nada desse tipo no 
mundo humano a não ser que pratiquem o cultivo. Não importa quanto dinheiro você 
tenha, quão alta seja a sua posição ou quão cômoda seja a sua vida, você não pode levar 
nada com você depois de morrer. Você vem para cá sem nada, com exceção de seu 
corpo, e não é capaz de levar nada com você quando se vai. A única coisa que pode 
levar contigo é o que consegue mediante a prática de cultivo, pois as coisas 
conquistadas através do cultivo são levadas diretamente no corpo verdadeiro (benti) de 
uma pessoa. Por isso, essas coisas são muito preciosas e é o mais difícil de se conseguir.  
Então, isto deve ser mais valorizado que qualquer coisa. As coisas obtidas através do 
cultivo determinam o que a pessoa obterá eternamente e determinam que modo de 
existência e que ambiente será estabelecido para ela em diferentes níveis. Mesmo este 
lugar humano sendo horrível, uma pessoa pode praticar o cultivo aqui; os Céus são 
maravilhosos, porém, não é fácil praticar o cultivo lá. Justamente por causa das misérias 
neste lugar humano, as pessoas são capazes de praticar o cultivo. 
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Pergunta: Se uma pessoa já tem um bom temperamento, não é mais fácil para ela se 
cultivar? O cultivo é mais difícil para aquela pessoa que se enfurece facilmente? 
 
Mestre: Como acabei de dizer, a pessoa tem as características de seu ser. Porém, com 
respeito a se enfurecer, isto não é a natureza inata da pessoa. Posso dizer que quando 
uma pessoa fica com raiva, isto é absolutamente causado por sua natureza demoníaca. 
Por que? Alguém pode pensar: “Tenho boas intenções. Perdi minha paciência para 
ensiná-lo a se comportar”. Ou: “Perdi minha paciência, pois ela precisa fazer um bom 
trabalho”. Isto também é causado pela natureza demoníaca e também se chama 
“Pagando o mal com o mal”, já que está usando a natureza demoníaca para fazer com os 
outros façam coisas boas. Se você trata a pessoa com um coração benevolente, e 
bondosamente lhe diz que deve fazer um bom trabalho por vontade própria ao invés de 
ser forçada a isto, mais tarde ela fará um trabalho ainda melhor. Portanto, na prática de 
cultivo você tem que eliminar gradualmente os defeitos de seu temperamento ruim. 
Você sempre sentiu que é difícil controlar o seu próprio temperamento; na realidade não 
é difícil. Se você tivesse usado a razão para tratar muitas coisas, você poderia lidar com 
as coisas de forma melhor. Portanto, não deve perder a paciência. 
 
Quando você perde a paciência com alguém, também está lhe dando virtude. Ao perder 
a paciência, de fato você reduz o carma do outro. Isto é certo. Pois, para a outra pessoa, 
você atuou como um demônio, tenha você feito isto em sua vida diária ou em sua 
prática de cultivo, isto permitiu a ela reduzir o carma dela. Porém, você pode ter 
transferido o carma dela para você. Por isso penso que, como cultivador, não deveria 
fazer este tipo de coisa. Deixe que o outro pratique o próprio cultivo dele e que 
transforme o seu próprio carma. 
 
Pergunta: Tenho muitas tribulações e inconvenientes em minha prática de cultivo, 
portanto, tenho me enfocado em minha própria salvação e não tenho sido capaz de 
propagar o Fa. É verdade que só posso me cultivar ao estado de Arhat? 
 
Mestre: Não é assim. Isto é a teoria da religião budista. Cada estudante de Dafa tem um 
estado diferente de cultivo. Não é que todos tenham que propagar o Fa. Não temos tais 
regulamentos. Na realidade, o pensar em propagar o Fa e fazê-lo quando se 
encontrarem com as pessoas em sua vida diária, ou fazê-lo de uma forma organizada, 
ambos são manifestações do próprio cultivo do estudante. Ambas são coisas grandiosas. 
É exatamente como o Fahui que estamos realizando hoje: alguns são capazes de falar 
sobre suas experiências, enquanto que outros não podem, mesmo que estejam realmente 
se cultivando. Simplesmente cada cultivador tem um estado diferente na prática de 
cultivo. Tudo está relacionado com isto. Não é um problema. 
 
Pergunta: Como devo entender as tribulações causadas por mim mesmo? Se estas 
tribulações já forma superadas, elas também são provas superadas na prática de cultivo? 
 
Mestre: Digo: você deve ser capaz de superar as tribulações que você mesmo causou, 
porém, estas tribulações são somente tribulações de sua vida diária. Por quê? Porque 
não foram arranjadas para o seu caminho de cultivo, e porque cada passo está arranjado 
sistematicamente: os apegos que necessitam ser eliminados, quando será superada certa 
tribulação, a parte de seu corpo que deve ser enriquecida, quais partes de um problema 
serão resolvidas, que tipo de coisas surgirão durante o cultivo, qual reino alcançará... 
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Tudo isto foi arranjado sistematicamente. Se você agrega algo adicional, isso é 
equivalente a desordenar as coisas que têm sido arranjadas sistematicamente para você. 
 
Portanto, não deve buscar penúrias intencionalmente nem deve planejar nada 
deliberadamente. Pratique o cultivo naturalmente. Enquanto puder superar as provas que 
você estiver passando, já será muito bom. Quando você se encontrar com qualquer 
problema, se você pode olhar para dentro de si mesmo e encontrar seus próprios apegos, 
isto é prática de cultivo. Você sabe que há pessoas praticando o cultivo nas montanhas. 
Na realidade, também há pessoas assim nas altas montanhas desta área, só que as 
pessoas não sabem da existência delas. Há cultivadores em muitas montanhas altas do 
mundo. Alguns deles têm se cultivado por vários milhares de anos e a elevação de seus 
níveis é muito lenta. Eles se cultivam por meio do suportar sofrimentos. Até mesmo os 
sofrimentos podem efetivamente permitir que as pessoas pratiquem o cultivo e 
eliminem um pouco de seus carmas; sem os princípios do Fa, o cultivo certamente será 
lento. Justamente por elas não conhecerem os princípios do Fa em níveis tão altos, não 
poderão atingir aqueles reinos. 
 
Por que hoje você pode se cultivar tão rapidamente? No entanto, em sua condição atual 
não pode imaginar quão rápido está progredindo. Passaram-se uns poucos anos desde 
que ensinei o Fa e já há muitas pessoas que podem satisfazer o padrão para a perfeição. 
Isto é inconcebível. Isto ocorre porque elas estão aprendendo Dafa, e para o Dafa do 
Cosmo é muito fácil assimilar uma pessoa. Eu me lembro de ter dado este exemplo: se 
uma palha de aço ou um pedaço de madeira cair em um forno cheio de ferro fundido, 
em um instante nem sequer você conseguiria ver vestígios dela. Uma pessoa é como um 
pedacinho de madeira e este Dafa do Cosmo é como um forno com ferro fundido. 
Assimilar a uma pessoa somente com a finalidade de assimilá-la, é muito fácil. Porém, 
não posso fazer dessa maneira, devo permitir que você mesmo se cultive. Se eu agisse 
dessa maneira, seria o mesmo que criar uma nova vida. Poderia ter o mesmo aspecto e 
características, porém não seria realmente você. Por isso, quero permitir que você se 
cultive verdadeiramente, que verdadeiramente ascenda por si mesmo e obtenha a 
libertação. 
 
Pergunta: Há algum problema se de vez em quando eu recitar os princípios da prática 
enquanto faço os exercícios? 
 
Mestre: Não faça isto. Praticar os exercícios é praticar os exercícios. Já que a prática 
requer alcançar a tranqüilidade, o cultivador deve tentar não pensar em nada o máximo 
possível. Estudar o Fa é estudar o Fa. Por isso, devem ser feitos separadamente. 
Inclusive as fórmulas rítmicas (Kou jue) devem ser recitadas antes de início do 
exercício, e não durante a prática. Assim é mais fácil alcançar o estado de tranqüilidade. 
 
Pergunta: Os praticantes novos necessitam entender os princípios da prática, e 
inclusive alguns praticantes veteranos fazem os movimentos incorretamente. 
 
Mestre: Então corrija os movimentos deles se não forem exatos. No que diz respeito a 
não compreender o Fa, só peça que estudem o Fa. Separe isto da prática de exercícios. 
Você deve pedir a essas pessoas que não estudam o Fa que estudem o Fa; de outra 
forma, a prática de exercícios será em vão. Digo: vocês sabem qual é a maior lástima? É 
aquela que se refere às pessoas que entraram no Fa, porém O perderam, ou aquelas que 
não O aceitaram mesmo quando lhe deram; elas se arrependerão profundamente disso 
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para sempre e para sempre. Elas não podem antecipar o quão tristes se sentirão 
eternamente. Isto porque muitas vidas estavam predestinadas a vir para cá para obter o 
Fa. Através de longos tempos, também há vidas que perderam suas mentes retas, que se 
tornaram mais e mais incapazes de saber para que estão aqui e, por isso, se perdem 
facilmente. Uma vez que se perdem, eles realmente... Certamente, é bom que os 
princípios do Fa possam resolver estes problemas. O único motivo de preocupação é 
que não O leia, o único motivo de preocupação é que não O aprenda. Posso despertar 
tudo em você e posso purificar tudo o que tenha coberto sua natureza original. 
 
Pergunta: Posso cantar a música da prática em meu coração durante a meditação? 
 
Mestre: Não cante. Por que escutamos a música enquanto praticamos? Porque a prática 
de cultivo dos cultivadores de hoje é diferente de qualquer outra prática de cultivo do 
passado.  Você tem um trabalho, uma vida social ocupada e está estudando, por isso, 
isto lhe dificulta entrar em tranqüilidade. O propósito de deixá-lo escutar a música é 
precisamente para que você consiga se acalmar. Então, o seu pensamento fica focado na 
música e faz com que você não pense em outras coisas. Digo, se usa um só pensamento 
para substituir milhares de outros pensamentos. Certamente, escutar a música pode se 
converter facilmente em um apego. Afortunadamente nossa música tem sido reforçada 
com energia e tem o significado interno de nosso Dafa. Então, converte-se em uma 
forma de benefício e de melhora para você mesmo em seu cultivo. Este é o papel que a 
música do Dafa desempenha. Não foque a superfície da melodia; em outras palavras, 
não se apegue à melodia. 
 
Pergunta: Eu vi a srivatsa. Isto foi uma marca feita pelo Mestre? 
 
Mestre: Geralmente falando, a marca está gravada na frente da pessoa. Aqueles que 
vêem em outros lugares são simplesmente símbolos srivatsas, o qual é o símbolo da 
Escola Buda. 
 
Pergunta: O Buda Sakyamuni suportou muitas penúrias quando veio para cá salvar as 
pessoas. Ele está no nível de Tathagata? 
 
Mestre: O Buda Sakyamuni é um Tathagata e isto é absolutamente certo. Porém, 
ninguém mencionou em que nível estava. Os Budas e reis do Fa em diferentes níveis 
são todos chamados Tathagatas. Ninguém falou sobre isto antes e se supõe que não se 
deve saber disso. 
 
Pergunta: Por que a Escola Tao também canta salmos ao Buda Amitabha e à 
Bodhisattva Avalokistevara? 
 
Mestre: O taoísmo verdadeiramente sistematizado não teve forma alguma até a dinastia 
Ming. Antes disso, não havia religião na Escola Tao. Era simplesmente um Mestre 
guiando a um grupo de discípulos para que se cultivassem. Mesmo havendo um grupo 
de pessoas, não havia se transformado em uma forma de religião madura. Depois da 
dinastia Ming, sua forma basicamente se tornou idêntica à forma dos mosteiros e das 
religiões. Como o Tao precisa ser cultivado com uma mente pura, cultivado em solidão 
e tranqüilidade, não oferece salvação a todos os seres conscientes. Qual é a meta da 
religião depois de ser formada? Uma, é permitir às pessoas alcançarem a perfeição, a 
outra, é que as religiões podem ensinar as pessoas da sociedade a serem bondosas. 
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Então, o taoísmo também começou a fazer estas coisas, fazendo rituais religiosos para 
as pessoas e oferecendo salvação às pessoas. Como muitas pessoas se tornaram 
seguidoras, então o taoísmo teve que oferecer salvação a elas. Oferecer salvação às 
pessoas significa que não se pode salvar somente a uma ou duas pessoas; isto não seria 
chamado oferecer salvação às pessoas e seria cuidar e elevar discípulos. Portanto, 
também começou a usar títulos como Buda, Bodhisattva, ou inclusive Arhat. Este é o 
Tao comum do qual tenho falado – este não é o Grande Tao – e ele apareceu na história 
recente. 
 
Pergunta: Um futi entrou em meu corpo porque pratiquei outro qigong. Logo em 
seguida entrou no corpo de meu filho. Se eu ensinar a prática a ele, eu eliminarei o futi 
que está nele? 
 
Mestre: Se uma pessoa caminha ao redor do Dafa, porém, não entra verdadeiramente 
pela porta do Dafa, ou ela passa pela porta e fica observando do lado de fora da porta, 
isto é o mais triste! Tudo o que ensino é para que você saiba como é ser um cultivador. 
Se você não consegue se libertar de seus apegos, nunca será capaz de se converter em 
um cultivador. Você está na miséria enquanto estiver apegado a essas suas coisas 
miseráveis. Eu resolverei essas coisas para os discípulos desse genuíno cultivo, porém, 
você deve ser um cultivador. De hoje em diante, você tem que apagar de sua mente até 
o que acabo de dizer sobre resolver suas coisas. Não deveria nem pensar sobre o que o 
Mestre pode fazer por você. Não farei nada por você. Deve simplesmente estudar o Fa e 
cultivar a si mesmo em Dafa. No que diz respeito ao seu filho, não deveria pensar nisso 
de forma alguma. Você não será capaz de resolvê-las, mesmo se apegar a elas pelo resto 
de sua vida. Quando você já não estiver mais apegado a elas, eu cuidarei dessas coisas 
no tempo devido. 
 
Como uma pessoa pode ter tantos problemas ao seu redor e ainda alcançar a perfeição? 
Como isto poderia ser permitido? Eu resolverei tudo isto por você; não somente os 
ressentimentos que criou ao longo de suas vidas, mas também as relações predestinadas 
(yuan) que formou. Não é fácil para uma pessoa cultivar até a perfeição. As dívidas que 
acumulou vida após vida e os ressentimentos acumulados de vidas e vidas que não 
compensou – há tantos deles – tudo isso tem que ser resolvido para você. Você tem que 
ser verdadeiramente um ser iluminado puro de dentro para fora antes que alcance a 
perfeição. Como você poderia alcançar a perfeição sem pagar as dívidas de muitas 
coisas que fez, assim como as muitas e muitas dívidas e ressentimentos que deve? 
Certamente, você não está consciente destas coisas nem tampouco é capaz de resolvê-
las só pode estar dolorosamente apegado a elas por toda a sua vida e não poderá resolvê-
las. Agora que encontrou o Dafa, por que está preocupado com estas coisas? Solte esses 
apegos. Você está vivo e tem pensamentos retos, correto? Então, simplesmente se 
cultive em Dafa. Se você não consegue preservar as outras partes de você, pelo menos 
não poderia preservar a parte de você que tem pensamentos retos? Além disso, quando 
alcançar a perfeição, como não nos encarregaríamos dessas coisas? No entanto, se você 
está fortemente apegado a estas coisas, você acha que devo ajudá-lo? Qualquer 
pensamento é um apego, e os apegos não se formam em um ou dois dias. Ao longo de 
tanto tempo, com tantos apegos e com tanto medo, como você poderia ser um 
cultivador?  É benéfico a você escutar estas palavras mais fortes. 
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Pergunta: Alguns de meus pensamentos são causados pelo carma de pensamento, e sei 
que é uma oportunidade para eu transformar o carma. Mestre, por favor, fale como devo 
lidar com isto. 
 
