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Saudações a todos! O intervalo foi muito curto. Alguns de vocês somente tiveram tempo 
para almoçar. Alguns ainda não regressaram ao salão de conferências. Falaram-me que 
alguns estudantes só poderão ficar até as 16h, então, retomamos a conferência um pouco 
mais cedo. 
 
Ao que parece, foi criado o costume de, antes de se encerrar uma conferência, pedir ao 
Mestre que responda perguntas. Hoje, eu lembrei a todos que conferências como esta 
podem ser feitas em diferentes áreas com freqüência, porém também lembrei que não me é 
possível assistir a cada uma delas. Já que o Fa é ensinado a todos, e enquanto estiverem 
praticando o cultivo, vocês mesmos serão realmente capazes de entender as respostas a suas 
perguntas. Freqüentemente, a maioria das perguntas é feita por estudantes novos ou por 
aqueles que atravessam tribulações e estão “presos” em um determinado nível por certo 
tempo. Em minha opinião, sempre que se esforçarem em seus cultivos, qualquer problema 
poderá ser resolvido e eventualmente entenderão todas essas coisas que em determinado 
momento não entendiam. A conferência de troca de experiências que hoje realizamos, foi 
idealizada e organizada por estudantes. O cultivo é algo feito por vocês mesmos. Eu nunca 
me envolvi em assuntos ligados a formalidades. Particularmente, devido a muitos 
estudantes não poderem me ver e sendo responsável por vocês, digo a todos que devem 
tomar o Fa como Mestre. Se vocês lerem mais o livro e estudarem mais o Fa, qualquer 
problema poderá ser resolvido. (Aplausos). Já que estou aqui, responderei suas perguntas. 
 
Primeiro, farei uma observação. Alguns de vocês são estudantes novos que estão assistindo 
pela primeira vez a um Fahui, assim, terão muitas perguntas. Realmente, as respostas as 
suas perguntas estão todas no livro. Não é fácil para eu ver os estudantes nos Fahui e o 
tempo também é limitado. As perguntas que vocês (novos estudantes) fazem, 
provavelmente estão no nível mais inicial. Algumas perguntas talvez se devam ao fato de 
que vocês ainda não entenderam Falun Dafa. Essas perguntas serão respondidas se lerem o 
livro. Como o tempo é valioso, só responderei sobre assuntos com os quais vocês se 
encontraram durante o cultivo. Além disso, alguns de vocês se preocupam muito com a 
sociedade humana comum e podem querer fazer perguntas sobre ela e sobre algo mais. Não 
creio que devam fazer este tipo de perguntas, pois eu não lido com assuntos relativos à 
sociedade humana comum. Vocês perceberam claramente que sou responsável apenas pelos 
cultivadores. Não estou envolvido em nada mais que não seja o cultivo e não responderei 
perguntas que saiam do contexto da prática de cultivo. Então, agora começarei a responder 
suas perguntas. 
 
Pergunta: Um estudante está passando por tribulações durante muito tempo e ainda não 
pôde superá-las. Nós devemos mostrar-lhe algumas coisas ou devemos deixar que ele 
entenda isto por si mesmo mediante o estudo do Fa? 
 
Mestre: Já que você descobriu a causa que o impede de avançar. Por que não lhe dizer? 
Não será nenhum problema se você lhe disser com uma intenção bondosa. Será que você 
tem medo de ser ofendido? Certamente, a má atitude dessa pessoa não é uma oportunidade 
perfeita para que se cultive? Também não importa se ele não entender o que você lhe 
disser. Esse qing de gente comum não deveria ser abandonado? Você deve dizer à pessoa 
quando notar um problema. Algumas pessoas, depois de alcançarem certo nível, 
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simplesmente não conseguem avançar. Quanto mais tempo a pessoa ficar nesse nível, 
menos lerá o livro e mais esqueçerá de lutar para se elevar. Então, esta prova ou tribulação 
crescerá e provavelmente a pessoa vacilará até o ponto de não ser mais possível se cultivar. 
Este tipo de problema sempre existirá, desde o princípio até o final. O cultivo é um assunto 
muito sério. Não se pode cometer o menor descuido. Nunca poderá avançar um nível a 
menos que se cumpra com os requisitos desse nível. É como uma pessoa comum que quer 
alcançar a perfeição e ser sagrado como um grande ser iluminado, porém, como isto seria 
possível sem um entendimento claro deste assunto e se não puder focar sua atenção no 
cultivo e na elevação? 
 
Pergunta: Há muitos desenhos harmoniosos no livro “Hong Yin”. Segundo Zhuan Falun, 
o circulo ao redor do Buda representa o estado de Buda. Então, o que representa o círculo 
ao redor da cabeça de um Buda? Por que há mais de um circulo ao redor do corpo e da 
cabeça de um Buda? 
 
Mestre: As imagens de Buda que viu nos templos ou nos murais antigos, muitas vezes são 
trabalhos de gente comum. Certamente, algumas das imagens estão muito próximas da 
realidade e retratam mais ou menos a imagem de um Buda ou de um Deus. Por quê? Todos 
vocês sabem que na sociedade moderna, a maioria das pessoas tem sido “moldadas” à 
ideologia moderna e não acreditam em nada que a ciência não tenha reconhecido. Então, 
elas se encontram confusas, em um estado ilusório, que as fazem cada vez menos capazes 
de ver as substâncias reais que a ciência ainda não pôde descobrir. Claro, esses fenômenos 
sobrenaturais podem por si mesmos ser perfeitamente revelados. Cada vez que aparecem ou 
são mostrados ao público, geralmente são considerados como fenômenos desconhecidos ou 
fenômenos naturais ou inexplicáveis, pois as pessoas criam uma resposta simples para tudo. 
Elas não se atrevem a tocá-los, muito menos explorá-los. Se alguém decidir explorá-los, 
aqueles que pertencem à ciência atualmente estabelecida se levantarão e se oporão, e isso 
faz com as pessoas acreditem menos ainda nessas coisas. 
 
Como todos vocês sabem, seja o catolicismo ou budismo, quase todo mundo acreditava em 
uma religião quando estas estavam no auge. Naquela época em que todos acreditavam na 
existência dos Deuses, era possível vencer a mentalidade ateísta e era relativamente fácil 
aos seres humanos verem a verdadeira aparência do universo e as imagens dos Deuses. Este 
é o princípio do universo: primeiro crer e depois ver. Quanto menos acreditar, menos verá. 
Isto é causado por sua mente incorreta. Em algumas igrejas antigas e particularmente nos 
palácios de Paris, vi algumas pinturas com imagens de mundos celestiais e Deuses muito 
parecidos à realidade. Isto é especialmente certo para as pinturas de imagens de Budas nos 
templos chineses antigos. Como os seres humanos puderam pintar algo assim? Como os 
seres humanos puderam saber que os Budas têm esse aspecto? Na época em que todos 
acreditavam nos Deuses, muitas pessoas eram capazes de vê-los. Entre aqueles que podiam 
ver, havia pessoas de várias profissões, incluindo artistas. 
 
Entre os praticantes de Dafa sentados hoje aqui, há pintores, escultores e pessoas de várias 
especialidades. Assim que um artista vê a imagem por uma fração de segundo, ele pode 
desenhar o que viu. Durante o auge das religiões, houve muitos seguidores religiosos 
devotos que também eram artistas, então eram capazes de desenhar este tipo de imagens. 
Falando sobre as pinturas de Budas achadas no Oriente, como as pessoas sabiam que os 
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Budas são assim? Como sabiam que os Budas vestem Kasaya amarela e têm cabelos azuis? 
A resposta é que algumas pessoas podiam vê-los. Só quando elas alcançavam este nível as 
verdadeiras imagens lhes eram mostradas. As imagens que as pessoas viram foram as 
imagens que puderam ver em seus respectivos níveis. Por exemplo, ele viu mundos 
celestiais e Deuses. Você também viu Deuses e mundos celestiais. Certamente, é muito 
provável que as imagens que ambos viram não sejam as mesmas. Ou seja, possivelmente 
nenhum de vocês está no mesmo nível. Nenhum de vocês aqui presentes está no mesmo 
reino de consciência. A verdade do universo é muito complicada. Os tamanhos das 
partículas compõem diferentes dimensões; uma pequena diferença cria outro nível de 
partículas. A linha divisória entre diferentes reinos e níveis é também muito complexa; um 
pequeno avanço lhe eleva a um nível diferente. Portanto, quando você vê um Buda antes de 
alcançar o nível de um Buda, o que Ele lhe permite ver são somente imagens que pode ver 
em seu próprio nível. 
 