Mestre: Acalme sua mente e pratique o cultivo de forma reta e digna, esta é a maneira! 
Se alguns dos estudantes presentes têm certas coisas em suas mentes que não 
conseguem se libertar, neste momento vocês serão capazes de se libertarem. Eu lhes 
garanto que, quando saírem desse auditório, terão uma forma diferente de pensar sobre 
estes assuntos. O cultivo é um processo de abandonar apegos humanos ao máximo grau 
possível. Por que você se preocupa tanto com isto? É porque essa coisa que persiste em 
sua mente, essa coisa a que está apegado e que tanto o preocupa é uma parede; uma 
parede que lhe impede de deixar para trás sua natureza humana. Eu lhe peço que 
gradualmente rompa com cada pensamento que tiver de natureza humana e entre no 
estado de um Deus. Claro, cada pensamento seu está conectado e atado ao humano. É 
justamente como um barco que está a ponto de zarpar, porém todas as cordas estão 
presas ao píer.  Muitas cordas estão presas e você não conseguirá sair a menos que as 
solte. 
 
Pergunta: Alguns estudantes permaneceram por um longo período de tempo 
eliminando carma de enfermidade. Isto significa que eles permaneceram em um mesmo 
nível e não avançaram? 
 
Mestre: De fato, eles permaneceram em um mesmo nível por muito tempo; em outras 
palavras, eles permaneceram apegados a isso por muito tempo. Geralmente ocorrem 
duas situações com os estudantes. Alguns dizem que estão apegados a suas doenças por 
muito tempo. Como sabem, seu cultivo não é somente para alcançar um único objetivo. 
Você tem que eliminar seu carma ao mesmo tempo em que melhora a si mesmo. Se 
você está apegado ao carma, porém, é incapaz de melhorar a si mesmo, ou é incapaz de 
melhorar seu xinxing, da mesma forma, não será capaz de passar a prova. As tribulações 
se prolongarão por um longo tempo. Digo, você não é capaz de fazer progressos em seu 
cultivo e ficará nesta fase. Se você realmente estivesse fazendo progressos e se 
melhorando diligentemente, esta prova já teria passado há muito tempo. Porém, ainda 
não se iluminou, mesmo depois de muito tempo; pelo contrário, desenvolveu um apego 
à doença em si, o qual balançou sua firme crença no cultivo em Dafa. Como resultado, 
antes que a tribulação seja superada, outras tribulações surgirão, acumulando-se umas 
sobre as outras, fazendo com que a prova seja agonizante. No entanto, não podemos 
descartar que alguns estudantes simplesmente tenham muito carma. O cultivo é 
complicado. Porém, penso que a maioria dos casos foi causada por serem muito lentos 
em elevar seus níveis, e isso causa com que este tipo de estado se prolongue.  
 
Pergunta: É correto mostrar suas conferências do Fa que deu em ocasiões especiais, 
por exemplo: seus encontros com estudantes individuais ou quando os estudantes 
informaram sobre algumas situações e fizeram perguntas? 
 
Mestre: Não deve fazer isto! Não é nada bom fazer isto! Nessas ocasiões particulares 
não permito a ninguém fazer gravações de vídeo ou áudio. Porém, alguém insistiu em 
esconder um gravador no bolso. Ele quis me enganar, porém, na realidade estava 
enganando a si mesmo. Pois, todo seu cultivo e todo seu melhoramento é um processo 
de cultivar a si mesmo. Esconder qualquer coisa é simplesmente um ato de criança. As 
coisas que falo em situações particulares não são aplicáveis em situações gerais. Então, 
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se fizer isso, não interferirá com os outros quando essas coisas não são de caráter geral? 
Digo que os princípios do Fa são imensos. Tenho ensinado o Fa da perspectiva 
macrocóspica e global, e não tenho lhes falado sobre detalhes. Se eu não tivesse feito 
assim, seria muito difícil a você praticar o cultivo. Você é um membro da prática de 
cultivo em Dafa, e ser responsável com o Dafa, é ser responsável para com você 
mesmo. Se este Dafa der um passo equivocado, você não será capaz de regressar. Se o 
Fa não é reto, não permite que você se cultive até a perfeição. 
 
Pergunta: Aprendi a olhar para dentro e tenho eliminado constantemente esses 
pensamentos insanos em minha mente, porém, quando falo sobre algum pensamento 
deste tipo que algum outro está tendo, eles ficam com raiva de mim. Gerei carma 
fazendo isso?   
 
Mestre: Isto não é gerar carma. É muito bom que sejamos capazes de perceber os 
apegos que temos, porém não devemos nos tornar muito cautelosos. 
 
No que diz respeito a dizer aos outros, se você fez isto com uma intenção compassiva, 
isso realmente é o que devia fazer. Deve-se interessar pelo bem-estar dos outros 
enquanto pratica o cultivo, não é? A primeira coisa a vir em sua mente deve ser os 
outros. Quando percebe a deficiência de alguém, já que ele também está se cultivando, 
por que não dizer? Não importa como ele se comportará, se for necessário, diga. Você 
teve uma intenção bondosa e o Mestre viu isto. Não deveria ter provocado isso nos 
outros. No caso do cultivador não aceitar o que disse, não importa, pois aceitando ou 
não, você apontou os apegos que ele deve eliminar, e penso que isto seja um estímulo 
para ele. Pode ser que ele não se ilumine a isto imediatamente, porém, talvez mais tarde, 
ele talvez se ilumine. Se mesmo assim ele não se iluminar, usarei a boca de outras 
pessoas para que ele preste mais atenção. Se mesmo assim, ele não se iluminar, então 
obterá um “chifre” muito grande em sua cabeça (risos). Só estou brincando. Na 
realidade, praticar cultivo é eliminar apegos. Se você quer entender como praticar 
cultivo, deve ler o livro Zhuan Falun, e lê-lo uma e outra vez. É um problema seu se 
descobre seus apegos e não quer eliminá-los. Se você não consegue descobri-los por 
conta própria, porém os outros lhe dizem, e você fica chateado com isso, então leia 
Zhuan Falun. Não precisa lê-lo com nenhum propósito, simplesmente pegue o livro 
Zhuan Falun, seja em chinês, em inglês ou qualquer outro idioma, e quando o abrir em 
alguma página, é garantido que esta parte será dirigida a você. É garantido que será 
assim. Porém, não faça isso para testar. Esta intenção de testar é muito má, pois não é 
séria para com o Fa. Portanto, quem quiser fazer isto para provar algo, não funcionará 
nem tampouco te ajudará. 
 
Pergunta: Já se passaram dois anos desde que comecei a estudar o Fa e meu xinxing 
tem melhorado. Porém, fisicamente não experimentei nenhuma grande tribulação. O 
Mestre continua cuidando de mim ou não? 
 
Mestre: Você já tem se cultivado por dois anos. Pense, se eu não estivesse cuidando de 
você, você já teria deixado esta via de cultivo há muito tempo. Na realidade, não deveria 
se comparar com os outros. Você pode estar pensando: “Os outros se deparam com 
grandes tribulações, como ser golpeado por um carro. E mesmo o carro ficando 
amassado, eles não sofreram nada fisicamente. Eu também deveria ter este tipo de 
tribulação”. Cada um tem um estado diferente de cultivo. Pode ser que eu não tenha 
arranjado isto para você, e pode ser que tenha utilizado outros caminhos para lhe ajudar 
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a eliminar carma. De fato, se todas as tribulações fossem as mesmas, não precisaria se 
cultivar, pois já saberia tudo assim que chegasse ao cultivo. Se tudo o que encontrar 
durante o cultivo for exatamente o mesmo que outro cultivador encontrou, e você 
simplesmente o imitar, isto não será cultivo. Portanto, a situação de cada um varia 
enormemente. 
 
Pergunta: Meu filho está acostumado a ouvir as gravações das lições do Fa do Mestre e 
mesmo assim, eu o faço escutar antes de levá-lo para a cama. Isto fará com que mais 
tarde, quando ele crescer, ele se sentirá com sono quando escutar o Fa? 
 
Mestre: Não, não fará. Você tem feito muito bem. A criança aproveita escutando 
porque o lado de sua natureza original primordial entende. Essas coisas primordiais se 
reduzem gradualmente e são completamente enterradas depois que a criança chega aos 
três anos de idade. No entanto, as crianças são muito ingênuas depois dos três anos e 
antes dos seis anos de idade. Elas tendem a formar suas noções depois dos seis anos. 
 
Pergunta: Como as relações predestinadas para a prática de cultivo foram plantadas? 
 
Mestre: Algumas foram formadas em diferentes níveis e outras foram formadas neste 
lugar humano. 
 
Pergunta: Em nossa região, os materiais do Dafa ainda não foram distribuídos 
publicamente em quantidade massiva na sociedade. Isto se deve a alguma razão em 
particular?  
 
Mestre: Todos estão progredindo no cultivo. Basicamente estão se cultivando na forma 
de Dafa. Não há nenhuma dúvida a este respeito. Quanto aos materiais, algumas áreas 
podem tê-los, outras não. Na China continental há áreas onde várias dezenas de pessoas 
precisam compartilhar um livro, pois não há livros suficientes para todas. Especialmente 
no campo, os livros são escassos. Estes problemas serão resolvidos. 
 
Pergunta: Como podemos melhorar para entendermos o Fa na base do Fa? 
 
Mestre: A razão mais aparente de não se poder entender o Fa com base no Fa é porque 
medem o Fa com noções humanas comuns e falam sobre Dafa utilizando termos 
humanos comuns, justamente como alguém que não pratica. Se o cultivador entende 
verdadeiramente o Fa baseando-se nos princípios do Fa, o que ele disser será o Fa, e 
seu comportamento também será de um discípulo do Dafa. Isto é cultivar 
diligentemente. Sua fala é diferente; ele fala sobre ser ainda mais diligente no progresso 
do cultivo. No entanto, aqueles que não conseguem falar do Fa na base do Fa, só estão 
entendendo o Fa intuitivamente, ou meramente mantêm a mentalidade humana comum 
de sentir que Dafa é bom e falam sobre o Fa em termos humanos comuns. Geralmente é 
assim. As diferenças são muito significativas. 
 
Pergunta: Recentemente tenho estado desanimado. E não posso fazer coisas 
energeticamente. Isto é passividade? 
 
Mestre: Progrida diligentemente! Desperte! Digo que isto também é uma manifestação 
da natureza demoníaca, e é causado pelo carma de pensamento. Ele faz com que fique 
neste estado para que não possa fazer nenhum progresso. Quando você entender o Fa se 
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baseando nos princípios do Fa e verdadeiramente fizer progressos diligentes, superará 
isto. 
 
Pergunta: O meu neto de três anos de idade gosta muito de ficar olhando a foto do 
Mestre e o emblema Falun. Também diz coisas como: “O Falun gira no Céu e na Terra; 
alcançar a perfeição é retornar ao lugar certo”. Porém, o pai da criança muitas vezes 
interfere com o seu aprendizado do Fa. Há certas coisas que não posso intervir 
diretamente. 
 
Mestre: Primeiramente você precisa examinar as causas disso. Já que o pai da criança 
não entende e não permite que ela pratique o cultivo, não pratique na presença dele. 
Pense: o cultivo é a coisa mais correta para se fazer. Como o pai da criança não entende 
e você não consegue fazer com que ele compreenda, pode explicar as coisas para a 
criança depois. Você sabe que esta criança não é comum. Ela só tem três anos de idade, 
porém, suas palavras não são algo que pessoas comuns possam dizer. 
 
Pergunta: Há alguma conexão entre o impulso que as pessoas comuns têm em 
progredir e os apegos que você mencionou? 
 
Mestre: O Dafa do Cosmo criou ambientes para que existam vidas em diferentes níveis, 
e criou vidas em diferentes níveis. Os humanos são apenas vidas criadas pelo Dafa do 
Cosmo no ambiente de nível mais baixo. Neste nível, Dafa criou para os humanos os 
princípios que as pessoas devem conhecer. Com respeito à conexão com Dafa, não 
concordo com você. O sentido de progresso pode ser uma coisa boa para os humanos. 
Porém, isto é assim para as pessoas comuns. Eu falo aqui o que diz respeito aos 
cultivadores. Os cultivadores são capazes de cumprir bem o trabalho e os estudos que 
eles têm que fazer, porém não estão apegados a isso. 
 
Pergunta: Se eu estudar muito na escola para me tornar o primeiro colocado de minha 
turma, é um apego? 
  
Mestre: Eu já falei claramente sobre este assunto. Muitas crianças não só aprenderam 
bem o Fa como também estão em primeiro ou segundo lugares em sua classe na escola. 
Há muitas crianças assim. No entanto, não é que estejam apegados à classificação em si, 
mas que através do cultivo em Dafa, chegaram a entender o que devem fazer; são 
capazes de equilibrar a relação entre os estudos da escola e o Fa – os estudantes devem 
fazer o melhor em seus trabalhos escolares – eles têm um entendimento do Fa, e sabem 
que devem ser pessoas boas onde quer que estejam. Sabem que, como estudantes, 
devem estudar muito e assim naturalmente fazerem o melhor. Estudando muito e 
completando suas tarefas, serão admitidos em uma escola de renome ou em uma 
universidade. Não se alcança isto estando apegado a escolas de renome ou 
universidades, ou mesmo estando apegado a altas qualificações. Digo: quando as 
pessoas têm a intenção de fazer algo ou desejam obter algo, o resultado, no geral, é o 
contrário; quando pensam em como fazê-lo da melhor forma, obterão naturalmente. 
 
Pergunta: É considerado apego se a pessoa gasta muito tempo e esforço em seu 
trabalho e busca a perfeição? 
 
Mestre: Se você fica brincando no serviço e não faz um bom trabalho, quando receber 
seu salário no dia do pagamento, penso que não se sentirá em paz. Pois um cultivador 
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deve ser uma boa pessoa onde quer que esteja; não se trata de ser uma boa pessoa 
simplesmente por ser. Você é um cultivador e deveria ser capaz de lidar com estas 
coisas apropriadamente. Esta é a relação. 
 
Pergunta: O não ter êxito no cultivo me deixa preocupado. Já decidi que se não tiver 
êxito nesta vida, continuarei me cultivando na próxima vida. 
 
Mestre: Parece que está muito determinado, porém, na realidade, não está determinado 
de forma alguma. O que acontecerá se este seu estado presente aparecer novamente em 
sua próxima vida? Então continuará seu cultivo na vida depois da próxima, verdade? 
Você precisa estar decidido em não perder esta oportunidade predestinada e 
seguramente será capaz de ter êxito nesta vida. 
 
Pergunta: Cheguei a compreender que Falun Dafa não será amplamente propagado à 
humanidade do futuro. Então, não será necessário continuar o cultivo em minha 
próxima vida. Este pensamento é correto? 
 
Mestre: Você disse que não poderia ter êxito nesta vida e que continuaria o cultivo em 
sua próxima vida; porém não haverá Falun Dafa na próxima vida, por isso será inútil 
cultivar. Como você fez a pergunta, significa que tem vontade de praticar o cultivo. 
Progrida diligentemente, solte seus apegos e se cultive verdadeiramente. O que não 
consegue soltar? Você sabe que nem um único evento que ocorre neste universo é 
acidental. Um evento tão grande ocorreu na sociedade humana, isto pode ser 
casualidade? Não posso divulgar coisas sobre a humanidade do futuro, pois então você 
viria aprender devido a um apego; isto seria aprender o Fa com apego. Penso que a 
razão que não lhe permite progredir diligentemente é que não tem um entendimento 
suficiente do Fa. A única maneira de resolver este problema é simplesmente lendo mais 
o livro. Ler o livro só leva um pouquinho de seu tempo. Nem sequer lhe causa fadiga 
física ou mental. Leia mais o livro, trate de resolver seus problemas e realmente veja se 
pode progredir diligentemente e se pode continuar se cultivando. 
 
Pergunta: Saudações ao Mestre da parte dos estudantes de Hong Kong. Sentimos uma 
grande tristeza pelas notícias distorcidas sobre o Mestre e sobre Falun Dafa nos meios 
de comunicação de Hong Kong. Temos enviado cartas públicas aos meios de 
comunicação para corrigir estas notícias erradas e distorcidas. Depois de escutar as 
conferências do Fa do Mestre na Austrália e Nova Zelândia, nós, discípulos, estamos 
ainda mais decididos a avançar pelo caminho de Falun Dafa do Mestre, nos cultivando 
genuinamente e propagando o Fa. 
 
Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos). É impossível para Falun Dafa prover a cada 
pessoa no mundo com um livro e também é impossível prover com um livro a cada um 
dos mais de um bilhão de pessoas na China, e julgar em que posições deveriam ser 
colocadas. Os humanos têm o lado deles que sabe e também o lado deles que não sabe. 
Mesmo que as pessoas não saibam na superfície, na realidade, todas têm o lado que 
sabe. Quando as palavras “Zhen-Shan-Ren” de Falun Dafa são conhecidas pelas 
pessoas, geram alguns pensamentos. Tudo vai depender de como posicionam seus 
pensamentos naquele momento; isto pode determinar o futuro delas e determinar suas 
posições. Portanto, não importa como foram noticiados os fatos nem como as pessoas 
lidaram com eles; como disse ontem, as pessoas em quase todos os lugares do mundo 
sabem sobre Falun Dafa; todas são capazes de ter seus próprios pensamentos sobre este 
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evento. Não é algo simples. Com um Dafa tão solene, pensem: o que quer que o 
jornalista tenha escrito, ele terá que sofrer as conseqüências do que fez. E não se limita a 
isto, cada pessoa na sociedade humana comum, cada ser consciente, no futuro, terá que 
se responsabilizar pelo que fez. Esta é a verdade absoluta; é absolutamente real. Atacar 
o Dafa não é algo pequeno, pois este Fa cria as vidas humanas. Se esta pessoa se opõe 
inclusive ao Fa, para onde irá? 
 
Pergunta: Eu, um discípulo, derramei lágrimas por todo meu rosto depois de ler o livro 
“Hong Yin” e me beneficiei enormemente. Este é outro livro precioso para nossa prática 
de cultivo? 
 
Mestre: Neste livro escrevi principalmente sobre as coisas na prática de cultivo e coisas 
relacionadas com o Fa. Pensei que se lessem este livro, isto poderia ajudá-los a 
melhorar, por isso o publicamos. 
 
Pergunta: Com relação às coisas que ocorreram em Pequim, deveríamos ser todos 
tolerantes e determinados em Dafa. 
 
Mestre: Certamente é correto cultivar a si mesmo. Se outros estão o acusando de seguir 
uma via perversa e você nem sequer se importa com isso, eu diria que isto não é muito 
correto. Cada um dos estudantes está praticando o cultivo em Dafa e sabe o quão 
precioso é Dafa. Apreciar Dafa é apreciar a si mesmo. Durante o seu cultivo em Dafa, 
muitas vezes se deparará com algumas provas; inclusive provas em seus sonhos, em seu 
trabalho ou em sua vida diária. Estas provas são como exames depois de um período de 
aprendizado para verificar se teve um entendimento sólido. Posso lhe dizer que haverá 
provas até que finalmente alcance a perfeição em Dafa. 
 
Pergunta: Se os genes que causam as enfermidades hereditárias fossem eliminados, 
aqueles que são vinculados a isto, por exemplo: cientistas e até crianças concebidas, 
incluindo seres nesta dimensão e em outras dimensões, todos terão alguma perda ou 
ganho? 
 
Mestre: Como deveria dizer? Vocês não são capazes de tocar em coisas de outras 
dimensões. As pessoas estão constantemente explorando o campo da vida humana, 
porém, o que podem conhecer é meramente o estado da superfície mais externa do 
corpo humano, a qual é formada por moléculas. Certamente, os humanos nunca saberão 
o que compõe fundamentalmente a vida humana. Mesmo que as pessoas tentem chegar 
ao princípio da vida humana e investiguem o que é na realidade a vida, estas coisas 
permanecerão para sempre como um mistério para humanidade. É impossível que os 
humanos tenham permissão para saber esta informação. Quanto a se as pessoas estarão 
livres de doenças quando os genes que causam as enfermidades hereditárias forem 
eliminados, isto não é exatamente assim. O corpo humano tem seus próprios fatores que 
causam as enfermidades. Ao mesmo tempo, os patologistas descobriram que as 
enfermidades não são causadas por estes elementos de doença. Portanto, é impossível 
para os humanos estarem livres das doenças. 
 
Da perspectiva do cultivo, se uma pessoa nunca ficar doente, seguramente irá para o 
inferno depois de morrer. Por quê? É porque se uma pessoa só gera carma e não paga 
por ele, ela acumulará muito carma. Por isso, os humanos têm doenças, misérias, 
problemas na vida, tribulações e maus momentos. Tudo isto ajuda os humanos a 
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eliminarem e reduzirem o carma. Especialmente quando uma pessoa está doente, há 
uma grande quantidade de carma sendo eliminada. Então, ter doença é algo bom? 
Certamente que não. Se a pessoa não tivesse feito essas coisas más, raramente teria uma 
doença. Então, isto significa que as pessoas não devem tirar os genes que causam 
doenças? Na realidade, seja o que for que as pessoas queiram fazer, elas simplesmente 
podem fazer; esses são assuntos humanos. Só estou dizendo um princípio. Os humanos 
sempre querem explorar e sempre querem “se aperfeiçoar”. Os humanos têm estes 
pensamentos distorcidos, assim, podem ir adiante, podem fazê-lo. A ciência moderna 
penetrou cada domínio de nossa vida e está em todos os lugares. Parece que tudo existe 
e vive para esta ciência. Sinta-se livre para fazer este tipo de pesquisa, pois as pessoas 
vivem justamente no meio deste tipo de circunstância. Isto é apenas seu trabalho. Penso 
que você deve tentar fazer o possível por fazê-lo o melhor. Isto não é um problema. 
 
Quanto às perdas ou ganhos, isto não tem nada a ver com a prática de cultivo. Está 
simplesmente fazendo o seu trabalho. Seu trabalho e seu cultivo estão separados, não 
são a mesma coisa. Seu trabalho não pode substituir sua prática de cultivo. Porém, seu 
xinxing e seu estado de cultivo se refletirão em seu trabalho e na atitude que tem com as 
coisas ao seu redor. 
 
Pergunta: Se o Cosmo é um sistema ordenado e a energia é ilimitada, então como a 
teoria moderna do caos se encaixa nesta disposição do Cosmo? 
 
Mestre: Na realidade, não importa o quão caótico seja o nível humano, não importa 
quantas escolas de pensamentos existam – houve centenas de escolas de filosofia na 
antiga China, e na China contemporânea também há várias teorias de filosofia e religião 
– seja o que for que digam ou falem, são todas coisas deste nível. Não interferem com o 
Cosmo. Eu lhes darei um exemplo, isto pode soar como uma blasfêmia para com os 
outros, porém, na realidade não é. Vou simplesmente dar um exemplo: um recipiente de 
lixo sempre emite vários odores e você não consegue deter o cheiro. É simplesmente 
uma manifestação do caos neste lugar humano. Não há nenhuma conexão direta com o 
Cosmo. Através do caos podemos ver o coração das pessoas, e podemos ver quem ainda 
tem pensamentos retos.  
 
Pergunta: Uma vez realmente me sentei em posição de lótus completa durante oito 
horas e vinte minutos. Desde então, ando mancando. Agora está muito melhor. Fiz algo 
errado? 
 
Mestre: Oito horas ou mais não é algo que você simplesmente tenta fazer. É algo bom 
praticar mais, mas faça isso dentro da sua capacidade. Se isto excede o seu limite e você 
insiste em se sentar nesta posição durante este tempo longo, ou se insiste em fazer algo 
de certa forma, mesmo este coração de cultivo sendo muito bom, isto não poderia ser 
outro apego? Se você realmente tem o apego de se sentar com as pernas cruzadas, isto 
pode produzir um fator que faz com que se ilumine a este apego e você o perceba. Por 
isso, penso que em seu cultivo você não deve ter nenhum apego, ou seja, insistir em se 
tornar o número um em algo, ou tentar vencer a todos na duração da meditação, ou 
desenvolver qualquer outro apego. É certo que terminará tendo os resultados opostos. 
No cultivo em Dafa não se permite de forma alguma que desenvolva apegos; só se 
permite eliminar apegos. 
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No caso em que você, em sua prática de cultivo, é capaz de se sentar com as pernas 
cruzadas de forma natural durante tão longo período de tempo, somado a ter tempo para 
fazê-lo porque não há muito que fazer em casa, se pode se sentar tanto assim, então 
penso que não há problema. Porém, quero lhe dizer algo a mais, disse que nosso Dafa 
não é a favor do cultivo em estado de tranqüilidade profunda, ding por um tempo muito 
longo. Deve ler mais o livro e estudar mais o Fa. Você tem que cultivar seu coração 
com uma mente clara e se elevar no Fa. No cultivo, os exercícios são um recurso 
auxiliar para se alcançar a perfeição. Então penso que se você passar essas oito horas 
aprendendo o Fa, isto trará um melhoramento muito grande. Na verdade, já disse que 
quando começamos a ensinar este Fa, já havíamos considerado a questão de como se 
cultivar na sociedade humana comum. Como o tempo livre é escasso, muitas pessoas 
que estão ocupadas em seus trabalhos, não têm muito tempo para fazer a meditação 
sentada. 
 
Na realidade, já falei sobre este assunto. Inclusive, se você só tem meia hora para fazer 
a meditação sentada, não deixarei que fique para trás. Não será deixado para trás de 
forma alguma com relação às coisas que devem ser resolvidas mediante a prática de 
exercícios, pois elas foram adaptadas para esta forma de cultivo. Se todos os praticantes 
fizessem a meditação durante oito horas todos os dias, não seríamos capazes de fazer 
nossos trabalhos na sociedade humana comum e as outras pessoas não nos entenderiam. 
Isto não seria correto. Falo de um princípio. Não significa que não seja permitido que 
faça isto ou aquilo. Se você tem muito tempo, e é capaz de fazer a meditação sentada 
por muito tempo naturalmente, não sou contra isto. O que quero dizer é que não deve 
fazer nada com apegos.  
 
Minha forma de pensar é principalmente a oriental. Agora mesmo estive falando todo o 
tempo de forma dialética. Não estou seguro se os estudantes caucasianos foram capazes 
de entender. Vocês entenderam? (Aplausos). Bom. Muitas vezes quando ensino o Fa 
utilizo a forma de pensar oriental, por isso quis fazer esta pergunta. 
 
Pergunta: Se um ser consciente foi criado nos Três Reinos, será muito difícil a ele se 
cultivar para transcender os Três Reinos? 
 
Mestre: Não é necessariamente assim. Era muito difícil nas práticas de cultivo do 
passado. Você poderia até dizer que era impossível. Eles diziam que estavam 
oferecendo salvação a todos os seres conscientes, mas na realidade, a salvação só era 
oferecida àqueles que vieram de seus próprios mundos. Buda Sakyamuni e Jesus, que 
vieram salvar as pessoas, ofereceram salvação a qualquer pessoa dentro dos limites de 
suas próprias raças. E mesmo assim havia certas limitações. Agora, todos os seres 
conscientes do Cosmo estão se posicionando. Portanto, provavelmente existam 
oportunidades neste aspecto. Tudo depende de como um ser responde a todas estas 
coisas. 
 
Pergunta: Nosso Dafa inclui os princípios da Escola Buda, da Escola Tao e da Escola 
Qimen. Os princípios do Fa afirmados e iluminados por outros Tathagatas podem nos 
guiar? 
 
Mestre: Não. Dafa abrange tudo. Porém, você não pode somar a Ele os princípios de 
uma via lateral, uma escola lateral, ou os princípios de um Tathagata. Estes princípios 
só podem desviá-lo do caminho de sua iluminação, e também não podem ser colocados 
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ou mencionados na mesma categoria que o Dafa do Cosmo. O Fa criou os diferentes 
níveis de entendimento e estados de fruição. Tudo o que você cultiva em Dafa também 
tem elementos validados por você aos quais você se iluminou com o Fa. Este é o estado 
de Fruição que você alcançou.  
 
Agora quero mencionar outra coisa: Alguns presentes aqui são novos e não leram meu 
livro, ou foram trazidos por nossos estudantes ou suas famílias; provavelmente vocês 
estão sentados aqui devido a uma relação predestinada. No entanto, preciso dizer que 
não tenho tempo para responder suas perguntas. Por quê? Não foi fácil vir aqui. Esta é a 
primeira vez que os praticantes daqui realizam um Fahui em vários anos, e eles têm 
muitas perguntas em seus cultivos para que eu responda. Portanto, o tempo é 
extremamente precioso para os cultivadores. Por isso não posso dedicar tempo a vocês 
que são novos, por favor, entendam. Por quê? Porque as perguntas que vocês fazem são 
geralmente perguntas de pessoas comuns, e eu não estou aqui para resolver coisas da 
sociedade humana. Alguém perguntou há pouco: “Já que seu Mestre é tão capaz, por 
que não melhora a economia do país?”. Todos sabem que o desenvolvimento da 
sociedade humana ocorre de acordo com uma lei. O que ocorrerá em uma etapa 
particular, já está determinado pelos Deuses. Os Budas, Taos e Deuses controlam todas 
estas coisas. Não é permitido de modo algum interferir nestes arranjos de forma 
arbitrária. Se os Deuses fizessem o que quisessem, haveria um grande caos, quem se 
preocuparia por melhorar a economia? 
 
Sobre esta pergunta formulada: primeiro, ele não é um dos nossos cultivadores; 
segundo, é provocativa; terceiro, ele está pensando nas coisas da perspectiva dos 
humanos. Por acaso os Deuses devem fazer as coisas que os humanos querem? O Céu 
tem que fazer o que os humanos querem? Os humanos dão ordem aos Deuses? Você 
pensa que é importante elevar a economia de um país, porém, deveria saber que os 
Deuses consideram outras coisas mais importantes! Você sabe que os humanos carecem 
de bênçãos porque sua moralidade decaiu e a mente humana se deteriorou muito. Se as 
mentes das pessoas se tornassem boas, elas teriam bênçãos e haveria prosperidade. Você 
entende estes princípios?! Os humanos decaíram a este grau, e certamente você deseja 
obter isto e aquilo. Quem vai lhe dar? Não estou me referindo aqui a uma raça ou país 
específico, estou falando sobre um princípio geral do Fa, é assim que funciona. Para 
obter bênçãos, os humanos precisam reduzir seus carmas. Somente com imensa virtude 
as pessoas podem se tornar prósperas e fortes. Em primeiro lugar, as pessoas devem ter 
um coração bondoso e menos carma. Senão, não somente a economia declinará, mas 
constantemente ocorrerá toda classe de desastres naturais e calamidades. Porém, como 
humano, ele não se iluminou para isto e não sabe que tudo tem seu arranjo. Ele pensa 
que qualquer coisa que os humanos desejem fazer, eles simplesmente vão lá e fazem. 
 
Pergunta: Se aquelas pessoas más que se dedicam a fazer o mal também são 
predestinadas, elas podem ser perdoadas? 
 
Mestre: Não, não podem. Quando dissemos que tudo está predestinado, nos referimos 
ao fato de que a vida das pessoas segue uma ordem. Eu mencionei que no Fa há duas 
situações em que se pode mudar o destino de uma pessoa, pelas quais o destino de uma 
pessoa pode ser mudado. Uma é quando a pessoa escolhe o caminho do cultivo. Você 
não tinha o cultivo planejado em sua vida, portanto, toda a sua vida é replanejada. A 
outra situação, é que uma pessoa que faz coisas más pode mudar o destino dela; sua 
contínua determinação em fazer o mal pode mudar o destino de sua vida inteira. Se 
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alguém não faz coisas más, não gera carma. Por isso, quando uma pessoa faz coisas más 
pode mudar seu destino e mudar o arranjo original. Porem, o que a espera é a 
aniquilação, camada após camada, para pagar pelo que fez. A prática de cultivo pode 
efetivamente mudar a vida de uma pessoa. Não há outra maneira. 
 
Pergunta: Por várias vezes, quando leio Zhuan Falun, esqueço de seus princípios 
profundos assim que termino de ler. Depois de escutar a fita de gravação de um Fahui, 
não retenho nada. 
 
Mestre: Isto também é normal. Por um lado, isto pode ocorrer porque no inicio da 
prática há muitas coisas más em sua mente. Por outro lado, o seu lado que obteve o Fa 
se recorda de tudo. Esta parte sua que se cultivou com êxito se recorda de tudo. Já que 
você progride constantemente no cultivo, quanto mais rápido for o seu progresso, mais 
rápido uma parte sua que completou o cultivo será separada. Ela é separada assim que 
cumpre com o padrão. Uma vez que ela é separada, esta não pode se comunicar com a 
sua parte superficial, a qual ainda não completou o cultivo. Por isso você sente que 
esqueceu tudo. Significa que esta parte sua se foi. Uma vez que esta parte está 
capacitada, cumpre com o padrão e satisfaz os requisitos do Fa, ela ascende. A parte 
que ascende é um Deus e não pode se misturar com os humanos. No entanto, isto não é 
absoluto. Aqueles que, no passado, se cultivavam nas montanhas remotas não eram 
assim, pois não estavam em contato com a sociedade humana comum. Certamente, os 
discípulos do Dafa se cultivam precisamente em meio a sociedade humana comum. 
Como a parte divina não pode fazer o mesmo que um humano, pois isto é absolutamente 
proibido, então ela é separada. Fazendo o bem ou o mal neste lado, o lado cultivado 
com êxito permanece inativo e não participa dos assuntos humanos. Isto garante que a 
sua parte cultivada com êxito não caia e faz com que você só melhore constantemente. 
Esta é a melhor forma. 
 
Por isso, às vezes você sente que esqueceu as coisas novamente, e é o porquê de, um 
tempo depois de passar uma prova, você sente que de alguma forma um apego retornou. 
É porque a parte sua que se cultivou com êxito e cumpriu o padrão foi separada. Esta é a 
razão. Porém, não é absolutamente assim. Quando você pratica o cultivo genuíno 
continuamente, as mudanças da sua parte humana mais superficial se tornam cada vez 
maiores, e é capaz de recordar cada vez mais do Fa. Por isso, esta situação pode ocorrer 
em certo momento e isto é normal. 
 
Pergunta: Agora estou cada vez menos inclinado a falar e faço qualquer coisa sem estar 
apegado. Também esqueço muito das coisas. Este tipo de estado é normal? 
 
Mestre: Há outra situação com respeito a esquecer as coisas. Em sua vida entre as 
pessoas comuns, especialmente na China, muitas pessoas colocam todo o seu 
pensamento em jogos mentais e conflitos entre um e outro. Por isso, seus pensamentos e 
formas de pensar são muito maus, e isto está completamente contra a mentalidade dos 
cultivadores. As pessoas se acostumaram a isto. Sempre que pensa em um problema, 
sua mente recorre aos pensamentos maus. O que podemos fazer a este respeito? 
Primeiramente, eu apago esta parte de seus pensamentos, assim ela fica menos ativa e 
deste modo permito que seus pensamentos bons se tornem mais ativos. Por isso, durante 
este período de tempo perceberá que esquece as coisas facilmente. Isto ocorre para seu 
benefício. Não adiantaria nada se assim que começasse a pensar, lhe surgissem na 
mente idéias más. No entanto, isto que lhe acontece não quer dizer que seja algo mal. 
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Esta forma de pensar simplesmente não é correta. Assim que pensa, já entra nesta forma 
de pensar, então isto tem que ser mudado. Durante certo período de tempo, perceberá 
que está esquecido. Isto é feito para o seu cultivo. Porém, isto não afetará seu trabalho 
ou seu estudo. Quando você percebe que fez algo que não está muito certo, isto 
provavelmente tem a ver com seu melhoramento. Isto ocorre porque os princípios do Fa 
vão ficando cada vez mais elevados, e assim você percebe que isto a que se iluminou há 
pouco já não é absolutamente correto depois de você ter progredido novamente. Quando 
progredir mais, perceberá novamente que aquilo a que há pouco você tinha se iluminado 
já não é completamente correto. Este pode ser o caso. Então, quanto mais alto se 
cultivar, mais correto será. 
 
Pergunta: A prática de cultivo começa da origem da vida da pessoa e continua até 
alcançar a perfeição; entretanto a coluna de gong cresce do topo da cabeça até alcançar 
a perfeição. Qual é a relação entre estes dois processos? 
 
Mestre: A transformação do corpo por matéria de alta energia é a transformação do 
benti. Os grandes seres iluminados possuem grande quantidade de energia. Esta energia 
se manifesta no cultivo como uma coluna de gong, e é a parte do Fa do cultivador que 
se manifesta visivelmente. São duas formas de existência. Tudo o que você necessita na 
prática de cultivo, incluindo as mudanças das moléculas de seu corpo, depende desta 
energia. Esta energia pode mudar tudo. O cultivo de Dafa começa do nível mais 
microcósmico da vida. Porém, como cultivador, seu corpo externo também está 
mudando; é que a transformação é muito pequena; aproximadamente um por cento. 
 
Pergunta: A prática de cultivo é realizada pelo corpo no lado humano. Percebo que os 
princípios do Fa têm se tornado mais claros e estou obtendo as coisas naturalmente sem 
perseguí-las. Esta sensação é correta? 
 
Mestre: Correto! Este estado é muito bom. Quando você alcança este estado, sente 
tranqüilidade e sente que a sua vida é completa. Enquanto continuar progredindo, e 
quanto mais claro os princípios do Fa se tornarem, perceberá que o cultivo se torna 
muito simples. Muitas coisas não parecerão tão complicadas como eram quando você as 
observava da perspectiva de um humano. Você verá tudo com mais clareza. Quando as 
pessoas comuns discutem em um conflito, elas não podem convencer umas às outras. 
Porém, mesmo que não esteja envolvido em suas disputas, se você observa calmamente 
como um espectador, poderá julgar quem tem razão. Se nem sequer está entre as 
pessoas comuns e observa uma discussão que está ocorrendo, não precisará escutar 
muito para entender tudo. Terá a sensação de que não há nada que mereça a pena ser 
discutido. Tudo será claro a primeira vista. 
 
Pergunta: Devido a minha idade avançada, minhas articulações estão rígidas e é muito 
difícil para eu fazer a meditação sentada. Inclusive, é impossível para eu cruzar somente 
uma perna (semi-lótus). Só consigo praticar com as minhas pernas cruzadas bem de 
leve. 
 
Mestre: O cultivo não deveria ser um problema para as pessoas de nenhuma idade. A 
idade avançada por si mesma não contribui para as dificuldades no cultivo, pois o 
cultivo não leva em conta a idade. Seja velho ou jovem, todos podem entender o Fa. 
Quanto a sentar-se com as pernas cruzadas, certamente tratarei as pessoas de idade 
avançada de forma diferente. Se você nunca se sentou com as pernas cruzadas e suas 
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articulações e tendões nunca foram estirados a tal grau, o que você pode fazer? Pratique 
gradualmente, não se preocupe; penso que com o tempo será capaz de se sentar com as 
pernas cruzadas. Mesmo pessoas de mais de oitenta anos e que estão chegando aos 
noventa, e que nunca sentaram de pernas cruzadas, agora são capazes de se sentarem 
assim. Tente e tenha confiança em si mesmo. No passado era muito comum que os 
cultivadores não obtivessem o Tao até chegar aos oitenta ou noventa anos, e alguns não 
obtinham até que passassem dos cem anos. 
 
Pergunta: As pessoas do futuro não saberão sobre este Fa, em “Estabilidade do Fa” 
diz: “As gerações futuras nos milhares de anos por vir, devem seguir seu cultivo da 
forma que eu deixei pessoalmente para que possam alcançar a perfeição”. 
 
Mestre: Quando lhes falo, só posso usar a linguagem humana. Este Fa nunca será 
mudado em nenhum reino ou nível do Cosmo. Nunca poderá ser mudado outra vez. Por 
isso, este Dafa do Cosmo permanecerá para sempre invulnerável. Além disso, Ele tem a 
habilidade de se auto-reparar, e constantemente se harmonizar e se aperfeiçoar por si 
mesmo para que seja indestrutível para sempre. Vocês sabem que os humanos não 
merecem escutar um Fa tão imenso. Não é que o Buda Sakyamuni não ensinou um Fa 
verdadeiro ou que Jesus não quisesse explicá-lo completamente às pessoas. É que os 
humanos têm permissão de ouvir apenas certa quantidade, de outro modo, eles saberiam 
os princípios dos Budas e Deuses e isso não é permitido. Hoje eu digo tantos segredos 
celestiais. Se vocês alcançarem a perfeição, tudo o que ensinei terá sido para Deuses e 
não para humanos. 
 
As memórias de quem não pôde alcançar a perfeição serão apagadas no futuro; a eles 
não será permitido saber mais nada disto. Neste Dafa também haverá pessoas que irão 
ao Mundo Falun, e o significado interno desta via de cultivo também estão incluídos. 
Então, a questão de que se essas coisas serão deixadas às pessoas ou não, será 
determinada no futuro. Porém, a humanidade do futuro não saberá sobre o Dafa nem de 
mim. As pessoas nos muitos anos vindouros considerarão isto como uma lenda, como se 
fosse um conto de fadas que as pessoas contam por gerações. Também recordarão as 
sérias lições deixadas aos humanos quando os seres neste nível forem reposicionados no 
final. 
 
Pergunta: Falun Gong ensina Zhen-Shan-Ren, então, deveríamos ter praticado a 
tolerância quando ocorreu aquele incidente injusto aos discípulos de Falun Gong em 
Tianjin? 
 
Mestre: Esta pergunta já foi feita, por isso não falarei sobre isto. O Ren se manifesta em 
toda conduta de um cultivador, porém, não significa não tomar ação. Não deveríamos 
expressar nossas opiniões quando as pessoas estão danificando arbitrariamente um Fa 
tão imenso? Eu digo novamente: os estudantes que foram a Pequim não estavam ali para 
fazerem uma manifestação ou protesto; não houve gritos nem faixas nem sentimentos 
maus. Todos foram ali com uma intenção boa de expor a situação real aos líderes de 
Estado. Penso que devem fazer essas coisas. Eles fizeram isso porque consideraram as 
injustiças feitas contra Dafa como injustiças contra eles mesmos, todos pensaram desta 
forma: “Quando acusa esta prática de ser malvada, é a mesma coisa que acusar a mim 
de ser malvado”. Assim todos desejaram apresentar a situação aos líderes de Estado 
para restaurar a reputação do Dafa. Isto foi feito simplesmente devido a este 
pensamento. Isto não é mau! Muita gente foi lá? Diria que não foi muita. Como há cem 
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milhões de pessoas praticando, se todas tivessem ido lá, seria algo inimaginável; 
Pequim não seria capaz de conter tanta gente. Dos cem milhões em toda a China, 
somente cerca de dez mil pessoas foram lá, como isto pode ser considerado muita 
gente? Se realmente ofendem este Dafa chamando-o de seita, penso que este não será 
um assunto de somente dez mil pessoas. Há algo de errado em expor estas situações ao 
governo central?  Não há nada de errado! (Aplausos) 
 
Já dissemos que não nos opomos ao governo e não no envolvemos com política. Todos 
estão tratando de serem boas pessoas. Há algo de errado nisso? Ainda insistiria em 
acusar-nos de sermos malvados? Se todos nós fizéssemos as mesmas coisas que as 
pessoas comuns, aquelas pessoas não se importariam o que dissessem da prática ou 
delas. Porém, aquelas pessoas estão verdadeiramente tentando ser pessoas boas, no 
entanto, ainda as acusam de serem pessoas más, como elas não se sentiriam feridas? 
 
Pergunta: O grau de bondade de uma pessoa é determinado pelo nível de sua vida 
primordial? 
 
Mestre: A bondade é de fato a natureza primordial do ser. Neste mundo secular, só 
pode ser chamado de manifestação da bondade de uma pessoa. É diferente daquela dos 
seres humanos que vieram das encarnações de animais ou outras criaturas. Como seres 
humanos, todos têm alguma bondade, pois todo ser vivente tem que alcançar o critério 
do nível do reino onde foi criado. Ocorre que as pessoas formam várias noções depois 
do nascimento para conseguir uma posição estável na sociedade humana comum; elas 
protegem constantemente a si mesmas, sempre mantêm um pedacinho de interesse e 
constantemente prejudicam os outros. Por isso, a bondade delas diminui cada vez mais. 
 
Pergunta: Os Budas estão no nível mais alto e a humanidade está no nível mais baixo. 
Quantos níveis há entre eles? 
 
Mestre: Parece que não aprendeu o Fa. Já ensinei várias vezes aos meus estudantes 
sobre a estrutura do Cosmo. Você pode buscar isto em meus livros. Como o tema é 
muito amplo, levaria muito tempo para explicá-lo e não é algo que possa ser respondido 
completamente neste momento. Diferentemente do que você imagina, o Buda não é o 
mais alto. No passado, um Deus em nível mais alto era amorfo, por exemplo, ele não 
tinha corpo. Da perspectiva do Cosmo inteiro, esses Deuses com corpos estão todos nos 
níveis médios e baixos. Dos níveis mais altos para cima, os Deuses gigantescos são 
todos amorfos. Eles são como matéria flutuante sem forma, porém eles têm vida e 
pensamentos. Quanto mais altos são seus níveis, mais energia eles têm e mais poderosos 
são; quanto mais altos são seus níveis, mais imensa é sua sabedoria. 
 
Pergunta: Tenho praticado somente por meio ano e não tive nenhuma reação ou 
qualquer tipo de estado de cultivo na prática. Isto ocorre porque o Mestre não está 
cuidando de mim? Às vezes, penso que eu possa ser uma pessoa com grande qualidade-

inata. É correto ter tais pensamentos? 
 
Mestre: Você pode ter esta ou aquela classe de pensamentos, e isto não é problema. 
Porém, não permita que esses pensamentos se convertam em apegos. Deixe-os irem 
embora. O caminho de cultivo de cada um tem certos arranjos, por isso apenas continue 
em frente e se cultive. Dafa foi estabelecido para todos os seres conscientes. Se você 
como discípulo, não fosse cuidado por mim, este seria um problema meu. De fato, você 
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é capaz de ver os princípios do Fa e se cultivar nele, mesmo que não possa sentir suas 
próprias mudanças. Isto não significa que não esteja se cultivando. Algumas pessoas são 
muito sensitivas e outras não são nada sensitivas. Os estados de cultivo das pessoas são 
diferentes. Pode ser que a pessoa seja de boa qualidade-inata ou pode ser que não. 
Então, pode ser qualquer um dos dois casos. 
 
Pergunta: Se alguém se cultivou somente ao nível dos seres celestiais, ele deverá 
esperar até que seu corpo físico morra antes de obter a posição que merece? 
 
Mestre: No que se refere a um ser celestial dentro dos Três Reinos, ele não tem o corpo 
composto pela camada de partículas moleculares grandes. O corpo dele é composto por 
partículas mais microcósmicas que as dos humanos. Por isso, ele não pode ter um corpo 
desta camada (humana). Porém, eu já disse que não há tal coisa como uma pessoa 
alcançar a perfeição dentro dos Três Reinos. Sem transcender os Três Reinos não é 
considerado que você alcançou a perfeição. Na realidade, há algumas pessoas que 
fizeram relativamente melhor que outras; digo, elas são pessoas boas entre as pessoas 
comuns e têm menos carma, ou tem feito muitas obras boas em sua vida. Inclusive sem 
praticar o cultivo, elas ascendem a diferentes níveis dentro dos Três Reinos para se 
converterem em seres celestiais. Isto não requer cultivo. No entanto, elas terão que 
passar pela reencarnação muitos anos depois. Quanto às práticas de cultivo laterais, há 
outras razões do porquê não podem ir além dos Três Reinos. Este é o problema delas e 
nós não damos atenção a esses assuntos. 
 
Pergunta: Outras pessoas me influenciam facilmente, pois careço de meu próprio ponto 
de vista ao lidar com as coisas. Isto ocorre porque não estou progredindo em meu 
cultivo? 
 
Mestre: Isto é um problema de racionalidade. Como cultivador, seu ponto de vista 
quando faz as coisas deve ser formado por pensamentos retos. 
 
Pergunta: Realizar um bom trabalho está relacionado com a prática de cultivo? 
 
Mestre: Quando está fazendo coisas entre as pessoas comuns, se é um assunto técnico e 
não envolve seu xinxing, penso que não tem nada a ver com o seu cultivo. Se o 
problema que está tendo em seu trabalho tem a ver com o seu xinxing, digo, se o que 
está fazendo pode levar a algo bom ou mau, penso que deveria fazê-lo seguindo os 
padrões de um cultivador o máximo que puder. 
 