O que significa o halo atrás do corpo de um Buda? Um Buda carrega um enorme campo de 
energia ao redor de seu corpo. Quando falei da colocação da passagem misteriosa, 
expliquei a origem desse halo assim como o seu desenvolvimento. No começo, esse halo 
leva a forma da passagem misteriosa (xuanguan). Em seguida, depois de regressar a sua 
posição, a passagem misteriosa se expande gradualmente dentro do corpo humano e cresce 
junto com o crescimento do infante imortal. Finalmente, quando este corpo Buda – ou seja, 
o corpo divino que a pessoa cultivou – cresce até o tamanho do seu próprio corpo físico, a 
passagem misteriosa se expande para fora de seu corpo. Ao mesmo tempo, a passagem 
misteriosa cobre uma área ligeiramente maior que seu corpo. Eu a chamo: mundo do Buda, 
seu próprio mundo; é um mundo muito rico, contém tudo e pode prover qualquer coisa que 
a pessoa desejar. Então, pensem: se ela consegue o que quer, as cenas que ela manifesta 
serão enormes e esplendidas, muito além do imaginável. O Buda tem tudo, desde o 
microcosmo até o macrocosmo. Portanto, as imagens serão sempre muito resplandecentes, 
deslumbrantes e harmoniosas quando vocês a virem. Alguns de vocês viram desenhos de 
algo como se fosse um barco atrás de uma estátua de Buda (este tipo de imagem é mostrada 
atrás da estátua de um Buda que está de pé). Na realidade, o que viram é a imagem do 
estado de um Buda. Porém, se vocês não alcançarem o nível de Tathagata, não poderão ver 
a verdadeira imagem de um Buda. Aquilo será tudo o que poderão ver. 
 
A estrutura real deste campo não pode ser desenhada por seres humanos usando pinturas, 
pois as pessoas não têm tais cores. Todas as cores deste mundo são feitas de partículas 
moleculares. Na realidade, tudo o que pertence a esta dimensão humana é composto de 
partículas moleculares, assim como as cores dos pigmentos deste mundo. Certamente, as 
cores dos pigmentos das dimensões dos Budas são feitos de partículas mais microcósmicas. 
Sem estas cores é impossível desenhá-los. Quando os seres humanos o vêem, sentem: 
“Nossa, como é maravilhoso! Esta cena é extremamente maravilhosa!”. Eles geralmente se 
sentem assim. Então, o que representa o halo ao redor da cabeça de um Buda? Na realidade, 
simboliza a sabedoria de um Buda ou de um Deus; é a irradiação da sabedoria de sua 
mente. Esta mente de que lhes estou falando é totalmente diferente do conceito de cérebro 
do qual os humanos falam, pois eu me refiro à mente de seu ser verdadeiro. Esta constitui a 
fonte real de seus pensamentos e propósitos. Um cérebro humano, por outro lado, não é 
mais que a parte física de seu ser neste nível humano; é o mais superficial. É algo 
completamente diferente da mente humana. Claro, quando uma pessoa está expressando 
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algo, seus pensamentos são transmitidos mediante este cérebro humano. Certamente, 
existem muitas outras formas de manifestação de um Buda, são muito numerosas. 
 
Pergunta: Depois de perceber os apegos de outros estudantes, muitas vezes penso que eles 
também perceberão e os corrigirão por si mesmos depois de um tempo. Claro, se a situação 
persistir, pode isto criar um impacto negativo no avanço dos praticantes como um todo? 
 
Mestre: Isto não tem impacto negativo no cultivo das outras pessoas. Isto é somente sua 
situação pessoal. Darei um exemplo: quando o Mestre vê os apegos de uma pessoa, ele 
expressamente expõe a vocês e lhes permite vê-los, de maneira que vocês possam mostrar a 
essa pessoa. Se devem lhe dizer? Já que cada um de vocês cultiva Zhen-Shan-Ren, devem 
ser boas pessoas sob qualquer circunstância. Se vocês vêem seus pontos fracos, e vêem que 
ela não consegue avançar, por que não lhe dizem de forma bondosa? Há diferentes estados 
em diferentes níveis da prática de cultivo. Os estudantes terão diferentes manifestações em 
diferentes níveis. Tratem cada situação do modo que acharem correto. 
 
Pergunta: Tenho muitos sonhos, porém às vezes não posso determinar se eles são pistas do 
Mestre, eventos de vidas passadas, eventos futuros ou cenas de outras dimensões. 
 
Mestre: Em relação aos sonhos, já expliquei muito claramente sobre isso. No passado, 
ninguém pode explicar o que são os sonhos, então fiz um esforço especial para explicar-
lhes o tema. Um ser humano tem vários espíritos e seu próprio ser também tem várias 
entidades viventes de diversas formas. É extremamente complexo, portanto, ninguém falou 
sobre isso. Porém, quando ocorre a seguinte situação, não é um sonho: quando a 
consciência superficial de seu corpo carnal está inconsciente, em descanso ou quando está 
no estado de tranqüilidade em meditação, pode ver cenas de outras dimensões ou se por 
realmente em contato com vidas de outras dimensões. Esta experiência é verdadeiramente 
genuína. Não é um sonho, e sim uma experiência real. Enquanto dorme, o carma de 
pensamento em sua mente e várias noções também podem refletir diferentes coisas em sua 
mente. Isso não é algo de sua consciência-principal, portanto, não deixe que isto o moleste. 
 
Pergunta: Como alguém sem instrução pode entender profundamente Falun Dafa? Essa 
pessoa pode se cultivar até a perfeição? 
 
Mestre: As pessoas que não têm nenhuma educação escolar certamente podem entender o 
Dafa. Existem muitos exemplos destes na China. Muitos chineses idosos experimentaram 
condições de vida muito pobre durante sua vida. Não puderam ir à escola, assim, muitos 
são analfabetos. Percebi que estas pessoas não foram abandonadas durante o processo de 
cultivo e até se cultivaram muito bem. Especialmente, durante o cultivo, suas mentes puras 
podem fazer maravilhas quando lêem os livros do Dafa. Sua firme fé causa admiração até 
nos Budas, Taos e Deuses que se encontram por detrás do conteúdo do Dafa. Já houve 
muitos milagres como este. 
 
Por exemplo, uma pessoa não consegue ler, no entanto, ela vê que todos os praticantes 
estão se esforçando em avançar. Ela pensa: “Eles lêem o livro até memorizar o Fa enquanto 
eu não posso nem sequer ler uma palavra. O que posso fazer?”. Ela está profundamente 
preocupada. Seus pensamentos retos se originam genuinamente de um coração sincero. 
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Muitas pessoas nessa situação estudam arduamente e percebem que gradualmente são 
capazes de ler. Houve muitos exemplos como este. Outro estudante que não era capaz de 
ler estava muito ansioso. Uma e outra vez ele perguntava: “O que devo fazer?” Ele 
encostou suas mãos sobre o livro e adormeceu. Enquanto estava em um estado de semi-
sonolência, percebeu que todos os caracteres do livro se tornaram dourados e que cada 
palavra surgia em sua mente. Ao despertar, pôde ler o livro inteiro, apesar de jamais ter ido 
à escola. Uma pessoa que nem sequer podia escrever seu nome, agora pode ler cada palavra 
de Zhuan Falun. Isto é muito comum, no entanto não pode se conseguir isto através da 
busca intencional desse fenômeno. Vocês não devem pensar que devido a essas coisas 
acontecerem, devem tentar fazê-las dessa forma. Neste caso, vocês estariam fazendo isso 
com intenção ou apego. No caso dessa pessoa, ela não estava pensando em obter nada. Ela 
simplesmente estava preocupada com o assunto de obter o Fa. O coração dela era diferente. 
Por isso, eu disse que quando você estuda o Fa com uma mente genuína e reta, sua 
determinação é admirável. Até os Deuses pensarão que sua determinação é realmente 
admirável e por isso milagres poderão ocorrer. 
 
A versão em inglês de Zhuan Falun tem o mesmo efeito. Além da tradução em inglês, todas 
as demais versões em outros idiomas também são iguais. É simplesmente que este Fa não 
tem sido amplamente reconhecido em outras nações, razão pela qual, não se desenvolveu 
um ambiente de cultivo como o que existe agora na China. As pessoas na China têm um 
entendimento relativamente mais profundo do Dafa, então, se formou um ambiente de 
cultivo no qual elas são impulsionadas para cima. 
 
Pergunta: É necessário que a pessoa abandone a religião que está seguindo para estudar 
Falun Dafa? 
 
Mestre: Com relação às religiões, já falei sobre este tema muitas vezes. Não me oponho a 
que pratique qualquer religião. Certamente, nós não somos uma religião, portanto, não 
tratamos nossa prática como uma religião. Porém, digo um princípio: o cultivo é um 
assunto muito sério. Praticar uma religião também é se cultivar. Definitivamente é cultivo. 
Se você quer cultivar isto e cultivar aquilo ao mesmo tempo, então, o que estará exatamente 
cultivando? Não poderá alcançar a perfeição em uma via de cultivo porque não praticou 
uma só via de cultivo. Portanto, digo a todos, que vocês, vocês mesmos, devem decidir o 
que querem cultivar. No entanto, digo que vocês devem seguir somente uma via de cultivo. 
Somente seguindo uma única via de cultivo se pode alcançar a perfeição; do contrário, 
nunca alcançarão a perfeição. Isso é tudo o que direi sobre este assunto.  
 
Quero dizer algo mais em relação à religião. Talvez aqui haja jornalistas interessados nesse 
tema. Eu disse que nós não somos uma religião. A conferência que estamos realizando foi 
iniciada voluntariamente por estudantes. Como eles praticam juntos os exercícios e são 
todos estudantes locais daqui do Canadá, eles simplesmente desejam compartilhar suas 
experiências com os demais. Os praticantes dos outros lugares fazem o mesmo. Todos eles 
fizeram conferências de forma voluntária. Alguns alugaram uma sala de conferência; outros 
foram responsáveis por reunir os artigos; outros fizeram isto e outros aquilo, por isso esta 
conferência tornou-se possível. Não existem formalidades religiosas em Dafa. 
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Uma religião tem um lugar de culto, e se não tiver, tem algum tipo de edifício, local ou 
escritório. Nós não temos nada disso. Cada um de nós é um membro da sociedade e tem um 
trabalho; estamos fazendo o que devemos fazer. O que ocorre é que simplesmente em nosso 
tempo livre estudamos, nos cultivamos e praticamos os exercícios. Todos são assim, então, 
não estamos em nada próximos de ser uma religião. Não temos cerimônias de adoração 
nem preceitos religiosos como os do budismo. Em outras religiões podem existir certas 
regras que devem ser seguidas. Nós não temos nenhuma dessas coisas aqui. Vocês podem ir 
e vir quando desejarem; ninguém os dirige ou os controla. As responsabilidades assumidas 
pelos estudantes que praticam o cultivo não são refletidas nesta dimensão das pessoas 
comuns. Então, para que se preocupar com os apegos às formalidades das pessoas comuns? 
Dafa não tem formalidades, então, como pode chamá-lo de religião? Nós não temos coisas 
como registros com nomes de membros. Não temos isso. Pelo contrário, alguns praticantes 
servem aos outros voluntariamente. Por exemplo, um estudante se apresenta e diz que quem 
quiser aprender os exercícios, que o acompanhe. Ele quer fazer algo para os demais e o faz 
voluntariamente. Certamente, algumas pessoas não entendem isso e chamam a prática de 
religião. Para essas pessoas, todas são seitas, com exceção das religiões reconhecidas no 
passado. Assim, elas também chamam a prática de seita. O que é uma seita? Nós não somos 
uma religião, muito menos uma seita. Todos sabem que uma seita tem os seguintes 
comportamentos: acumular riquezas por meios injustos ou enganar as pessoas ou até levar 
as pessoas a fazerem maldades. Não são retas; e sim perversas. Pelo contrário, nós lhe 
pedimos que cultive sua mente e que seja bondoso. Pedimos que tenham consideração para 
com os demais quando fizerem algo e que realizem bem a sua tarefa em qualquer ambiente 
de trabalho. Devem ser pessoas boas para com os demais. Quando peço a todos que façam 
essas coisas, é algo mau? Fora isso, não lhes peço que façam mais nada. Só lhes peço que 
façam o melhor, que sejam pessoas boas ou pessoas ainda melhores. Peço que vocês sejam 
ainda melhores que uma pessoa boa entre as pessoas comuns. Vocês, no final, se 
converterão em pessoas extraordinárias e alcançarão a perfeição. 
 
Pergunta: Sou católico e sempre sinto que minhas orações têm uma resposta. Posso 
cultivar Falun Dafa e ao mesmo tempo continuar orando? 
 
Mestre: A resposta é a mesma: deve seguir uma só via de cultivo. Não me importa qual via 
escolha para cultivar; pode cultivar qualquer via que desejar. Porém, se realmente quer se 
cultivar, você deve escolher uma só via de cultivo. Não pode seguir esta e aquela ao mesmo 
tempo. Digo isto, pois sou responsável para com vocês. Se você considera que pode ir para 
o Céu seguindo a Igreja Católica Romana, então vá em frente. Não tenho objeções. Por 
outro lado, se você pensa que pode alcançar a perfeição cultivando Falun Dafa, então faça 
do modo como desejar. Esta é minha opinião. Não existe algo como forçar alguém a fazer 
isto ou aquilo. Não adianta nada se você não quer fazer algo em sua mente, mesmo que o 
amarrassem e o forçassem a fazê-lo. De que adiantaria fazer isto se a sua mente não está 
convencida disso? Assim, as formalidades não são importantes para mim. Só é válido se 
você quer fazer algo de coração. 
 
Um jornalista me perguntou: “Você considera que o que está fazendo é a coisa mais reta do 
mundo?” Disse a ele que acredito que estou fazendo a coisa mais reta. (Aplausos). Não 
tomo nada de vocês, somente lhes dou coisas. Certamente estou fazendo a coisa mais reta! 
Faço coisas pelo benefício de vocês, para que assim, possam verdadeiramente alcançar a 
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perfeição. Sem dúvida, estou fazendo a coisa mais reta. Também gostaria de aproveitar esta 
oportunidade para dizer a todos que não me oponho a nenhuma religião, especialmente às 
religiões ortodoxas, como o catolicismo, cristianismo, judaísmo, etc. nunca me opus a essas 
religiões, incluído o budismo. No entanto, vocês podem alcançar a perfeição nessas 
religiões? Quem poderá ajudá-los a conseguir a perfeição nessas religiões, isso é realmente 
questionável. Creio que é uma boa idéia refletir sobre isto, pelo bem da eternidade de sua 
própria existência. Não temo dizer que se praticarem genuinamente Falun Dafa, lhes 
ajudarei a alcançar a perfeição. Agora, se vocês se encontram em uma circunstância 
diferente ou praticam uma religião, façam esta pergunta ao sacerdote ou ao fundador dessa 
religião: “Você pode me ajudar a alcançar a perfeição?” Se ele puder fazê-lo, então vá em 
frente, siga-o. Isto é tudo o que quero dizer. 
 
Pergunta: Existe uma relação entre o qing e yuan (relação predestinada)? É possível ir 
além do qing. Porém, é possível se elevar acima e além do yuan? 
 
Mestre: Qing e yuan são duas coisas diferentes e são conceitos completamente diferentes. 
Com relação ao qing, já expliquei muito claramente. Para que os seres humanos vivem? 
Eles vivem apenas para o qing. Não importa o que gosta ou prefira hoje, não importa se é 
felicidade, fúria, pena ou alegria; não importa o que prefira fazer ou o que odeia fazer; não 
importa o quão bem se sente ao realizar um trabalho ou se fica chateado fazendo outro; 
como gosta de alguém ou não gosta de outro; como ama alguém ou não ama outro; ou 
como quer algo e não quer outra coisa: todos os seus desejos derivam do qing. Então, os 
seres humanos estão vivendo somente para o qing. Se você quer se cultivar, deve se elevar 
acima e além deste qing. Se você não puder abandonar o qing, então continuará vivendo 
submerso no qing. O qing se apresenta de muitas formas nos seres humanos comuns. 
Qualquer coisa à qual está apegado, qualquer coisa que quer, é um apego que não consegue 
abandonar. 
 
Agora vamos falar sobre o “yuan”. Algumas pessoas vieram hoje para a conferência. Eu as 
trato como seres humanos, sem considerar o propósito que as trouxe aqui – informar 
notícias, obter o Fa, obter algumas informações ou obter noticiais. Contanto que entrem 
aqui, os tratarei como seres humanos comuns. O que ocorre é que existem diferentes tipos 
de trabalho. Mesmo sendo um espião, tem um coração humano, assim que o tratarei como 
uma pessoa comum. Não importa que tipo de trabalho faça. Todo trabalho na sociedade 
humana não é mais que um trabalho de gente comum. Você foi capaz de entrar aqui e 
escutar meu ensinamento do Fa, e especialmente escutou Fa-Buda. Isto não ocorreu devido 
ao yuan? Espero que o guardem como um tesouro. Certamente, quando se fala de yuan em 
mais detalhes, existem diferentes tipos e aspectos, pois este yuan é uma forma de relação 
predestinada. Por exemplo, em uma vida passada, esta pessoa acabou contraindo uma 
dívida com outra pessoa ou cometeu algo mau. Na próxima vida as duas pessoas devem se 
encontrar novamente; ela tem que pagar o que deve. Esta é uma classe de yuan de 
retribuição. Certamente, se a tratou bem na vida anterior e ela fez um juramento de fazer o 
que fosse necessário, inclusive se convertendo em seu burro de carga com o objetivo de lhe 
pagar na próxima vida, então, provavelmente ela se converta em seu burro de carga na 
próxima vida. Essa pessoa poderá inclusive se converter em sua esposa ou seu esposo. Ou 
talvez ela se converta em uma pessoa que lhe ajude amplamente. Esta é outra classe de 
relação, chamada yuan de bondade. É bem possível que o yuan conectado com Dafa seja 
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um yuan mais nobre. Talvez tenhamos sido familiares ou bons amigos entre as pessoas 
comuns. Tudo isto pôde formar uma relação predestinada para que pudéssemos completar 
este yuan no futuro. Esta é a situação. Não obstante, espero que não danifiquem o Dafa. 
Isto pode produzir a pior relação predestinada. Nunca serão capazes de pagá-la, no entanto, 
terão que pagá-la para sempre. 
 
Pergunta: Passei muito bem por grandes provas, porém tenho medo de alguns animais 
pequenos, tais como gatos e cachorros e até de mariposas e mosquitos. 
 