Pergunta: A parte do corpo transformada ou parcialmente transformada por matéria de 
alta energia está restringida pelas leis da dimensão material? 
 
Mestre: A parte que está completamente transformada não está restringida pelas leis da 
dimensão material, enquanto que a dimensão humana afetará a parte que não foi 
transformada, então esta dimensão pode restringi-la. 
 
Pergunta: Comer comida quente resultará em um excessivo calor interno, resfriar-se 
resultará em tosse e comer em excesso resultará em um aumento de peso. 
 
Mestre: Esta pergunta parece ter sido feita por uma pessoa comum, não tem nenhuma 
relação com um cultivador. Como cultivador, a energia emanada de seu próprio corpo 
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pode mudar o estado de seu corpo com ou sem sua própria intenção. Então a situação é 
diferente das pessoas comuns. Se um cultivador está preocupado devido a comer 
comida quente, temendo que isto resulte em um excessivo calor interno, isto é um 
apego. E isso tampouco é assim. Como cultivador, você tem que entender o Fa 
baseando-se no Fa e validar a si mesmo com princípios extraordinários. No entanto, se 
está usando os princípios das pessoas comuns para validar a si mesmo, eu diria que isto 
não é bom, não é assim? Isto é um problema de xinxing. É uma pessoa comum que tem 
medo de se resfriar e ter tosse. Sei que não começou a se cultivar. Como cultivadores, 
nossos corpos eventualmente se converterão em corpos brancos puros, transcenderão os 
Três Reinos e se converterão em corpos feitos de matéria de alta energia. Por acaso não 
devemos nos basear em padrões mais altos durante o cultivo? Se você argumenta: 
“Antes de chegar lá ainda posso usar noções humanas para me validar e estabelecer 
requisitos para mim”, então você será para sempre um ser humano. Você mesmo não 
saberá se chegou lá ou não. Deve sempre se basear em padrões altos. 
 
Se você deseja praticar o cultivo pode fazê-lo assim. Alguns estudantes não se atreviam 
a tomar água fria no passado e agora eles não têm problema em fazê-lo. Tinham medo 
de todo tipo de coisas, e agora nenhum deles tem problema. As coisas que as pessoas 
acreditam são somente noções humanas. Ontem dei um exemplo de um estudante que 
me contou que tinha sido atropelado por um carro. Seus ombros, ossos e quadril, todos 
se romperam. Foi enviado ao hospital em estado inconsciente. O hospital disse que 
talvez esta pessoa não se recuperaria, que não melhoraria e que era tempo para começar 
a preparar seu funeral. Porém, ele mesmo se levantou da cama no segundo dia e foi 
embora. Os empregados do hospital não podiam entender. Os doutores perguntavam: 
“Como esta pessoa pôde sobreviver?” Ele regressou para casa. Mais tarde, o hospital 
quis saber como aquela pessoa estava e perguntou: “Ainda caminha?”. Queriam dizer: 
“Ainda pode andar?”. O médico disse que já não podia mais andar. O médico comentou: 
“Eu disse que ele não poderia mais fazer isto”. Porém imediatamente os familiares 
disseram ao médico: “Agora ele pode correr”. (Aplausos) Certamente não se pode 
entender isto com noções humanas. Digo que, como cultivador, você necessita saber o 
que está fazendo. Não deveria sempre se confundir com pessoa comum. 
 
Pergunta: O Mestre abriu uma porta tão ampla para oferecer a salvação às pessoas. Por 
que isto afetou a tantos Deuses em várias dimensões? 
 
Mestre: Isto porque estou retificando o Fa! Todos eles estão sendo retificados. 
(Aplausos). Todos os seres estão reposicionando suas vidas futuras. 
 
Pergunta: Alguns artigos não estão de acordo com as palavras originais do Mestre. 
Como deveríamos nos desfazer deles? 
 
Mestre: Simplesmente queime esses materiais. Como você é um discípulo no cultivo, 
não tem a intenção de ser irrespeituoso, além disso, talvez não tenha lugar para guardar 
este material. Particularmente falando, quando copiamos os livros a mão, algumas 
pessoas me perguntaram o que fazer com aqueles materiais que contêm erros. Todos 
esses materiais podem ser queimados, isto não é problema. O Fa está em outras 
dimensões e não nessa das letras, e o fogo no mundo humano não pode tocá-lo. O que 
se destrói é só papel, o qual está escrito com tinta preta na superfície e é formado pela 
camada de partículas maiores. 
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Pergunta: Durante a meditação é melhor não se mexer. Se a postura do corpo muda 
inadvertidamente e já não cumpre com o requisito, é permitido ajustar o corpo à posição 
correta? 
 
Mestre: É permitido e não afetará nada em absoluto. Quando se detecta algo incorreto 
deve ser corrigido. De outro modo, se você se acostuma a isto, o mecanismo também se 
deformará, então deve ser corrigido. Porém, isto não significa que não pode haver 
pequenas diferenças em cada um de nossos movimentos. É impossível que todos nossos 
movimentos sejam exatamente iguais, como se tivessem saído do mesmo molde. Isto 
definitivamente é impossível. Sempre que os movimentos puderem cumprir 
basicamente os requisitos, tudo estará bem. Seus movimentos deveriam estar uniformes 
tanto quanto possível quando praticarem em grupo. 
 
Pergunta: Se eu faço duas horas de meditação, posso repartir o tempo em meia hora 
para cada uma das posições de segurar a roda no 2º exercício e alcançando os dois 
extremos cósmicos e depois fazer meia hora de meditação sentada? 
 
Mestre: Se você não tem nenhuma interferência ou se tem muito tempo e capacidade 
para se sentar durante tanto tempo, não vejo problema nisto. Porém não permita que isto 
afete sua vida normal, seu trabalho ou seus estudos. Ao mesmo tempo, tem que dar uma 
prioridade maior ao estudo do Fa. Estas coisas podem ser resolvidas por si mesmas. 
Não se pode dizer que você esteja equivocado. Todos têm diferentes arranjos no que diz 
respeito ao próprio tempo. Porém, certifique-se de dar uma prioridade maior ao estudo 
do Fa. 
 
Pergunta: Tenho cinqüenta e sete anos de idade e tenho me cultivado em Dafa por mais 
de dois anos. Porém, o meu ciclo menstrual ainda não voltou. 
 
Mestre: A situação de cada um é diferente, a situação não é necessariamente a mesma. 
Geralmente essa é a situação. Não posso falar de casos individuais. Se eu falar disso 
hoje, novamente se converterá em uma generalização. Cada pessoa tem uma situação 
diferente, e como cultivador não deveria considerar isto muito seriamente. Se você 
continua pensando nisto, logo se converterá em apego. É possível que deva vir, porém, é 
possível que não venha. Mesmo que o ciclo regresse, talvez não seja permitido que veja, 
pois tudo poderia ser transformado dentro de seu corpo. Então, não considere isto um 
grande problema. De qualquer forma é uma coisa boa. Depois de tudo, a situação de 
cada pessoa é diferente. Não significa que você possa se cultivar se a menstruação vier e 
que não pode se não vier. Este não é o conceito. 
 
Pergunta: Eu vivo em Nova Zelândia, e acho difícil sobreviver aqui sem aceitar um 
subsidio do governo. Isto fará com que eu perca virtude? Eu devo regressar para China 
continental para praticar o cultivo? 
 
Mestre: Não importa o lugar onde pratique o cultivo, é a mesma coisa. O lugar não 
importa. Quanto ao problema de ganhar a vida, é melhor se você mesmo puder resolver 
isto. Se você não tem a capacidade para resolver isto, não é culpa sua, pois este país 
presta este tipo de serviço de assistência social. Porém penso que o poder resolver ou 
não, onde quer que esteja praticando o cultivo, em uma situação como a sua, não deve 
ser tão duro consigo mesmo. Você pode alcançar a perfeição em qualquer lugar. Eu já 
disse que você deve se ajustar o máximo possível ao estado das pessoas comuns e sua 
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implicação é muito ampla. Se você pensa que no presente é melhor cultivar aqui, 
simplesmente faça isto aqui. Porém, penso que se você é forte e saudável deveria fazer o 
melhor para resolver este problema. Se você é velho, não tem que ser tão severo consigo 
mesmo. Há muitas coisas que não são o que parecem na superfície, e os casos especiais 
serão tratados especialmente. Como esta situação não corresponde às pessoas no geral, 
não quero falar muito sobre isto. 
 
Pergunta: Em seu artigo “Harmonia perfeita”, o que significa “sacrifício completo”? 
 
Mestre: É para que se livre completamente de todos seus apegos. Enquanto tiver algum 
apego, será como uma fechadura, ou como uma corda que o impede de zarpar. Você 
tem que romper com tudo isto. Já ensinei como cultivar a si mesmo e como abandonar 
apegos durante a prática de cultivo. Abandonar apegos não significa abandonar todas as 
coisas materiais e mendigar. O significado não é este. Não voltarei a repetir. Os 
estudantes novos, que ainda não sabem disso claramente, devem ler o livro. 
 
Pergunta: Durante o período da retificação do Fa, no início, alguns seres conscientes 
de altos níveis quiseram fazer algumas obras boas para assistir o Dafa, porém, em lugar 
de fazerem isto, se tornaram um obstáculo e agora eles também estão entre os que 
devem ser eliminados. 
 
Mestre: Digo a todos que o Fa está sendo retificado porque todos os seres conscientes 
se desviaram do Fa. Então, pensem: mesmo que este ser estivesse tentando ajudar 
fazendo uma coisa boa, por acaso ele ainda não carrega suas velhas noções? Então, o 
seu critério para avaliar as coisas, ainda não é o velho critério? Portanto, é melhor que 
ele não faça nada, ou de outro modo poderia criar problemas. Se ele insiste em fazê-lo, 
causará dano. Esta é a razão por detrás disto, então, ninguém pode ajudar. Porém, se 
eles seguem estritamente o que peço que façam, não haverá problema; de fato, isto será 
o melhor. 
 
Pergunta: No livro “Hong Yin”, o Mestre menciona “Olhando o firmamento desde as 
dez direções do imenso e do pequeno”. Eu posso interpretar isto como o Mestre 
observando corpos cósmicos no nível extremamente microcósmico? 
 
Mestre: Este é o significado. O hong (imenso) em hongwei (o imenso e o pequeno) se 
refere à partícula maior, a qual está muito mais além das partículas que você entende. 
De fato, falando de maneira simples, por acaso um universo de grande extensão não é 
também uma grande esfera? Também é uma partícula. A forma que um ser olha os seres 
no Cosmo e o estado do Cosmo é diferente de como os humanos olham os objetos; 
vocês não olham os objetos da mesma forma. “Pequeno”, por outro lado, se refere ao 
extremamente microcósmico. Há também outra camada de significado em “O imenso e 
o pequeno”, a qual se refere ao mais microcósmico. “Imenso” em si mesmo representa a 
imensidão. “Dez direções do imenso e pequeno”, significa que o ser necessita ver 
ambos, o maior de tudo e o menor de tudo, e ao mesmo tempo ver a extensão mais 
ampla. O conceito da Escola Buda fala sobre o “mundo das dez direções”, isto é, acima 
e abaixo, todos os quatro lados e as oito direções, essas são as dez direções. Este é o 
significado. Com uma simples olhada, se pode ver todos os lugares. “Olhando o 
firmamento desde as dez direções do imenso e do pequeno” significa que se você quer 
ver o corpo cósmico claramente, é assim que deve olhar. Certamente, o quanto puder 
entender isto já está bom. Não explicarei mais. 
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Pergunta: Quando alguém estava propagando o Fa aos seus colegas, eles disseram que 
aprenderiam Dafa somente se a doença dele já estivesse curada. Então esta pessoa foi ao 
hospital para fazer exames, porém o resultado não foi tão bom. Ele está confuso. 
 
Mestre: Ele tem que ver a razão em seu xinxing. Pela pergunta feita, sei que até agora 
não estudou o suficiente do Fa. A pergunta que fez parece ser simplesmente que ele 
praticou por um longo tempo e tentava fazer algo bom, então por que não foi capaz de 
validar o Fa aos outros? Não é tão simples assim. No cultivo, seu progresso e a 
eliminação de seus apegos é prioridade. Quanto a permitir que os outros obtenham o Fa, 
é assunto dos outros e é secundário. O seu melhoramento é o principal. Não importa o 
que faz, não pode estar separado de seu próprio melhoramento. Portanto, quando você 
se deparar com estas coisas, necessita olhar para o seu xinxing. Você não tem sintomas 
de doença, não tomou remédio por muitos anos e tem se sentido muito saudável o tempo 
todo. Então, qual teria sido a situação se realmente estivesse doente? A doença teria 
afetado seu trabalho, sua vida e seus estudos e você sentiria incômodo na maior parte do 
tempo. Não é assim? Se você tem dúvidas a respeito de sua saúde ou se mantém um 
forte apego ao fazer algo, é provável que obtenha um diagnóstico falso. O caso pode ser 
este. A prática de cultivo é realmente séria, e o mais sério. Falando de outra perspectiva, 
essas pessoas só viriam aprender se vissem que sua doença foi curada. Que tipo de 
apego essas pessoas trariam com elas? O que queremos são pessoas que venham 
aprender o cultivo em Dafa. 
 
Pergunta: Eu dou aula de chinês para crianças e estou pensando em ensinar Falun Dafa 
a elas, porém, por outro lado, fico preocupada pensando que possa haver algum perigo. 
 
Mestre: Não pode haver nenhum perigo de forma alguma, e só pode fazer bem. As 
crianças não terão problemas de carma ou coisas como atravessar provas como os 
adultos. As crianças têm suas próprias situações e não haverá nenhum perigo. 
 
Pergunta: Um cultivador pode cuidar de seus dentes ou colocar coroas no dente? 
 
Mestre: Não há problema nisto. Antes que essas partes de seu corpo superficial sejam 
transformadas, se você sente que estes dentes ruins não dão uma boa aparência, 
simplesmente cuide deles. Não há problema. É como nossa roupa, a razão é a mesma: 
estar sóbrio e limpo. 
 
Pergunta: Honorável Mestre, como diferenciamos entre youwei (com intenção) e 
wuwei (sem intenção)? 
 
Mestre: Já respondi esta pergunta. Em nossa prática de cultivo em Dafa, youwei e 
wuwei são diferentes das práticas de cultivo do passado. No passado todos os 
comportamentos eram tidos como youwei. As pessoas consideravam inclusive comer e 
caminhar como youwei, então, entravam em estado de transe, deixavam de se mexer e 
faziam uma longa meditação. Eles pensavam que isto é wuwei. O wuwei que ensino é a 
forma de cultivo de Dafa de hoje. Todos vocês vivem na sociedade humana comum e 
não é factível não fazer nada. Por isso, temos dito que a forma de alcançar o maior 
melhoramento é melhorando nossas mentes; isto é o fundamental. Na realidade, não 
importa se o que eles praticavam era wuwei ou o cultivo através de penúrias, seus 
objetivos eram melhorar a mente humana. Porém, hoje estou enfocando diretamente na 
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mente humana para permitir diretamente a melhora da mente. Por isso o cultivo em 
Dafa é a via mais rápida. 
 
O wuwei em Dafa se refere a não buscar penúrias intencionalmente (youwei) para você 
mesmo ou buscar seu próprio caminho de cultivo, e não insistir em fazer certas coisas 
que considera boas ou buscar tribulações para você mesmo. Tudo isto é youwei. No que 
diz respeito a estas coisas, você deveria fazer o melhor possível por praticar wuwei e se 
cultivar naturalmente. Trabalhe enquanto trabalha, leia enquanto lê e pratique enquanto 
pratica. Qualquer problema que surgir, você precisa saber que ele se manifesta em seu 
cultivo para lhe ajudar a melhorar. Melhore a si mesmo constantemente e leia 
constantemente o livro. Esta é a forma de progredir no cultivo. Tudo o que encontrar 
fora isto que considere bom ou benéfico, pode muito bem ser um obstáculo. Então, 
nesta questão, penso que como cultivador do Dafa, praticar wuwei é não dizer ou fazer 
coisas que não deve. 
 
Pergunta: Enquanto estudo o Fa às vezes consigo me iluminar ao porquê de o Mestre 
dar conferencias desta maneira. Esta é uma reação normal? 
 