Mestre: Então, você é um pouco tímido. Ser tímido é de fato outra classe de apego criado 
por suas noções. Por exemplo, você não gostava de insetos quando era pequeno e até sentia 
que eram asquerosos. Esta mentalidade foi se formando gradualmente, até que finalmente 
não queria tocá-los ou estar próximo deles. Ficava com medo quando eles se aproximavam 
de você. Lentamente, você foi ficando mais e mais temeroso. Isto é produzido por sua 
mentalidade humana formada depois de seu nascimento. Na realidade, isto é tido como um 
tipo de apego. Certamente, esta classe de apego difere de outras classes. Quando você acha 
que tem uma idéia clara do que quer e de como alcançar, isto se reflete em uma classe de 
mentalidade formada pós-nascimento.  
 
Pergunta: Em meus sonhos, sempre estou salvando pessoas. Meu entendimento é difundir 
o Fa para permitir com que mais pessoas obtenham o Fa. 
 
Mestre: Isto é o que acabo de dizer sobre o yuan. Isto pode estar relacionado ao yuan que 
sua própria vida estabeleceu em diferentes dimensões. Certamente, isto não está 
diretamente relacionado com seu cultivo e melhora. Simplesmente, dedique-se com firmeza 
ao Dafa e se cultive. Não importa o que encontre ou o que veja ou o que sonhe, 
simplesmente cultive firmemente em Dafa. Todas as coisas que encontrar ou ver ou sonhar, 
não são mais que manifestações de seu estado de cultivo. Por exemplo, é como alguém que 
tem muitas capacidades de gong e não quer prová-las nem colocá-las em prática. Ele não 
quer usá-las nem sequer uma vez. Ele não tem esse desejo. 
 
Pergunta: É certo que os Budas, Taos e Deuses de vários níveis também seguem as 
mudanças cósmicas quando lidam com seus assuntos? 
 
Mestre: Os desejos dos grandes Deuses de alto nível são o clima cósmico. As ações de 
todos os Deuses também são a manifestação específica desse clima cósmico. Todos esses 
Deuses estão mantendo a vontade do Céu. Nem a mínima coisa que acontece na sociedade 
humana comum é coincidência, então, sem importar o quão forte é o desejo humano ou o 
que as pessoas queiram fazer, ou quão bem tenham planejado algo, elas simplesmente não 
podem alcançá-lo. Uma nação, um país ou até seu presidente podem tê-lo planejado muito 
bem, porém, geralmente eles falam que a realização de seus desejos está acima de suas 
capacidades. Para um ser humano, independentemente do que tenha planejado, do que quer 
fazer ou do que teme, obterá aquilo que lhe está reservado e não obterá o que não lhe está 
reservado. Do meu ponto de vista, tudo isso foi predeterminado. Os seres humanos estão 
somente executando suas responsabilidades de acordo com o que lhes foi predeterminado. 
Certamente, existe um paradoxo: já que isto está preestabelecido, então, por acaso não 
devemos simplesmente seguir a corrente? Um ser humano é ainda um ser humano. Devido 
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a ele estar dentro do labirinto, ele não acredita nisso. Ele ainda lutará e competirá. Ele fará 
tudo aquilo que tem vontade e acumulará carma por essas coisas. 
 
Quem pode garantir que a pessoa manterá uma posição de autoridade por toda a sua vida? 
Por isso, muita gente usa seu poder para fazer numerosas coisas boas em sua vida. A 
existência de uma vida não é para ser um ser humano, e sua vida não deixará de existir 
simplesmente porque seu corpo carnal morreu. Certamente, sua vida ainda continuará. Por 
esta razão, esses seres humanos relativamente sábios e verdadeiramente inteligentes, 
aproveitarão suas oportunidades favoráveis para criar condições ainda melhores para suas 
vidas futuras. Em outras palavras, eles farão muitas obras boas. Por outro lado, ainda 
existem outros que aproveitam suas oportunidades favoráveis para cometer más ações. Esta 
é a única coisa que um ser humano pode fazer para marcar uma mudança. Digo, cada vez 
que faz algo, se o faz bem ou mal, é sua própria escolha. Portanto, essa classe de coisas 
existe e os seres humanos se comportam de maneira diferente sobre este assunto. 
 
Pergunta: Interiorizar significa buscar no interior de si mesmo, Formação, Estabilidade e 
Degeneração também é uma forma de correção automática? 
 
Mestre: O tema Formação, Estabilidade, Degeneração e Correção não tem nada a ver com 
sua prática de cultivo pessoal. A prática de cultivo é buscar em seu interior e descobrir suas 
próprias fraquezas, apegos e maus pensamentos além de achar formas para se cultivar 
melhor e eliminar esses maus pensamentos. Isto é o cultivo mediante a busca em seu 
próprio interior. Com relação a Formação, Estabilidade e Degeneração, é uma Lei do 
universo. Isto tem a ver com o Fa que estabelece que quando algo se desvia do Fa necessita 
ser corrigido, e é um assunto completamente diferente de sua prática de cultivo. 
 
Pergunta: Depois de alcançarmos a perfeição, se não conhecermos os princípios de níveis 
mais altos poderemos cair novamente ao cometer maus atos? 
 
Mestre: Todos estão rindo. Em outras palavras, ainda está pensando nos assuntos de seres 
iluminados usando pensamentos humanos. Nunca será capaz de entender esses assuntos 
dessa forma nem será possível entendê-los. Depois que uma pessoa alcança a perfeição, ela 
tem a mente de um Deus, não a de um ser humano. Sua forma de pensamento e o ponto de 
partida de seu pensamento são completamente diferentes dos de um ser humano. Além 
disso, o ambiente e o reino também são diferentes, completamente diferentes. O conceito de 
não entender os princípios não existe, pois não poderá alcançar esse nível se não 
compreender os princípios desse nível. Por quê? Você sabe por que lhe peço que leia mais 
o Fa e o livro durante sua prática de cultivo? Quando você alcança certo nível, deve 
conhecer os princípios desse nível e o Fa desse nível, então você pode estar nesse nível. 
Claro, como seu corpo humano ainda prática o cultivo, ele tem pensamentos humanos. Não 
é permitido que a mente humana conheça tantos princípios do Fa, então, o seu lado humano 
não tem permissão para saber muito sobre sua compreensão do Fa durante a prática de 
cultivo. 
 
Em Zhuan Falun ensino o Fa de maneira geral, com o objetivo de despertar sua consciência 
genuína. Como seria permitido aos seres humanos conhecer o Fa em sua real forma? 
Portanto, durante o cultivo você só pode sentir que entende uma situação ou que entende 
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um princípio, porém, normalmente não pode explicá-lo usando a linguagem humana, 
porém, assim que entende esse princípio, estará de fato nesse nível. Só se permite entender 
o princípio de um modo geral, uma parte muito diminuta e simples dele. Se fosse permitido 
que uma pessoa conhecesse especificamente um enorme princípio completamente, o lado 
humano dessa pessoa já não estaria no reino de um Buda? Como isso poderia ser 
permitido? Isto não é permitido. Você ainda está praticando o cultivo e tem apegos 
humanos dos quais precisa se desfazer, portanto, não é permitido que saiba dos princípios 
dessa maneira. No entanto, existem muitas coisas que se permite saber, porém isto é 
somente a manifestação de seu melhoramento. Portanto, só conhecerá os princípios que se 
encontram até o nível que tenha se cultivado. Naquela fração de segundo em que a parte de 
você que completou o cultivo está sendo separada, ela consegue entender todos os 
princípios daquele nível. 
 
Pergunta: Algumas pessoas podem baixar de nível quando padecem grandes provas ou 
tribulações e não conseguem passar ou enquanto passam por um processo de seleção que 
funciona como a maré que peneira a areia para tirar o ouro. Então, devemos ajudá-las ou 
deixar que resolvam isso por elas mesmas? 
 
Mestre: O cultivo é justamente como a maré que separa a areia do ouro. Os que não 
conseguem agüentar podem ser separados. Os que ficam é o ouro reluzente, o ouro 
verdadeiro que pode realmente alcançar a perfeição, mesmo sendo em menor quantidade. O 
cultivo é um assunto sério, portanto, enquanto uma pessoa atravessa provas e tribulações, 
não pode se descuidar em absoluto no momento crítico. O mais importante é ver como ela 
dá esse passo e como ela o compreende. Já que vocês viram isto e podem ajudá-la, então a 
ajudem. É bom lhe dizer e despertá-la. No entanto, no cultivo está pré-estabelecido como 
ela deve lidar com cada prova, como deve lidar com cada tribulação e como ela deve se 
desfazer de cada apego. Se ela perde a oportunidade, normalmente é muito difícil voltar a 
conseguir uma nova oportunidade, especialmente no momento crítico para determinar se 
ela pode ou não alcançar a perfeição. Se alguém não consegue passar por provas 
significativas, perderá realmente esta classe de boas oportunidades. Talvez tenha outra 
oportunidade, porém só posso dizer “talvez”. Só estudando o Fa profundamente e 
construindo uma base muito sólida, ela terá ajuda para passar essa prova. Não é algo para o 
qual se possa se preparar mentalmente ou algo que sairá tudo bem só porque se deseja. 
 
Pergunta: Quando o vejo ou assisto às suas conferências, meus olhos se enchem de 
lágrimas. Algumas pessoas acham isso estranho. Como eu poderia explicar isso a elas? 
 
Mestre: Não necessita dar explicações porque não necessita mostrar seu cultivo aos outros. 
Durante o estado de cultivo, você se cultiva e melhora a si mesmo. Com relação a este tipo 
de pranto, muitos de vocês realmente passaram por esta etapa. A maioria de vocês passou 
por ela, então você não é a única pessoa que passou por isso. Há pessoas que esperaram 
vida após vida para obter este Fa. Depois de sofrer muito e experimentar toda classe de 
dificuldades, elas finalmente encontram este Fa. Pensem: que sentimento será este? Um ser 
humano tem um lado que entende e outro que não. O lado mais superficial de um ser 
humano está perdido e não se ilumina; certamente, o lado que existe em outra dimensão 
está extremamente consciente. Um ser humano tem feito coisas boas e más. A virtude sobre 
ele e seus castigos do carma são absolutamente justos. Talvez vocês possam dizer que não 
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são conscientes disso, porém vocês não são conscientes disso a um nível superficial, pois 
caíram na ignorância. Por isso vocês não entendem. Certamente, vocês têm um lado que 
entende. 
 
Pergunta: Algumas pessoas são muito entusiastas ao promover o Fa, enquanto que outras 
não. A que se deve esta diferença? 
 
Mestre: Algumas pessoas simplesmente não se sentem motivadas para fazer tal coisa. Não 
é que não possam se cultivar por causa disso, de fato, podem até ter se cultivado muito 
bem. Simplesmente elas não têm o entusiasmo para fazer isto. Há muitas pessoas assim. 
 
Por outro lado, existem pessoas que sentem a motivação e querem fazer coisas boas para os 
outros. Estas pessoas também não são minoria. Não tem nada a ver com a habilidade de se 
cultivar ou alcançar a perfeição. No entanto, penso que já que os praticantes devem pensar 
nos demais, quando recebe a coisa mais grandiosa de todas, desejará dizer aos outros para 
que mais pessoas possam se salvar. Muitas vezes, este é o caso. Além disso, às vezes, 
talvez queiram cumprir uma promessa ou buscar amigos e familiares de vidas anteriores 
para que eles possam obter o Fa. 
 
Pergunta: Aqueles que não acreditam no Fa, algum dia perceberão que perderam esta 
oportunidade? 
 
Mestre: Talvez eles tenham ou talvez não tenham tal oportunidade, pois historicamente, 
ninguém deu atenção aos que foram eliminados. Certamente, os que não se cultivaram bem, 
aqueles que não trabalharam duramente no início, porém começaram a se esforçar, se 
arrependerão. Eles terão a oportunidade de se lamentarem. 
 
Pergunta: Por muitos anos esperei este Dafa. Não posso evitar perguntar: por que foi 
estabelecido que eu obtivesse o Fa tão tarde? 
 
Mestre: Isto pode ter sido decidido depois de se avaliar uma pessoa completamente ou 
talvez por outra razão. Quando se divulga o Fa, nós não usamos nenhum meio ou 
propaganda para anunciá-lo. Não tomamos esse caminho. Não fiz assim porque vi muitas 
coisas perversas fictícias falando de si mesmas nos anúncios. Como tal, as pessoas não 
prestavam atenção ao que é verdadeiro e pensavam que você também as estava enganando. 
Falar de si mesmo do modo como saem nos anúncios, seria o mesmo que tratar o Dafa sem 
o devido valor, então não escolhemos esse caminho, pois queríamos manter a seriedade do 
Dafa o máximo possível. Talvez por isso, algumas pessoas tenham obtido o Fa 
tardiamente. Não importa o que aconteceu, você obteve o Fa, assim não pense muito sobre 
isso. Simplesmente abandone seus apegos e se cultive. 
 
Na antiga China existia um ditado que dizia: “Quem aprende o Tao ao amanhecer pode 
morrer ao entardecer”. Já que obteve o Fa, o que você teme? A única coisa que ficou para 
se ver é o modo como cultivará. De fato, existem muitas pessoas predestinadas que ainda 
não obtiveram o Fa. Quando essas pessoas irresponsáveis que pertencem aos meios de 
comunicação que realmente não nos entendem, resolveram nos difamar, é muito provável 
que muitas pessoas tenham perdido a oportunidade. Isto é a parte mais triste. A atual 
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sociedade humana decaiu até tal ponto que alguns jornalistas nem tentam nos entender 
genuinamente; em lugar disso, fazem comentários superficiais ou formulam seus 
comentários baseados em suas próprias idéias e imaginação. Eles pensam que aquilo que 
conhecem ou aprenderam pós-natalmente é a verdade, assim tomaram a liberdade de agir 
dessa maneira. Atualmente existem muitas pessoas que estão predestinadas e inclusive 
outras com relações predestinadas muito fortes que ainda não obtiveram o Fa. 
 
Pergunta: Antes de estudar Dafa, eu era homossexual. Não entendi verdadeiramente o 
tema do demônio da luxuria. Não estou seguro sobre como resolver este tema. 
 
Mestre: Assim é como vejo: se você estuda Dafa com o propósito de resolver este assunto, 
talvez não consiga resolvê-lo. O Fa é muito sério; é para que os seres humanos alcancem a 
perfeição. Não é ensinado para que uma pessoa comum resolva seus problemas. Por outro 
lado, se você está verdadeiramente determinado a estudar Dafa e é capaz de disciplinar a si 
mesmo em tudo o que fizer com os padrões de um cultivador genuíno e de um praticante; 
se você se cultivar com franqueza e dignidade em uma ampla perspectiva, penso que 
passará esta prova muito rápido. (Aplausos). Realmente, quando muitos de vocês não 
conseguem passar as provas à medida que as encontram, é porque vocês continuam se 
arrastando e não conseguem abandonar as coisas insignificantes dos seres humanos. Como 
resultado, essa prova se prolongará. Se vocês podem verdadeiramente cortar o apego e 
tomar o caminho que querem tomar, tudo mudará. Isto é especialmente certo para as coisas 
que interferem com vocês enquanto estudam o Fa e isto pode ser mudado rapidamente. 
 
Pergunta: As demonstrações de respeito para com o Mestre por parte dos discípulos 
parecem ter, ligeiramente, muitas formalidades e qing humano. 
 
Mestre: Também tenho notado isso. Vocês já me perguntaram sobre esta classe de coisas e 
eu já falei sobre isto. Não dou importâncias às formalidades, porém sem as formalidades 
como esta do Fahui de hoje ou as formalidades da prática de exercícios em grupo, não 
existiria o campo harmonioso e benévolo que se forma quando os cultivadores estão juntos. 
Vocês precisam de um ambiente onde os temas de discussão entre cultivadores são 
baseados em entendimentos nobres. Os temas discutidos entre as pessoas comuns são todos 
sobre ganhos pessoais. Os seres humanos vêm falando continuamente sobre as mesmas 
coisas por milhares de anos; a única diferença é que hoje se usam termos mais modernos. 
Sem um ambiente destinado aos cultivadores, seu cultivo, sua perfeição e seu contínuo 
avançar seriam muito difíceis. É exatamente como um estudante disse: ele sentiu que fazia 
muito bem depois de dois meses de estudo em casa, pois se achava muito inteligente. 
Porém, sentiu uma diferença quando entrou neste ambiente de hoje: “Obrigado por este 
ambiente, todos podem se ajudar a avançar e melhorar, é muito bom!”. Você não consegue 
achar nem um simples pedaço de terra pura no mundo humano. Se você entra em um lugar 
religioso hoje em dia, lá eles inclusive falam sobre dinheiro e política. Falam até sobre 
coisas sexuais nas religiões. Nosso Falun Dafa é o único pedaço de terra absolutamente 
pura (Aplausos). 
 
Alguns jornalistas não entendem muito bem porque há mais de cem milhões de pessoas 
estudando esta prática. O que acabo de dizer responde a sua pergunta. Este é o único 
pedaço de terra pura que resta ao mundo humano. Esta classe de ambiente verdadeiramente 
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pode elevar a moralidade dos seres humanos e torná-la nobre. Pode convertê-los em 
pessoas boas e mudar as pessoas más fazendo-as retornar ao seu melhor estado. Agora, 
vocês podem me dizer que outra coisa pode alcançar isto além do Dafa? Nós podemos 
alcançar isso e é por isso que tantas pessoas vêm para este Dafa. 
 
Pergunta: Durante o período de quimioterapia, antes de praticar o cultivo, fiz um implante 
de um vaso sanguíneo. Eu preciso removê-lo de meu corpo? 
 
Mestre: Não se preocupe com as operações ou pelo que passou antes de praticar. Sempre 
que for um cultivador genuíno, tudo pode ser resolvido. Um tempo atrás tivemos um 
cultivador que tinha pinos e placas de metal em sua perna. Também tinha ossos e até outras 
partes que tinham sido substituídas. Mais tarde, percebeu que tudo tinha desaparecido de 
seu corpo sem deixar rastro e sua perna estava em perfeito estado. (Aplausos). Por outro 
lado, não estou aqui para fazer todas essas coisas para as pessoas comuns. Estou fazendo 
isto para que os cultivadores sejam capazes de alcançar a perfeição. A pessoa nunca poderá 
alcançar isso com o apego da busca. 
 