Mestre: Todos esses estados são normais na prática de cultivo e eles ocorrem 
habitualmente. Há algo particular que faço quando ensino o Fa. Digo, quando respondo 
perguntas que vejo que não estão diretamente relacionadas com a maioria das pessoas, e 
só dizem respeito a umas poucas pessoas, ou perguntas que não são importantes, minhas 
respostas tipicamente não respondem a pergunta diretamente. Como efetivamente estou 
ensinando o Fa, não posso falar sobre coisas que não são úteis. O que digo será deixado 
para as pessoas, e todos os seres conscientes estão escutando. Por isso, não me estendo 
muito sobre um assunto que as pessoas já entenderam. Então falo de outros problemas 
baseados na pergunta da pessoa, coisas que necessitam serem explicadas para mais 
pessoas e mais seres conscientes. Além disso, quando estou ensinando o Fa, quando 
percebo que já entenderam enquanto respondo umas perguntas anteriores, mesmo que 
não tenha terminado de ler as perguntas de seu papel, não terminarei de ler, pois vocês 
já entenderam. Então falo de outros problemas baseados neste problema. Usualmente é 
assim. Portanto, a forma que ensino o Fa é diferente do modo que as pessoas comuns 
fazem quando respondem perguntas.  
 
Pergunta: Às vezes experimento e me ilumino aos princípios de existência e às leis de 
movimento para as vidas materiais no Cosmo. Quais são as diferenças fundamentais 
entre este entendimento e o estado de Fruição que será alcançado no futuro? 
 
Mestre: Este é um fenômeno refletido na mente da pessoa, o qual ocorre muitas vezes. 
Muitos estudantes chegaram a perceber diferentes princípios do Fa manifestados pelo 
Fa em diferentes níveis enquanto estudam o Fa. Certamente tais entendimentos são 
difíceis de expressar claramente. Uma vez que os descreve com palavras, já não são tão 
grandiosos, eles parecem ter se convertido em princípios humanos comuns. Isto ocorre 
porque o Fa em altos níveis não pode ser expresso com a linguagem humana. O que 
disse foi em um sentido geral, enquanto que a verdadeira manifestação dos princípios do 
Fa é diferente. Por isso, às vezes, quando verdadeiramente pode se iluminar a este nível 
de princípios do Fa e de repente tudo se torna tão claro a você, este é seu verdadeiro 
progresso, entendimento e ascensão.  
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Muitas coisas a que se iluminaram nos princípios do Fa são corretas. Aquilo a que se 
ilumina sem apegos é correto. Também há casos quando se apega às suas coisas e 
insiste em encontrar os princípios que se encaixam com seus apegos. Nestes casos, é 
provável que seus apegos façam com que seu carma de pensamento provoque a aparição 
de coisas falsas. Essas coisas não são provindas dos princípios do Fa, não são reais. 
Somente quando não se apega a nada ou nenhum tipo de noção, você é capaz de ver os 
verdadeiros princípios do Fa. Por exemplo, quando está julgando o Dafa com apegos, 
pensando que isto é correto, aquilo é incorreto, ou quando está de acordo com esta parte 
e tem problemas com aquela outra parte, nesse caso, não será capaz de ver nada. Isto 
ocorre porque o Fa é sério. Não é permitido aos humanos julgarem os princípios do Fa 
ou os princípios dos Budas. Por isso não será capaz de ver nada. No que diz respeito a 
essas coisas específicas ou coisas a que tem se iluminado, elas podem estar relacionadas 
com os estados que você experimenta em diferentes níveis, os quais estão muito longe 
de seu estado de Fruição final. Se este não fosse o caso, não estaria fazendo perguntas 
hoje, pois já teria entendido tudo. Por isso, isto que lhe acontece é só a manifestação 
específica dos princípios do Fa que são conhecidos em diferentes reinos e em diferentes 
níveis. 
 
Pergunta: Posso perguntar ao Mestre por que foi produzida a nova música da prática? 
Os estudantes caucasianos acham muito difícil se adaptar a ela. 
 
Mestre: Isto foi feito porque a fita de gravação da música original se desgastou e tive 
que me desfazer dela. A qualidade das fitas foi afetada, pois todas as fitas originais se 
desgastaram depois de tocarem muito. Quando elas chegassem a você, a qualidade seria 
ainda pior. Este foi o tipo de problemas que enfrentamos, então fizemos uma nova 
produção. 
 
Se algumas pessoas não estão acostumadas à fita nova, penso que podem continuar 
ouvindo as fitas velhas. Não há problema nisso. Também podem usar as fitas novas. 
Porém, os estudantes acharam as fitas novas muito mais claras, pois são gravações 
novas. Já que na fita nova a fonte é clara, a qualidade de som é muito melhor. Esta é a 
situação. Quando pratica os exercícios, não haverá nenhuma diferença real no cultivo 
além da diferença que sente. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, explique a super matéria. 
 
Mestre: Não se pode falar disto. Se eu falasse disto, a humanidade no futuro poderia ser 
capaz de abrir esta dimensão. Não é permitido aos humanos abrir esta dimensão; não é 
permitido aos humanos saberem disto.  
 
Pergunta: Como não sei chinês, não estou seguro se as traduções estão corretas. 
 
Mestre: Se você não sabe chinês, pode perguntar o significado aos estudantes que 
sabem chinês. Porém, é muito difícil, pois como são nove lições, é difícil que outros as 
traduzam todas para você. Afortunadamente, as gravações de minhas lições com 
tradução simultânea estão disponíveis nos Estados Unidos e isto resolve o problema. 
 
Pergunta: Estou trabalhando em um hospital e tratando de pacientes todos os dias. O 
carma deles tem algum efeito sobre a minha pessoa? 
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Mestre: Quando o carma de um paciente se reflete fortemente em certa parte, o paciente 
pode manifestar doença nesta parte do corpo dele. Na realidade, muitas pessoas também 
têm muito carma, só que este carma não se manifesta nesta dimensão como doença. Eles 
se refletem como vidas infelizes e incômodas. Isto também é comum. Em outras 
palavras, o carma está realmente em todas as partes. Isto não afeta sua prática de 
cultivo, e seu ambiente de trabalho no hospital também não lhe afeta. Como você está 
cultivando gong, este tipo de carma não pode lhe afetar. 
 
Lembro-me de um estudante nos Estados Unidos, alguém que estava se especializando 
em pesquisas patológicas, fazendo experiências e cultivo em vidros de bactérias. O 
estudante notou que todas as bactérias que estavam nos frascos de vidro que suas mãos 
tocavam, morriam. Este tipo de estado pode aparecer. Como nossa energia é gong, é 
obtida através de seu cultivo e leva suas próprias imagens e pensamentos, você só 
precisa pensar com sua mente que está fazendo experiências e não deseja matar as 
bactérias, e o gong não fará isto. Alguns estudantes geraram outros tipos de 
pensamentos. Você não deveria pensar: “Vírus, assim que chegar a mim, o matarei”. 
Não pense assim, senão formará um apego. Deixe-o; o gong sabe naturalmente como 
lhe proteger, pois foi cultivado por você.  
 
Pergunta: Normalmente posso seguir os padrões de um praticante, porém, em meus 
sonhos, muitas vezes faço coisas com pobre xinxing e brigo com os outros. 
 
Mestre: Em ocasiões comuns, quanto temos a mente clara, podemos nos disciplinar e 
fazermos as coisas bem. Certamente, tal disciplina não significa que tenha passado 
completamente suas provas de xinxing. Isto também poderia ser uma tentativa para 
manter as aparências, ou por raciocinar que isto deveria ser feito desta forma, porém 
sem que sua mente tenha realmente alcançado o padrão. A razão superficial permite que 
domine racionalmente a si mesmo. Porém, você ainda não se tornou realmente sólido 
em seu comportamento, por isso tem provas em seus sonhos. Na realidade, isto também 
é uma clara indicação de que necessita trabalhar mais neste aspecto. Significa apenas 
isto. Os sonhos não são cultivo, porém são provas para os praticantes e exames de 
cultivo. 
 
Pergunta: As pessoas sempre dizem que os Budas, Taos, Deuses e fantasmas são 
superstições. Como poderíamos explicar sobre isto quando propagamos o Fa? 
 
Mestre: Não precisa dizer nada sobre isto, pois está propagando o Fa para permitir às 
pessoas obterem o Fa, e não para distanciá-las. Sabe, quando você fala em um nível 
muito alto, você assusta as pessoas e faz com que elas vão embora. Quando você 
começou o cultivo, você também começou com um entendimento dos princípios nos 
níveis mais baixos do Fa. Como Dafa começa por ensinar as pessoas a serem boas, 
então, você também deve começar por aí. Este Fa é capaz de curar doenças e manter as 
pessoas saudáveis e pode converter uma pessoa em alguém com altos valores morais. 
Você pode simplesmente começar falando sobre os princípios e essa pessoa 
naturalmente compreenderá o resto enquanto for melhorando no cultivo. Se você fala 
sobre coisas muito elevadas, ela achará difícil de aceitar e, como resultado, não 
aprenderá a prática. 
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Pergunta: O ser incapaz de colocar em prática aquilo a que a pessoa se iluminou, é uma 
violação intencional? 
 
Mestre: Isto ocorre porque a pessoa não trata a si mesma como cultivadora. Muitas 
pessoas falam sobre se iluminar a uma situação quando estão atravessando uma prova, 
porém só entendem as coisas depois que a situação acalmou. Isto também conta como 
sua iluminação, só que não foi capaz de agir do modo correto a tempo. No entanto, se 
depois de ter entendido, ainda não consegue agir do modo correto, isto significa que seu 
cultivo não é sólido. Se você pode agir corretamente quando o problema surgir 
novamente, isto conta como se tivesse passando a prova. Agora, se ainda não consegue 
passá-la, mesmo depois de ter entendido tudo, realmente deve fazer esforços sólidos. 
 
Pergunta: Tenho me cultivado por quatro ou cinco anos, como sei em que etapa de meu 
cultivo me encontro? 
 
Mestre: Há pessoas que absolutamente não podem sentir nada. A chave está em tratar a 
si mesmo como um praticante. Não pense que lhe sobram muitos anos de vida e que terá 
tempo para se cultivar lentamente. Mesmo que esteja se cultivando e saiba que não pode 
deixar o Dafa, ainda não se dedicou realmente ao cultivo. Em outras palavras, não está 
avançando diligentemente. Isto não vai funcionar! Como o Dafa é sério, não pode tratá-
lo com esta mentalidade. Nem sequer os Fa menores e caminhos menores você pode 
tratá-los dessa maneira. Como isto é Dafa, você deveria saber apreciá-lo. O que Ele lhe 
dá, são coisas que os caminhos menores nunca poderão lhe dar. Portanto, deveria tratá-
lo com a mesma quantidade de cuidado. 
 
Pergunta: Minha natureza demoníaca é muito forte e o ambiente que me rodeia não é 
bom. Como devo lidar com isto? 
 
Mestre: Penso que ambas as coisas estão relacionadas com o seu cultivo. O ambiente 
está lhe ajudando a eliminar seu carma e melhorar seu xinxing. Então, precisa tratá-lo 
apropriadamente. Algumas pessoas estão em situações terrivelmente difíceis, porém é 
certo que isto o beneficiará, pois é um cultivador. A razão de pensar que esta pessoa não 
é boa para você é porque você não consegue se libertar deste seu lado humano. Você 
sente que é tratado injustamente e pensa que esta pessoa não deve lhe tratar assim, e sim 
que ela deve lhe tratar melhor. Porém, da perspectiva de um cultivador, se todos lhe 
tratarem tão bem, como você poderia se cultivar? Como seus apegos serão expostos? 
Como você poderá melhorar? Como você poderá eliminar seu carma? Não se trata desse 
assunto? Portanto, não deveria ter uma mente provocativa ao se encontrar com estas 
tribulações. Deveria tratá-las apropriadamente porque é um cultivador. Eu sou diferente 
de vocês. Se alguém me tratasse assim, ou se alguém tratasse o Dafa assim, isto seria o 
mal interferindo com a retificação do Fa. 
 
Pergunta: Quando meu marido esteve eliminando carma em uma tribulação em junho 
de 1997, ele teve sintomas de trombose cerebral. Ele continuou olhando os vídeos das 
lições do Fa. Depois de 21 dias, foi capaz de se levantar da cama para escutar as lições 
do Fa. No começo de 1998 foi capaz de superar suas dificuldades físicas para se unir ao 
estudo do Fa e à prática no local de pratica. 
 
Mestre: Isto ocorreu porque ele não progrediu diligentemente quando estava 
aprendendo o Fa. Como ele começou o cultivo, devo tratá-lo como cultivador. Mesmo 



 38 

não sendo suficientemente diligente, como seu Mestre, o trato como cultivador. Depois 
de tudo, ele está aprendendo e se cultivando. Os sintomas depois de uma trombose 
cerebral geralmente são muito sérios e muitas pessoas ficam meio paralisadas. 
Certamente, seus sintomas foram muito leves. Se ele pudesse tratar a si mesmo com 
pensamentos retos ao invés de se tratar como paciente, penso que a situação seria 
diferente. Se ele pudesse fazer isso, sua situação seria muito melhor. Outra coisa é que 
talvez o seu carma, no que se refere a isto, era realmente muito grande e precisava ser 
eliminado desta forma. Ao mesmo tempo, é para ver se ele ainda é determinado sob esta 
situação. O problema também poderia ser este. Situações diferentes causam estados 
diferentes de cultivo e todos são diferentes. Porém, minha maior preocupação é se a 
pessoa pode tratar a si mesma como cultivadora ou não. Por esta situação, parece que 
ele está aprendendo e se cultivando, certamente, ainda há apegos que precisam ser 
eliminados. 
 
Outra coisa é que se os membros de sua família também são discípulos e eles dão 
importância a estas coisas, isso é um apego e também prolongará a situação. Como o 
cultivo leva em consideração sua perfeição e é responsável por seu progresso, não só se 
responsabiliza por ele e elimina o carma dele, mas que também tem que eliminar seus 
apegos. Tem que ser um cultivador genuíno, progredir diligentemente de forma genuína 
e ser capaz de soltar tudo. Veja então o que acontece. Se você se apega a certas coisas 
com emoções extremas, isto se converterá em um grande apego e isto afetará os outros. 
Também precisa prestar atenção a estas coisas. Certamente, o que falei pode não ser o 
seu caso e a sua situação pode ser outra. Digo, não se apegue, falei sobre princípios do 
Fa. 
 
Pergunta: Durante o cultivo, como posso tornar possível o cumprimento dos diferentes 
requisitos que o Dafa estabeleceu para nós em diferentes níveis? 
 
Mestre: Muitos estudantes têm este pensamento. É difícil cumprir completamente os 
requisitos requeridos de você nesse estado, ou cumprir com o padrão daquele reino. 
Como permito que você conserve uma parte humana para que possa continuar se 
cultivando entre as pessoas comuns, começamos sempre pelos nossos piores apegos e os 
eliminamos um a um. Certas coisas são eliminadas gradualmente, camada a camada. 
Depois que uma camada é eliminada, surge outra camada, é assim sem cessar, até que se 
alcança esta camada superficial. Quando todas as camadas forem eliminadas, você terá 
alcançado a perfeição. No entanto, antes que tudo seja eliminado, você ainda terá 
comportamentos humanos e estados humanos. Esta é a melhor forma para possibilitar 
que você consiga viver entre as pessoas comuns e se cultivar entre elas. Pelo fato de 
você ter coisas humanas comuns, isto significa que você não deve ser estrito consigo 
mesmo de agora em diante? Não! Eu falei sobre um princípio. Você deve progredir de 
forma diligente e constante e estabelecer padrões estritos para si mesmo, o cultivo é 
assim. Se você não se esforça, não será considerado cultivo, ou no mínimo não estará 
fazendo progressos diligentes. Há está relação. Para eliminar cada camada de coisas 
humanas comuns, você tem que se cultivar e fazer um esforço por si mesmo. 
 
Pergunta: Quando se propaga o Fa, o que devemos fazer para não adicionar coisas 
humanas ao Dafa? 
 
Mestre: Como você tem uma mentalidade humana, talvez ela se reflita nisto. A chave 
está em como eliminá-la quando percebe que você tem um apego ou uma noção 
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humana. Isto é o mais importante. Se você pode se livrar dos problemas que encontrar, o 
resultado do que fizer será o melhor e o mais sagrado. 
 