Pergunta: Desde que comecei a estudar Falun Dafa, notei que a corrente de energia dentro 
de meu corpo tem se tornado mais forte. Agora posso atrair um objeto com meu campo 
magnético, porém ao mesmo tempo, necessito obter energia sob a luz do sol. 
 
Mestre: Digo que isto era algo bom no início. Depois, certamente, se apegou a isso e criou 
um apego. Você pensou que era fantástico ter essa capacidade sobrenatural e se apegou a 
ela. Certamente, o propósito do cultivo e o alcançar a perfeição se tornaram menos 
importantes para você que esta capacidade que obteve. Perderá a função desta capacidade e 
até perderá a capacidade em si. Você acredita que pode absorver luz solar ou alguma outra 
energia para recarregar essa capacidade, porém perceberá que ela se tornará cada vez mais 
e mais fraca. Esta classe de recarga é quase inexistente. 
 
Tenho dito claramente a todos em Zhuan Falun e em Hong Yin que “as capacidades de 
gong só são pequenos truques”. São produtos derivados e formados durante a prática de 
cultivo. Nunca devem tratá-los como meta ao praticar o cultivo. Se vocês agirem assim, 
nunca alcançarão a perfeição. Desenvolver o apego cria um muro que impede alcançar a 
perfeição e não serão capazes de superá-lo. Somente abandonando todos os apegos de 
pessoa comum poderão ultrapassar este muro e avançar rumo à perfeição. Para muitos dos 
aqui presentes, desde o momento em que faço algo para ajudá-los, vocês podem manifestar 
seus grandiosos poderes divinos. Porém não posso deixar que isso aconteça, pois devo 
permitir que alcancem a perfeição. Durante sua prática de cultivo, poderão desenvolver 
algumas capacidades sobrenaturais, assim, o melhor é não considerar essas coisas como 
algo importante. Não se preocupem muito com isso e não pensem nessas coisas. Se vocês 
as têm, então as têm, não importa. Que classe de coisas é essa quando comparada com os 
Budas e com os Deuses? As capacidades de gong não são o objetivo que buscam. O que 
buscam é muito mais elevado e maior; é alcançar a perfeição. Então, terão grandiosos 
poderes divinos e não haverá nada que não possam fazer. Se vocês podem permanecer 
firmes e decididos, e fizerem como acabo de dizer, suas capacidades de gong se tornarão 
cada vez mais fortes. Isto é porque durante a prática de cultivo todas as capacidades de 
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gong são fortalecidas gradualmente por energia. Creio que entenderam a relação entre as 
duas situações. 
 
Pergunta: No processo de nosso cultivo, a matéria original pode ser mudada antes de 
alcançar um reino tão alto como o da origem? 
 
Mestre: Realmente, você não estudou o Fa cuidadosamente. Isto é o que eu disse: nós 
começamos a transformação desde a matéria mais microcósmica de sua vida e desde a 
matéria mais microcósmica que criou sua vida. Então, onde está à matéria mais 
microcósmica que criou sua vida? Isto eu não disse. Talvez ela seja extremamente 
microcósmica ou talvez não seja extremamente microcósmica. Este é o significado original 
de minhas palavras. Sua parte superficial não alcançou tão alto reino como o da origem. 
Não estou dizendo que nenhuma parte de você não tenha alcançado este reino, 
simplesmente eu inverto o processo de seu cultivo. 
 
Vocês sabem, que no passado na China, cada vez que alguém falava sobre a prática de 
cultivo, as pessoas de muitas regiões podiam entendê-lo. Durante o processo de cultivo, 
muitas vezes as mudanças começavam no nível superficial. O corpo físico feito de 
partículas moleculares começava a mudar, seguido pela segunda camada de partículas de 
moléculas. As mudanças se expandiam continuamente em direção às partículas mais 
microcósmicas e continuavam seguindo assim. Este era o caminho que seguiam quando se 
cultivavam. Conseqüentemente, em muito pouco tempo depois que começavam o cultivo, 
eram capazes de manifestar grandiosos poderes divinos. Seu exterior mudava 
completamente e se convertia em outra coisa. Porém, pensem sobre isso: atualmente estou 
ensinando este Fa na sociedade humana comum, então não posso deixar que os praticantes 
interfiram com a sociedade humana comum enquanto vivem nela. Ao mesmo tempo, esta 
sociedade humana comum pode prover um ambiente para o seu cultivo, então não podemos 
alterar este ambiente. Por isso, vocês aparentam ser iguais a uma pessoa comum. Vocês 
necessitam um trabalho e coisas que precisam cumprir na sociedade. As pessoas lhes darão 
oportunidades para se cultivarem na sociedade humana comum. As pessoas lhe criarão 
problemas e dor, através do quais, vocês poderão melhorar e eliminar carma. Ao superar 
bem cada prova, se elevarão. Portanto, este ambiente não deve ser alterado. 
 
Somente se não alterarmos este ambiente é que conseguiremos cultivar aqui. Então, tem 
que haver um método de cultivo capaz de se ajustar a este tipo de ambiente. Este método 
deve permitir que tenha menos mudanças na superfície do que nos níveis microcósmicos. 
No passado, as pessoas eram transformadas desde o nível superficial, porém, agora estou 
transformando suas vidas começando do nível mais microcósmico. No entanto, afirmo que 
ninguém fez algo assim no passado. Agora, as coisas são assim porque os seres humanos 
atuais vêm de níveis muito altos. Inclusive aqueles que tentaram salvá-los não são de um 
nível tão alto como o de vocês. Como eles poderiam transformar a sua origem? Talvez 
vocês tenham entendido o que acabo de dizer. O que quero dizer é que ninguém no passado 
fez tal coisa, porém, eu estou fazendo agora. Sua origem é seu verdadeiro ser. É a fonte de 
sua mente e de seus pensamentos; é onde se origina o motivo de qualquer coisa que queira 
fazer. É seu verdadeiro ser. As palavras e o modo de pensar que manifesta entre as pessoas 
comuns é só algo transmitido à superfície vindo de vários níveis. Depois de atravessar 
diferentes níveis, as noções de vários níveis e planos são agregadas a este plano superficial. 
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Quando estas coisas alcançam o nível humano, se manifestam em formas de palavras, 
pensamentos e conduta. 
 
Sua parte mais microcósmica é seu verdadeiro ser e eu começo o transformando desde seu 
nível mais microcósmico. Certamente, isto não significa que seu nível superficial não muda 
em nada. Depois de tudo, você é um cultivador e é diferente de uma pessoa comum. 
Portanto, tenho que eliminar essas coisas que podem afetar seu cultivo e eliminar a maioria 
dessas coisas más. Inclusive tenho que eliminar aquelas enfermidades que podem afetar seu 
cultivo. Algumas pessoas dizem que Falun Gong é mágico; no momento em que começam 
a praticar, suas enfermidades se vão. Sim, é certo, um cultivador genuíno muda 
imediatamente. Sua enfermidade é eliminada imediatamente. Se você vem aqui com o 
propósito de eliminar enfermidades, nunca alcançará isso, pois não estou aqui para fazer 
isso a uma pessoa comum. Estou fazendo isso para que meus cultivadores sejam capazes de 
alcançar a perfeição. 
 
Pergunta: A energia do amor sexual pode ser convertida em energia espiritual? 
 
Mestre: Digo a todos que isso não tem nenhuma energia. Isto não é mais que qing e calor 
do corpo humano. É uma classe de excitação gerada por um forte apego de seu qing 
somado ao instinto de seu corpo humano. Falando sobre esta classe de excitação, as pessoas 
no campo da medicina sabem que quando quer alcançar essa excitação, se requer uma 
substância chamada: caloria. Você fica quieto e exausto depois que a utiliza. Você já deve 
ter notado que algumas pessoas jovens ficam saltando para cima e para baixo quando 
caminham, pois sentem que devem fazer algo para queimar sua energia. Elas simplesmente 
têm muito calor no corpo. Então digo que isto não é uma forma de energia e nunca deve 
tratar isso como uma forma de energia. 
 
Pergunta: Quando estamos sincronizados com a verdade do universo, qual é a forma de 
nossa existência? 
 