Pergunta: Depois de as vidas serem criadas no Cosmo, a que nível do Cosmo 
pertencem aquelas que não caem? A que mundo celestial elas pertencem? 
 
Mestre: O Cosmo é tão imenso. O Fa e os mundos criados pelo Fa existem em todo 
lugar. Há muito mais mundos que partículas de pó ou grãos de areia que você possa ver; 
imensuravelmente e incalculavelmente mais que isso. Há incontável número de mundos 
inclusive na areia. Cada nível de corpos cósmicos pode criar vidas. As vidas são criadas 
sem levar em conta os níveis ou mundos celestiais. O que mencionei sobre as vidas que 
caem é uma situação muito rara de menos de um em um milhão; além disso, é algo que 
ocorre ao longo de um tempo imensamente longo. Há incontáveis vidas nos Céus; 
quantas vidas há na Terra? É algo que a imaginação do homem não pode conceber. 
 
Pergunta: Há Budas e há demônios. A pessoa só pode se cultivar em Buda se houver 
demônios. Alguém que é a encarnação de um demônio será aniquilado mesmo que não 
tenha cometido nada de mau? 
 
Mestre: Neste Cosmo, há reis de demônios como há reis do Fa. Um rei do Fa é um 
Tathagata. Por isso, em certos níveis, eles coexistem sob a forma Geração Mútua e 
Inibição Recíproca. Porém, os demônios estão em menor número. Os Deuses retos estão 
por todos os lados. Isto ocorre porque o negativo não pode reprimir o positivo, mesmo 
que o negativo exista. Digo, os demônios são produto do Cosmo, e que sem demônios, 
você realmente não seria capaz de se cultivar. Como sabe, em seu cultivo entre as 
pessoas comuns, as pessoas podem causar muitos problemas a você devido a natureza 
demoníaca delas, e isto pode lhe ajudar a melhorar constantemente e a ter um avanço 
diligente. Quando alcançam níveis mais altos, as pessoas já não podem lhe causar 
nenhum tipo de problema. Isto ocorre porque tão logo surgirem esses problemas, as 
coisas humanas delas não terão efeito sobre você, elas serão muito débeis e você estará 
se cultivando a certos níveis. Aqueles que interferem consigo, parecem humanos, porém 
são controlados por demônios. Haverá demônios em diferentes níveis para controlar os 
humanos a fim de criar obstáculos em seu cultivo e impedir que você se cultive. Porém, 
os obstáculos em si mesmos são sua melhor oportunidade para eliminar carma e 
progredir. É assim que vemos esta questão.  
 
Quanto a se reencarnarem no Cosmo e cometerem toda maldade possível, talvez você 
saiba que no cultivo do Tantrismo Tibetano há alguns que se cultivam em demônios. 
Por que os demônios também se cultivam? Eles se cultivam para se tornarem um rei de 
demônios. Eles também precisam se livrar de várias emoções, e de vários desejos e 
apegos humanos durante o cultivo. Só depois disso eles podem alcançar esse reino. Por 
que eles têm êxito em se converterem em demônios? Eles não cultivam Shan, então são 
reis de demônios. Eles também cumpriram com o padrão e alcançaram esse reino, 
porém são reis de demônios. Se alguém comete toda maldade entre as pessoas comuns, 
não importa se ele é um Deus ou um demônio, ele enfrentará a destruição. Esta é a 
conseqüência de seus atos. Se um demônio se reencarna em um humano, porém não 
danifica a humanidade, ele não pode ser destruído. Se ele é capaz de obter o Fa, ele 
igualmente poderá se cultivar e inclusive poderá alcançar a perfeição. 
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Pergunta: “A pessoa já não pode se cultivar quando alcança o estado de Kaigong”. Isto 
significa que a pessoa não necessitará mais praticar os exercícios ou melhorar o 
xinxing? 
 
Mestre: Isto ocorre porque a pessoa já terá alcançado a iluminação e terá validado o 
próprio estado de Fruição dela. Uma vez que alcança a iluminação, já não é um 
humano; pelo contrário, tem uma mente totalmente diferente e uma forma totalmente 
diferente de existência. É capaz de ver tudo o que está abaixo de seu próprio reino, e é 
capaz de ver cada um desses níveis. Isto é completamente diferente do que possa 
imaginar agora como humano. Uma vez que você valida e se ilumina ao seu estado de 
Fruição, o processo de cultivo termina. A prática de cultivo não é um estado em que o 
ser permanecerá nele para sempre. É o processo de retornar à posição original a partir 
deste lugar humano e não é um processo eterno do ser.  
 
Pergunta: Depois de alcançar o Kaigong em um nível baixo, como uma pessoa poderá 
permanecer neste nível? Ela ainda poderá se cultivar nesta vida para níveis mais altos? 
 
Mestre: Por que alcançaria Kaigong em um nível baixo? Não há de forma alguma 
estados de Fruição verdadeiros dentro dos Três Reinos. Porém, a fim de lhe permitir 
alcançar verdadeiramente a perfeição, mesmo não sendo poucos os que alcançarão o 
estado de iluminação, eu não abri o gong para nenhum de vocês; nenhum de vocês 
alcançou a iluminação porque tenho um arranjo completo para esta questão. Os arranjos 
para seu cultivo se fazem basicamente de forma sistemática de acordo com aquilo que 
pode agüentar e de acordo com o que trouxe consigo. É algo muito preciso e não é algo 
que possa ser entendido com pensamentos humanos. Se você é um pedaço de aço, 
definitivamente não permitirei que seja um pedaço de ferro. 
 
Pergunta: O sexto patriarca do Budismo Zen alcançou o nível de Bodhisattva? A 
disputa que ele teve com Shenxiu foi um apego? 
 
Mestre: Ele é um Arhat com estado de Fruição inicial. Isto não tem nada a ver com o 
nosso cultivo. O que lhe ensino é o Dafa e o Grande Tao, porém você insiste em 
perguntar coisas de caminhos menores. Como Bodhidharma não foi um Buda, e sim um 
Arhat com Fruição Reta, o máximo que seus discípulos poderiam alcançar era 
meramente o estado de Arhat. Ele não era um Buda, então, como os princípios que ele 
ensinou poderiam ser princípios de um Buda? Certamente não podem ser. Na realidade, 
seja Bodhidharma ou os cinco patriarcas depois dele, todos eles foram cuidados por 
diversos Budas. Se este não fosse o caso, ele nem sequer teria sido capaz de alcançar o 
estado de Arhat. O que Bodhidharma ensinou não foi Fa-Buda e sim somente princípios 
do estado de Fruição de Arhat, princípios aos quais ele se iluminou em seu reino. 
 
Quanto à disputa com Shenxiu, esta foi uma manifestação de apegos humanos durante 
seus cultivos. Penso que seja uma iluminação gradual ou uma iluminação imediata, os 
enfoques com relação ao cultivo em si, ambos são corretos. Penso que isto ocorreu 
devido ao estado de cultivo em que eles se encontravam. Falando claramente, por acaso 
não é simplesmente questão de entender tudo repentinamente ou de entender 
gradualmente? Com respeito à perfeição imediata e a perfeição gradual, enquanto puder 
se cultivar em direção à perfeição, e se cultivar com um Fa reto, seja qual for o modo do 
cultivo, estará tudo bem. Por acaso a idéia não é a mesma? Foi apenas um conflito sobre 
seus pontos de vista sobre o cultivo. É exatamente como as pessoas quando defendem 
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suas religiões, é correto quando se olha da perspectiva humana, porém quando se olha 
da perspectiva de um Deus ou um Buda, obviamente tudo é apego. O ato de defender 
uma religião pode fazer com que a pessoa alcance a perfeição durante o cultivo? Quais 
de seus apegos podem ser eliminados fazendo isso? Nenhum. Pelo contrário, isto 
acrescenta mais um apego: o de defender. Por isso, Buda Sakyamuni disse quer todos os 
Fa com intenção (youwei) são ilusórios como bolhas, pois todos são youwei. O que 
defende é a religião e isto não significa que tenha defendido o Buda.  Definitivamente 
não é este tipo de conceito. Isto é o que os humanos imaginam em suas mentes. 
 
Pergunta: Alguns de nós já alcançaram o estado de semi-kaigong? 
 
Mestre: Há aqueles que estão na iluminação gradual. Isto na realidade pertence ao 
semi-kaigong. Simplesmente muda o grau. Há muitas pessoas neste estado. 
 
Pergunta: Sei muito pouco sobre Falun Dafa. Se estou me cultivando com o desejo de 
me converter em um Buda no futuro, isto é apego? 
 
Mestre: Certamente é um apego. O dever de um estudante é estudar. Enquanto estiver 
estudando bem, naturalmente terá boas qualificações e naturalmente será admitido na 
universidade. Se você faz bem o seu trabalho, naturalmente terá frutos. Seu desejo no 
cultivo não pode ser considerado algo mal. O desejo de se converter em um Buda é o 
mesmo desejo de retornar ao ser original e verdadeiro da pessoa, o qual é o destino final 
de toda vida no Cosmo. Como isto poderia ser incorreto? É justamente como uma 
pessoa querendo voltar para casa, como isto poderia ser incorreto? Isto não é algo mal. 
Porém, se em sua mente você sempre pensa: “Quero me cultivar em Buda, quando 
poderei me tornar um Buda? Simplesmente tenho que me cultivar em um Buda”. Ter 
pensamentos fortes assim é um apego.  
 
Na religião budista as pessoas desconhecem muitas coisas. Os monges anciãos da 
religião budista morreram e os monges novos, os quais viveram muito tempo no mundo 
secular durante a revolução cultural, regressaram para se converterem em monges e 
abades depois da revolução cultural. Houve uma brecha, e eles já não sabem mais nada 
sobre o verdadeiro cultivo do passado. Especialmente depois que a religião budista 
experimentou várias tribulações do Fa, as coisas mais originais se perderam 
completamente e os monges novos tampouco as entendem. Na realidade, cada geração 
da Via Zen foi considerada como que se estivesse cavando dentro de um chifre de boi e 
Bodhidharma também reconheceu que só poderia passar o seu Fa por seis gerações; 
depois disso não haveria mais Fa; seu Fa não poderia ser deixado por mais tempo, pois 
não seria mais efetivo para as pessoas. No entanto, as pessoas de hoje em dia se apegam 
muito a ele. Já se passaram mais de mil anos desde que o sexto patriarca Huineng 
alcançou a tranqüilidade (yuanji) e mesmo sendo ainda transmitido, já não é mais 
reconhecido. Já se passaram sessenta gerações, e as pessoas ainda se apegam a ele. O 
que Bodhidharma ensinou era o Fa de Arhat. O Fa de Arhat é o mais próximo dos Três 
Reinos e, portanto, é o mais baixo. Os princípios mais baixos do Fa são os mais 
próximos das teorias humanas da filosofia, então, é mais fácil para que os humanos o 
aceitem. Por isso é que muitas pessoas pensam que obtiveram os princípios mais 
elevados da filosofia, e o entendem como princípios de pessoas comuns. Esta é a 
situação atual. 
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Pergunta: Por que é permitido aos seres conscientes conhecer o Dafa fundamental do 
Cosmo? 
 
Mestre: Isto é permitido porque todos eles se tornarão Deuses ao alcançarem a 
perfeição. Aqueles que não puderem alcançar a perfeição serão todos reposicionados, 
renovados ou eliminados pela história antes da nova história. Digo, mesmo eu lhe 
contando tantos segredos celestiais e lhe ensinando imenso Fa, na realidade, estive 
falando em um sentido geral usando a linguagem humana, e você ainda desconhece a 
essência dos verdadeiros princípios do Fa. É sua parte que foi cultivada com êxito que 
sabe e é consciente. É também uma porção dos princípios do Fa que deveria saber nesse 
nível. Não é tudo que é exposto naquele nível. Isso ocorre porque não é permitido que 
as pessoas neste mundo saibam a verdade. Tem sido assim ao longo da história do 
Cosmo. Por isso eles só sabem o que devem saber. 
 
Pergunta: Quando uma vida cai, isto ocorre porque não satisfez as normas desse nível 
em seu cultivo? 
 
Mestre: Não é necessariamente assim. Se você não pode se cultivar a este estado de 
Fruição, não chegará lá de forma alguma. Para as vidas criadas diretamente naquele 
reino, elas naturalmente cumprem com as normas daquele reino. Se uma vida gerou 
certos pensamentos ou fez certas coisas que não correspondem àquele nível, poderá cair. 
Na realidade, não é tão simples. Os pensamentos humanos são muito ativos e são 
capazes de gerar todo tipo de idéias devido à influência de noções caóticas formadas 
depois de seu nascimento assim como por todo tipo de carma. Sem estas coisas, 
perceberia a mente humana clara e pura. Ao chegar ao reino de um Buda, uma pessoa 
não tem pensamentos tão baixos; pelo contrário, são todos nobres. Ele saberá tudo, 
inclusive os pensamentos dos bois e cavalos. Porém, estas coisas não o afetarão, e ele 
nem sequer irá pensar nisso. Ele não necessita gerar nenhum pensamento, pois sabe 
tudo. 
 
Pergunta: Como eu sei se estou estagnado em determinada etapa e como devo fazer 
para atravessar isto? 
 
Mestre: Na realidade, a razão pela qual sua prática de cultivo atrasou, se deve 
principalmente ao fato de que não colocou esforços nos estudos do Fa e não foi estrito 
consigo mesmo. Geralmente este é o caso. Você não pode perder sua diligência no 
cultivo. Lembre-se disto! Certifique-se de se cultivar até o final! Um Fa tão imenso que 
permite às pessoas se cultivarem, não se prolongará por muito tempo. Por isso, você 
deve progredir diligentemente. 
 
Pergunta: Já que Falun Gong é superior ao Fa-Buda, por que é chamado Falun Fa-

Buda? 
 
Mestre: Sei qual é a sua situação. Na realidade, você não entendeu absolutamente nada. 
Já deixei isto bem claro. Superior a Fa-Buda, então de quem é o Fa de Fa-Buda? O Fa 
ensinado por Sakyamuni é Fa-Buda. Buda Sakyamuni disse que houve seis Budas 
primordiais antes dele, então, o Fa ensinado pelos seis Budas primordiais é o Fa-Buda?  
O Fa ensinado pelo Buda do futuro, o Buda Maytreia é o Fa-Buda? Então, o Fa 
ensinado pelos Tathagatas, que são tão numerosos como os grãos de areia no Rio 
Ganges, é o Fa-Buda? Depois de tudo isso, o que é o Fa-Buda? Buda Sakyamuni pode 
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representar todos os Tathagatas? Não pode. O Buda Sakyamuni pode representar todo o 
Fa-Buda? Não pode. Para começar, a pessoa que apresentou esta pergunta não tem um 
claro entendimento disto. 
 
Por que é chamado Falun Fa-Buda que também é conhecido como Falun Dafa? 
Chamá-lo Falun Fa-Buda o torna mais fácil de distinguí-lo da religião budista de hoje. 
É só um nome para diferenciá-lo. Na realidade, estes nomes – incluindo Falun Dafa – 
são todos nomes entre as pessoas comuns, são apenas nomes manifestados aos humanos 
na sociedade humana comum. De fato, Falun Fa-Buda é a essência do Cosmo. É a 
essência que cria a todos os seres conscientes assim como a todas as coisas e matérias 
no cosmo. 
 
Pergunta: Há muitas escolas no cultivo de Fa-Buda. Há escolas diferentes para pessoas 
diferentes? 
 
Mestre: Não existe isto. Quer dizer que tem que criar escolas diferentes para indivíduos 
diferentes? Você pensa que Fa-Buda é algo assim tão trivial?  Fa-Buda não foi criado 
para os humanos ou para salvar as pessoas. Os Budas oferecem salvação às pessoas por 
serem misericordiosos. Inclusive o Buda Sakyamuni disse que os Tathagatas são tantos 
como os grãos de areia no Rio Ganges, no entanto, apenas o Buda Sakyamuni veio aqui 
naquela época. Você pensa que se um Buda não lhe salvar, ele se sentirá incomodado 
com isso ou sofrerá porque lhe abandonou? Os Budas não são criados para as pessoas. 
O caso não é este. 
 