Mestre: Nunca disse nada como isso. Talvez tenha aprendido de outra prática de qigong, 
especialmente do qigong da Escola Tao. Quando cada coisa que uma pessoa faz e cada 
pensamento que tem cumprem com os requisitos do Fa, essa é uma vida que alcançou a 
perfeição. Muitas pessoas dizem que um Buda não tem imagem. Esta é a teoria da Via Zen: 
“Não há Buda e não há imagem”. Portanto, o patriarca Bodhidharma disse que seu Fa só 
podia ser transmitido por seis gerações, pois depois disso não teria nada a ensinar. Desde a 
antiga China até pouco antes da grande revolução cultural, o budismo da Via Zen era 
considerado como: “Cavando em um chifre de boi”. Sempre houve debates entre a Via Zen 
e outras escolas religiosas. De fato, a Via Zen deixou de existir depois da dinastia Song na 
China há mais de mil anos. Certamente, as gerações posteriores sempre sentiram que os 
princípios ensinados pelo patriarca Bodhidharma estavam próximos da filosofia das pessoas 
comuns, então, algumas pessoas os consideravam como uma filosofia, a filosofia de mais 
alto nível. Algumas pessoas atuam absurda e irracionalmente como se tivessem se 
iluminado à essência desta filosofia. De fato, este é um entendimento de muito baixo nível. 
Já que é baixo, é fácil para que as pessoas comuns o aceitem. 
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Um Buda tem uma imagem, porém seu corpo é composto de partículas mais microcósmicas 
que são, por sua vez, compostas de matéria, por isso os seres humanos não conseguem vê-
lo com seus olhos. Não obstante, não significa que só porque não podem vê-lo, que ele não 
exista. No espectro eletromagnético completo, os humanos só podem ver a luz visível, o 
que é praticamente nada. Tudo o que os seres humanos vêem é o reflexo da luz visível. O 
que não pode ser refletido pela luz visível não pode ser visto. Então, será que se pode negar 
sua existência por causa disso? Hoje em dia, existem poderosos telescópios nos Estados 
Unidos. Muitos corpos celestiais descobertos só podem ser vistos através da luz que está 
além da luz visível, tais como raios X, raios Gama, raios infravermelhos e raios 
ultravioletas. Somente sob tais condições esses corpos celestiais podem ser observados. 
Então, podem negar a existência deles? Se tivessem afirmado que esses corpos celestiais 
existiam antes da invenção desses telescópios astronômicos, por acaso as pessoas 
obstinadas não diriam que se tratava de superstições? É exatamente como o que estamos 
falando hoje, algumas pessoas simplesmente não acreditam que seja possível ver os 
mundos de Buda ou aos Budas em si. Devido aos olhos delas serem feitos de moléculas, 
não de átomos, elas não podem ver nada composto por partículas atômicas. O corpo de um 
Buda é feito de átomos, então, como poderia vê-lo? Digo, eles não se encontram dentro do 
espectro de luz que lhe é visível. 
 
Pergunta: Todas as vidas na Terra chegarão a um fim ou haverá uma mudança no 
momento adequado? 
 
Mestre: Este é um tema sobre o qual não falo. Não falarei sobre isto aqui. Esteja certo ou 
não, em minha opinião, você não deve se preocupar com isto. Por quê? Pensem: nada no 
universo existe por casualidade. O que ocorre é que os seres humanos não acreditam na 
existência dos Deuses e, sem dúvida, eles estão em todas as partes, por todo universo. Os 
seres humanos se atrevem a fazer qualquer coisa; sua moralidade declinou até o extremo. 
Pensem: hoje em dia, os seres humanos fazem aquilo que lhes dá vontade. Matam 
intencionalmente os outros. Basta ter armas que se atrevem a matar as pessoas. Seus 
pensamentos e conceitos estão desenfreados. A moralidade humana declinou, então as 
pessoas se atrevem a fazer qualquer coisa. Muitas pessoas dizem que é devido aos seres 
humanos terem declinado a tal grau que ocorrem numerosas catástrofes em diferentes 
partes do mundo. Quanto piores os seres humanos se tornarem, maiores serão os desastres. 
 
Por outro lado, há cem milhões de pessoas estudando Dafa hoje. Sem importar quantas 
pessoas alcancem a perfeição, muitas pessoas, ao menos, se tornaram boas pessoas. Se tudo 
chegasse a um final, o que aconteceria com essas boas pessoas? Especialmente hoje, todos 
aqui são capazes de praticar o cultivo e estão decididos a se cultivarem em Dafa. O que 
aconteceria a essas pessoas boas e nobres? Portanto, estou dizendo a todos que, sempre e 
quando estiverem cultivando, não se preocupem com outras coisas. Não se preocupem com 
nenhuma catástrofe. Se houver uma catástrofe, não terá nada a ver com vocês. (Aplausos). 
Certamente, as pessoas más não poderão escapar. 
 
Pergunta: O Mestre disse que havia uma classe de pessoas cuja matéria inata e resistência 
são fixas. Elas não podem se cultivar a um alto nível. 
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Mestre: As pessoas na sociedade humana, todas as pessoas de hoje, vêm de diferentes 
níveis. Alguns são de níveis baixos, então, talvez não sejam capazes de cultivar a níveis 
muito altos. Certamente, elas não terão nenhum problema em ultrapassar os Três Reinos e 
alcançar a perfeição. Não obstante, elas não conseguirão alcançar níveis mais elevados 
mesmo que queiram. Não é algo trivial alguém obter o Fa e se cultivar no Fa. Durante este 
período, suas existências estão sendo reposicionadas. Se a matéria inata é escassa, ela pode 
ser complementada. Porém, existem algumas pessoas que nem sequer merecem obter o Fa. 
Também existem outras que não poderão obter o Fa de forma alguma. 
 
Pergunta: Penso que o grandioso poder do Dafa pode mudar qualquer coisa. Por que o 
Dafa não pode mudar essa classe de pessoas? 
 
Mestre: Digo o seguinte: um Buda comum, tomemos um Tathagata como exemplo; tudo 
mudaria na sociedade humana com um movimento de mão do Buda Amitabha, Sakyamuni, 
Jesus ou de Santa Maria. Como pode dizer que eles não podem mudar qualquer coisa? 
Então por que eles não fazem isso? Por que os seres humanos cometeram más ações e as 
fizeram por si mesmos. Fizeram essas coisas porque quiseram. Se eu eliminasse seu carma 
com um movimento de mão e suas coisas más desaparecessem, então, você continuaria 
fazendo coisas más e acumulando carma. Então, por que faria isto? Se um ser iluminado 
quer salvar os seres humanos, esse não é o caminho. O ser iluminado tem que permitir que 
os seres humanos entendam os princípios e deixar que os corações dos seres humanos 
mudem. Esta é a forma genuína de salvar as pessoas. Se até um Tathagata tem um poder tão 
imenso, é muito fácil para este Dafa cósmico mudar uma pessoa. Outro dia, lhes dei um 
simples exemplo: é exatamente como um forno cheio de ferro fundido. Se uma palha de aço 
cair nele, ela desaparecerá em um abrir e fechar de olhos, e não ficará sequer um rastro. 
Dentro deste Dafa, os seres humanos são similares a essa palha de aço. Por que lhes peço 
que se cultivem a si mesmos? Se verdadeiramente os recriassem e não lhes permitissem 
cultivar por si mesmos, suas vidas desde o nível microcósmico até o nível superficial nunca 
mais seriam vocês. Cada mínima memória sua, pensamento e forma de existência 
mudariam, e não saberiam quem foram. Isso se chama recriação, é algo muito assustador e 
não é salvar pessoas. Por que deve haver a salvação das pessoas? Não é que o Fa não tenha 
tal poder, e sim que o Fa dá as pessoas esta oportunidade. 
 
Pergunta: Como se lida com as tribulações durante o cultivo? Você experimentou a mesma 
classe de tribulações que nós experimentamos durante nossa prática de cultivo? 
 
Mestre: Esta é uma pergunta feita por um estudante novo. Nunca quis falar sobre meus 
assuntos pessoais. Não obstante, existe uma coisa que quero dizer: vocês são cultivadores, 
eu não. Cada um de vocês tem que cumprir com os padrões de um cultivador, sem exceção. 
Todos vocês devem alcançar o reino e os padrões da perfeição. Certamente, não sou igual a 
vocês. Estou aqui para lhes ensinar este Fa. As tribulações que suporto são as tribulações 
dos seres viventes de todos os reinos. Não posso compartilhar o que tenho enfrentado com 
mais ninguém; vocês não poderiam entender. Vocês pensam que se cultivar é muito fácil. 
Só digo que eliminei metade de vosso carma para que pudessem se cultivar. Pensem: neste 
universo, as coisas más que fizeram no passado serão resolvidas simplesmente porque 
praticam o cultivo? Eu já disse as seguintes palavras: disse que sabia do porque Jesus foi 
crucificado. Seu Pai Jeohvá não podia libertá-lo? 
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O próprio Jesus não podia usar seu próprio poder para se libertar? Ele tinha que ser cravado 
em uma cruz? Estas coisas não são o que imaginam. Oferecer salvação às pessoas é uma 
coisa extremamente difícil. Algumas pessoas devem às outras, devido às coisas más que 
fizeram umas às outras, vida após vida, geraram carma. Estas dívidas permanecem para 
sempre aderidas a elas, vida após vida, sem que elas possam se separar delas. Algumas 
pessoas fizeram dívidas em vários níveis enquanto decaíam desses níveis. Como elas 
poderiam pagar as dívidas para com os Deuses? Então, oferecer salvação aos seres 
humanos não é uma coisa simples. Pessoas de algumas religiões dizem que, uma vez que 
elas completarem o cultivo, oferecerão salvação às pessoas. Digo que isso é um apego. 
Como elas poderiam se desfazer da grande camada de carma que prende os seres humanos? 
Essa camada de carma supera em muito e vai muito além do nível dos salvadores. Oferecer 
salvação aos seres humanos é uma coisa simples? Isto é tudo o que direi sobre este assunto. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, o que poderemos fazer para evitarmos idolatrá-lo? 
 