Pergunta: Um só livro, Zhuan Falun, pode permitir a todos os cultivadores alcançarem 
a perfeição? 
 
Mestre: Sei por que veio aqui, mas mesmo assim lhe explicarei. Quando o Buda 
Sakyamuni estava ensinando o Fa neste mundo não havia nenhuma escritura. Mais 
tarde, quando o Buda Sakyamuni já não estava mais neste mundo, as pessoas 
compilaram as escrituras de memória, e as escreveram segundo aquilo que elas 
lembravam dos ensinamentos do Buda Sakyamuni. A diferença foi muito grande; elas já 
não tinham as particularidades do tempo, lugar e circunstâncias da época de Sakyamuni. 
Mesmo assim, houve muitas pessoas que tiveram êxito no cultivo seguindo aquelas 
escrituras. De que outra forma você pensa que os humanos podem se cultivar? 
 
Pergunta: Falun Dafa é o Dafa do Cosmo, então, por que Dafa é também um dos 
oitenta e quatro mil caminhos de cultivo? 
 
Mestre: Isto é o máximo que os humanos podem entender. Se disser coisas de alto 
nível, não conseguirão entender de forma alguma. Na realidade, você pensou nisto? 
Com todo o Fa-Buda do Cosmo inteiro, não pode haver somente um total de oitenta e 
quatro mil caminhos de cultivo. Os Tathagatas são tantos como grãos de areia no Rio 
Ganges, e cada Tathagata tem seus próprios princípios do Fa que ele validou e aos quais 
se iluminou. Porém, todos eles pertencem ao mesmo reino. Oitenta e quatro mil, poderia 
ser limitado a este número? Mesmo que falasse em oitocentos e quarenta milhões, ainda 
assim não seria um número adequado, há infinitos! Há infinitas vias de cultivo. Então, 
todas essas vias diferentes de cultivo não foram todas criadas pelo Dafa – o Dafa do 
Cosmo – para que os seres nesses níveis pudessem afirmar e se iluminar a uma parte do 
Fa dentro do Dafa em diferentes reinos? Então, isto não inclui também a parte que estou 
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dizendo hoje às pessoas, a qual é somente a parte do Fa que as pessoas têm condições 
de entender em seus níveis? Não é assim? Eu só posso utilizar as maneiras e os 
conceitos que os humanos conseguem entender para explicar essas coisas. Na realidade, 
há mais de oitenta e quatro mil, ou oito bilhões, ou oitenta bilhões ou oitocentos bilhões 
de escolas. Há infinitas delas, no entanto, todas elas são validadas e iluminadas a partir 
deste Dafa. Nosso Dafa também tem sua manifestação no nível mais baixo das pessoas 
comuns. Então, não estão todas as escolas incluídas? Só estou utilizando o conceito de 
oitenta e quatro mil caminhos dito pelo Buda Sakyamuni, e que as pessoas do mundo 
provavelmente conhecem, para resumir os princípios que os humanos podem saber a 
fim de que as pessoas sintam a responsabilidade de seus pensamentos retos. 
 
Pergunta: Depois da retificação do Fa, um desvio do Cosmo poderá ocorrer 
novamente? 
 
Mestre: Estas coisas não deveriam ser perguntadas e não é nada que alguém possa 
imaginar com pensamentos humanos. Só posso dizer que desta vez o Dafa está 
equipado com a capacidade de aperfeiçoar, harmonizar e reparar tudo. Assim, este Fa é 
um Fa que nunca se degenerará (Aplausos). 
 
Pergunta: Muitas vezes sinto que minha mente está em branco e que não sei o que os 
demais estão falando. O que é exatamente isto? 
 
Mestre: De fato isto é um estado muito bom. Às vezes, quando estamos entre as 
pessoas comuns, nossas mentes se tornam muito calculistas. Quando os outros o 
ofendem mesmo que levemente ou dizem coisas que você não gosta, imediatamente 
você se coloca em alerta e busca coisas em sua mente para se proteger e as usa para 
contra atacar. Isto não é de forma alguma o estado de um cultivador. O que você deveria 
fazer? Necessita corrigir esses seus pensamentos no curso de seu cultivo. Neste período 
de correção, não é permitido que utilize seus pensamentos habituais para se proteger e 
ofender os outros. Então, quando esses pensamentos são usados novamente desta forma, 
perceberá que ele já não existe e que sua mente está em branco. Isto ocorre assim. 
Então, isto é bom para o cultivador. Isto serve para fortalecer sua mente reta e assim 
você poder lidar de forma correta com a situação. É um fenômeno bom no cultivo. 
 
Pergunta: A aniquilação ocorreu muitas vezes no Cosmo. Como são os seres 
conscientes e os seres de alto nível que foram aniquilados? Como é a aniquilação 
completa de corpo e alma? 
 
Mestre: Qual é o conceito de Cosmo do qual está falando? Sua mente não pode 
imaginar a extensão do Cosmo, então não poderia saber quão imenso é o Cosmo a que 
se refere. Digo, sem importar o quanto possa expandir sua mente, a imensidão que 
puder imaginar ainda é extremamente microcósmica. Porém, sem importar o quão 
grande é o Cosmo, se a aniquilação acontece dentro de certo campo do Cosmo, todas as 
vidas nesse nível serão aniquiladas e não ficará nada. Esta situação é diferente da 
situação onde vidas deterioradas são aniquiladas individualmente. Essas vidas são 
aniquiladas individualmente camada após camada para pagar o carma que deve. Então, 
quando morrem, devem pagar pelo carma e compensar aqueles a que deve. Porém, a 
explosão no Cosmo é tal, que em um instante tudo se desintegra e não fica nada. 
Certamente, isto é terrível, é sumamente terrível. 
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Pergunta: Como posso me certificar de que cada pensamento que tenho esteja na base 
do Fa e, que ao mesmo tempo, eu possa tomar o caminho do meio sem ir aos extremos? 
 
Mestre: Na realidade, estou lhe dizendo que não deve entender isto desta forma. 
Quando você é capaz de encontrar suas deficiências no curso de seu cultivo, ou quando 
se depara com problemas ou contratempos em sua vida diária, já está praticando o 
cultivo. O ser capaz de encontrar suas próprias deficiências e mais tarde agir melhor 
com relação a elas é chamado de cultivo. Quanto a como você pode estar certo de que 
cada palavra sua se ajusta ao Fa e como se certificar de que cada palavra e cada ação 
alcance o padrão, isto acontece naturalmente com a sua melhora no cultivo. O nível de 
seu xinxing se refletirá em suas palavras e ações. Se você não presta atenção ao estudo 
do Fa e faz isto de forma intencional, você não será capaz de alcançar esta melhora no 
cultivo. 
 
Estou dizendo somente que quando faz algo, o que quer que pense ou faça, será capaz 
de se cultivar e de fazê-lo melhor no momento de um conflito se você olhar para dentro 
de si mesmo e ver seu próprio problema. Isto é o que peço que faça, e também é o 
método de cultivo mais fundamental para os cultivadores do Dafa. O trabalho não é 
prática de cultivo, ainda que a mente do cultivador se reflita nas coisas das pessoas 
comuns. Na verdade, sua conduta de cultivo se refletirá no trabalho. Digo, sua vida não 
é prática de cultivo, no entanto, seu estado de cultivo se refletirá em suas palavras, ações 
e no estado de sua vida. Com respeito a tomar o caminho do meio, quando ensino os 
princípios do Fa, isto é o requerido de você em circunstâncias especiais. Por exemplo, 
quando dissemos que não é bom fazer algo porque danifica o Dafa, algumas pessoas 
imediatamente vão ao extremo. Se é dito que isto tampouco é correto, vão ao extremo 
contrário. Estava me referindo a este tipo de situação. 
 
Pergunta: Às vezes faço algumas sugestões aos assistentes, porém se recusam a aceitá-
las usando todo tipo de pretexto.  
 
Mestre: Pode haver duas razões. Uma é que ele pensa que está certo. A outra é que ele 
pode estar bloqueado pelas coisas a que está apegado. Porém, você não pode dizer que 
ele não seja bom só por isso, pois é provável que ele tenha eliminado muitos apegos. No 
entanto, ele ainda está se cultivando e ainda lhe restam apegos de pessoas comuns, então 
ele tem apegos e noções humanas comuns. Por isso, quando ele faz coisas, mesmo 
sendo coisas do Dafa, ele pode manifestar apegos humanos comuns; isto é certo. Por 
isso digo que o trabalho para o Dafa também é cultivo e que eles necessitam integrar 
seu trabalho do Dafa com seu cultivo já que eles também estão se cultivando. Por outro 
lado, tampouco deveria desenvolver nenhuma noção. O que quer que faça, enquanto for 
para o benefício do Dafa, poderá ser bem feito. Além disso, você também tem que ver 
se tem algum apego. Quando sua sugestão não foi aceita, você pensou primeiramente 
nos problemas dos demais ou examinou a si mesmo primeiro? 
 
Pergunta: Quais são as três religiões mencionadas em Hong Yin? 
 
Mestre: Na China, geralmente se referem ao confucionismo, budismo e ao taoísmo. Isto 
se refere principalmente à situação na China. 
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Pergunta: Se cada discípulo alcança a perfeição com um Falun, como posso 
compreender o fenômeno de que diferentes mundos de Budas e Deuses no Cosmo terão 
todos Falun? 
 
Mestre: Já falei desta questão há muito tempo. É só que este estudante não leu ou 
escutou sobre isto. Muitas pessoas não estão predestinadas a irem ao Mundo Falun. O 
Falun que lhe dei foi somente para assimilar todas suas coisas primordiais ao melhor no 
Cosmo. Depois da retificação do Fa, você regressará para o lugar de onde veio e voltará 
a ser quem quer que tenha sido; seja um Buda, um Tao ou um Deus. Quanto a aqueles 
que irão ao Mundo Falun, o número é muito pequeno. Tudo o que fiz, foi para lhe 
assimilar ao Fa do Cosmo.  
 
Pergunta: As religiões pensam que têm razão, porém não há evidencia. Falun Gong 
tampouco tem evidência para provar que você tem razão, no entanto, você pede às 
pessoas que acreditem em seus ensinamentos e não em outros. 
 
Mestre: Isto não é assim. Mesmo não sendo meu estudante, não sou contra esta 
pergunta. Isto ocorre porque todos têm diversos pensamentos quando não entendem o 
Fa. Na realidade, não estou dizendo que as pessoas têm que acreditar em mim. O que 
ensinei às pessoas são princípios do Fa e princípios gerais. Hoje, quando você sair por 
aquela porta, você pode fazer o que quiser, e ninguém o deterá. Não estou exigindo que 
as pessoas aprendam Falun Gong. Simplesmente estou dizendo às pessoas sobre a 
situação real do genuíno cultivo. Quanto a quem deseja se cultivar e em qual escola, isto 
é assunto da própria pessoa. Só temo que nem sequer tenha olhado os princípios do Fa; 
esta oportunidade é difícil de encontrar, mesmo em milhares de anos. Ninguém falou 
sobre isto no passado; não era permitido que os humanos conhecessem segredos 
celestiais. Só estou permitindo que as pessoas saibam sobre isto. Se deseja ou não se 
cultivar, é um assunto seu. Ao mesmo tempo, estou dizendo às pessoas que não há Deus 
algum cuidando das religiões. No passado, quando você se confessava, podia 
verdadeiramente sentir que Deus estava lhe escutando, e alguém inclusive podia 
responder em sua mente. Agora não há mais ninguém. Portanto, espero que quem quer 
que tenha feito esta pergunta, leia o livro e tente entender do que se trata tudo isto. 
Todos nós, humanos, temos pensamentos e todos vocês são inteligentes. Depois de ler o 
livro, saberá se é correto ou não.  
 
Pergunta: Devo ajudar a ensinar a prática, devo me dedicar ao estudo do Fa e prática, 
ou devo fazer ambos? 
 
Mestre: Seu melhoramento e seu cultivo são o mais importante. Certamente, se tem 
tempo, pode ajudar os outros a obterem o Fa, isto é o melhor. As pessoas não sabem o 
quão terrível é a etapa atual a qual a humanidade chegou. Eu diria que não é algo mal 
permitir que os outros saibam sobre isto e fazer com que se convertam em pessoas boas; 
mesmo que não pratiquem o cultivo, não chegarão a ponto de serem eliminados. 
Certamente, é ainda melhor se elas podem praticar o cultivo, pois esse é o objetivo 
fundamental de ser um humano. 
 
Pergunta: Não é verdade que quanto mais simples e pura é a mente da pessoa, mais 
fácil é para ela romper com esta camada humana? Quanto mais desviada a pessoa está 
da natureza do Cosmo, é mais difícil para ela romper com esta camada humana? 
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Mestre: Correto. Descobri que muitos caucasianos são muito inocentes, especialmente 
aqueles que vivem em povoados distantes. Eles são realmente puros e simples. Não têm 
esta ou aquela noção. Inclusive se as têm, são muito poucas, então os obstáculos que 
bloqueiam sua obtenção do Fa são pequenos. Esta é a razão pela qual o Tianmu de 
muitos caucasianos, uma vez que começam a praticar o cultivo, se abre. 
 
Pergunta: Às vezes não sei qual é a finalidade de permanecer neste mundo humano. 
 
Mestre: Temos que apreciar nosso cultivo neste mundo humano e fazer progressos 
diligentes e constantes em nosso entendimento dos princípios do Fa. O fato de que nada 
na sociedade comum atraia aos cultivadores, ocorre porque o reino de um cultivador é 
mais alto que o de uma pessoa comum. Você pode sentir que não deseja permanecer 
aqui neste lugar humano e pensa que não tem sentido; esta situação pode ocorrer. Se 
você percebe que este momento é uma oportunidade preciosa para o cultivo e para 
reascender e coloca mais empenho em seu cultivo do Dafa, não terá esta sensação. 
 
Estas são todas as perguntas que responderei. Esta conferência foi programada para 
durar um dia e meio. Os organizadores acrescentaram o período da tarde para que eu 
pudesse responder umas poucas perguntas a mais para vocês. Sinto que no geral esta 
conferência teve muito êxito. Através desta conferência, seguramente todos melhoraram 
em alguns aspectos e depois da conferência, serão capazes de usar isto como um 
impulso para fazer progressos ainda mais diligentes e fazer de uma forma melhor. Este é 
o propósito deste Fahui; a verdadeira meta de nossa conferência é fazer com que todos 
progridam. De outro modo, seria apenas uma formalidade. Definitivamente não nos 
permitiremos que tudo acabe em meras formalidades. Nenhuma formalidade pode 
permitir a uma pessoa se cultivar ou mudar o coração. 
 
Mediante o estudo do Fa entre vocês mesmos, todos podem encontrar suas próprias 
deficiências e ver como os outros estão se cultivando ao compará-los consigo. Minha 
esperança é que este impulso fará com que façam progressos mais diligentes e alcancem 
a perfeição mais rapidamente. 
 
Como todas as perguntas que foram respondidas aqui estão relacionadas com a prática 
de cultivo em vários níveis, são algo muito elevado para pessoas comuns entendê-las. 
Certamente, seu entendimento também é limitado. Há certas coisas que talvez não sejam 
capazes de aceitá-las completamente. Porém, não importa o quê, o fato de ter vindo a 
esta conferência poderia muito bem ser devido a uma relação predestinada. Dar uma 
olhada neste livro não lhe causará nenhum dano. Se você o ler sem manter nenhum 
conceito, pode ser que tire muitíssimo proveito dele. Por que há tantas pessoas 
praticando o cultivo? Deveria dar uma olhada e descobrir a razão disto. As pessoas têm 
mente e capacidade de raciocinar. As pessoas de hoje são inclusive mais inteligentes. 
Seja bom ou mal, verdadeiro ou falso, você pode analisar e descobrir por você mesmo. 
Entre todos os cultivadores aqui sentados, ninguém os força ou obriga a virem aprender. 
Todos se cultivam por vontade própria e são capazes de se cultivarem genuinamente em 
Dafa. É por isso que nosso Fahui é capaz de ser realizado hoje. Sinto que este Fahui  
teve muito êxito e espero que progridam mais diligentemente depois de regressarem aos 
seus afazeres. Obrigado a todos! (Aplausos)  