Mestre: Entendo completamente seus sentimentos. Já que você sabe o que eu lhe dei e o 
que eliminei para você a fim de convertê-lo de pessoa comum cheia de carma em um 
cultivador; entendo completamente seus sentimentos de gratidão. Algumas pessoas querem 
ter alguma formalidade para mostrar seu respeito ao Mestre. Não posso dizer que não deva 
me respeitar, pois depois de tudo sou seu Shifu. Deve me respeitar. Certamente, não 
enfatizo formalidades. Alguns estudantes não têm um nível tão alto de entendimento como 
muitos outros estudantes e se sentem “em dívida” se não fazem algo para mostrar seu 
respeito para com o Mestre. Realmente, eles não estão fazendo nada de errado. Porém, 
tenho falado sobre um princípio: algumas pessoas acham que conseguirão se converter em 
Budas por adorarem ao Buda e construírem templos. Digo que isto é uma piada. Buda 
Sakyamuni disse que o Fa com intenções é tão ilusório como bolhas; são atividades 
intencionais e não são nada, só servem para acumular virtudes de gente comum. Você 
pensa que o templo que construiu é para os Budas? Agora que construiu o templo, os Budas 
terão que vir para o templo? Você diz que já construiu o templo, então os Budas têm que 
vir. Os Budas devem vir para seguir suas ordens? Isto não é assim. Algumas pessoas 
demonstram seu respeito e pensam: “Já que tenho mostrado respeito, o Buda tem que me 
abençoar e me proteger e me deixar alcançar a perfeição”. Você pensa que os Budas têm a 
mentalidade de gente comum. Pensa que devo estar feliz se você me respeita e me diz 
coisas complacentes. Você pensa como uma pessoa comum; só porque está ao meu lado 
todo o dia e diz palavras aduladoras, então eu deverei lhe promover a uma posição de 
liderança e aumentar sua virtude. Os seres humanos têm humanizado e acrescentado qing 
aos Budas. Não é do jeito que você pensa que é. Não peço que me trate de certa forma. 
Porém, em alguns lugares, por exemplo, alguns estudantes estão acostumados às suas 
tradições particulares. Eles acreditam que é bom agir assim. Não posso dizer que estejam 
errados, porém nosso Dafa não enfatiza formalidades. 
 
Já falei sobre esse assunto muitas vezes. Então, como deve agir? Siga o seu coração. Não 
funcionaria se não tivéssemos a forma deste Fahui como este de hoje. Vocês estão se 
cultivando juntos e quando entram neste campo se sentem serenos e harmoniosos. Ninguém 
tem nenhum pensamento mau. Todas as energias emitidas são muito boas e compassivas... 
Cada um fala sobre temas relacionados ao cultivo e sobre como podem fazê-lo melhor. Isto 
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não funcionaria sem este ambiente. Mediante a troca de experiências, cada um encontra 
seus próprios pontos fracos e outros também podem inspirar-se e avançar no cultivo. Esta é 
uma forma muito boa. Além disso, tudo foi organizado voluntariamente: alguns praticantes 
pagam o aluguel do salão de conferência; outros pagam o material impresso, enquanto que 
há aqueles que pagam algumas outras coisas. Cada um age desta maneira. Um centro 
assistencial não acumula dinheiro. Depois que algo termina, os praticantes envolvidos 
finalizam as coisas e isso é tudo. As coisas normalmente funcionam assim. 
 
Lembro-me de um artigo escrito sobre mim em um jornal. O artigo dizia que Li Hongzhi 
não queria dinheiro, porém, um de seus discípulos pagou trinta e cinco mil dólares para 
alugar um salão de conferências para realizar um Fahui na cidade de Nova Iorque. O 
coração desse discípulo estava no lugar correto; ele fez isso pelo poderoso Fa e pelo 
sagrado Fahui de troca de experiências. Na mente dele, Dafa merecia o melhor salão. Se os 
seres humanos podem gastar milhões em todo tipo de atividades selvagens e ilegais, por 
que não poderia alugar um bom lugar para tão grandioso e sagrado Fahui? Certamente, 
todos devem ser cuidadosos no futuro e tratar de não alugar salões de conferências tão 
caros. Necessitamos ser mais cuidadosos sobre este assunto no futuro. Trinta e cinco mil 
dólares não parece ser muito dinheiro nos Estados Unidos, porém são várias centenas de 
milhares de yuans na China. Digo que eu não vi nenhum centavo desse dinheiro nem sequer 
sinal dele. O estudante emitiu um cheque de trinta e cinco mil dólares e alugou esse salão 
de conferências. Depois de completar a transação, informou ao centro de assistência que o 
lugar havia sido alugado e que havia custado trinta e cinco mil dólares, e que era para usá-
lo em tal e tal data. Isso foi tudo. Ele realmente gastou trinta e cinco mil dólares e isto 
representa todo seu coração e sinceridade para com o Dafa? 
 
Aproveito esta oportunidade para dizer um pouco mais, pois aqui há alguns jornalistas. 
Algumas pessoas perguntam: “Li Hongzhi é milionário?” Vocês podem me considerar 
milionário, bilionário ou trilionário. Está bem se disserem isso, pois o que tenho vale mais 
que todo o dinheiro e tesouros no mundo humano. (Aplausos longos). 
 
Na realidade, se observarem isso de outro ângulo, importa se tenho dinheiro ou não? 
Mesmo que tivesse dinheiro, isso não é algo que eu dou importância. Por exemplo, existem 
cem milhões de estudantes estudando o Fa. Se agora eu pedisse a cada um que me desse 
um dólar – pensem – se cada um me desse um dólar, então eu seria um milionário de cem 
milhões de dólares. Mas ainda, já que todos estariam dispostos a me dar isso em qualquer 
momento, simplesmente podem me considerar um milionário de cem milhões! Algumas 
pessoas viajaram por todas as partes para investigar o quanto ganhei com a venda dos 
livros. Digo-lhes que meus direitos autorais foram de uns quantos milhares de RMB em 
cada vez que meus livros foram publicados pela editora oficial na China. A quantidade total 
foi de 20 mil yuan RMB, o que equivale a uns poucos milhares de dólares. Isso é tudo. 
Devido à agência editora ser de propriedade do Estado, eles não pagam direitos autorais 
como as editoras em outros países. Isso foi tudo o que eles pagaram. Com relação aos livros 
publicados em outros lugares, eles pagam aos autores o valor de 5%, 6% ou no máximo 8% 
quando se firma o contrato. O que tenho é muito pouco e basicamente estou vivendo dos 
direitos autorais do livro. Digo a todos: não devem se apegar a este assunto. É inútil 
investigarem isso. Por que faria tanto esforço para fazer dinheiro? Tudo o que teria a fazer, 
seria pedir a vocês que me dessem dez dólares, então seria bilionário. Que forma tão fácil e 
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rápida seria esta! Todos estariam felizes em me dar esse dinheiro e eu poderia recebê-lo 
abertamente. Para que fazer tanto esforço? Penso que às vezes as pessoas têm intenções 
impuras. Elas consideram as coisas de forma desviada e com uma mente distorcida. 
 
Pergunta: Para onde foi o carma que tirou de nós? 
 
Mestre: Eu o eliminei para vocês. (Aplausos). É muito difícil salvar os seres humanos. 
Lembro que disse a todos em um Fahui que houve uma pessoa condenada a sofrer um 
derrame cerebral em algum momento de sua vida, pois era o castigo por seu carma. Ela 
estava destinada a tê-lo. No entanto, depois de estudar Dafa (não é que a pessoa não tenha 
que retribuir qualquer carma depois de estudar Dafa; não funciona assim), eliminei muito 
desse carma até que ela pudesse suportá-lo facilmente. Porém, a situação tinha que ocorrer. 
Um dia, de repente ela caiu no chão e apresentou sintomas de um derrame cerebral. Porém, 
ela não considerou a si mesma como praticante. Apesar disso, seu carma foi eliminado, 
então seus sintomas não foram tão sérios. Se ela tivesse se considerado um praticante e 
tivesse feito uma força para se levantar, nada teria acontecido. Foi somente uma prova, 
porém ela não a passou. Mesmo essa prova sendo pequena, ela não a passou. No entanto, a 
prova foi pequena, assim, ela levantou da cama depois de três dias e pôde caminhar depois 
de uma semana. Depois de um mês, era como se nada tivesse acontecido. Todos sabem que 
a recuperação de um derrame cerebral não é tão rápida assim nem sequer em um hospital. 
No entanto, ela perguntou como pôde ter um derrame cerebral depois de ter estudado Falun 

Gong. Isto foi durante a época em que tinha começado a ensinar o Fa. Naquele momento, 
pensava que salvar os seres humanos seria verdadeiramente difícil. Ela não sabia que 
quando suportei a tribulação por ela, fui forçado a tomar uma tigela de veneno. (Aplausos). 
 
Pergunta: O qing se manifesta mediante conceitos. Os conceitos distorcidos dos seres 
humanos modernos estão distorcendo o qing. 
 
Mestre: Não é que os conceitos distorcidos estejam distorcendo o qing; é que os seres 
humanos já não acreditam em nada e já não são refreados por nenhuma moral. Todos 
sabem que no passado havia religiões. Os seres humanos no mínimo sabiam que seriam 
castigados se fizessem algo mau. No entanto, os seres humanos modernos, especialmente 
os jovens, pensam que isto é divertido. Que castigo? Onde está Deus? Eles não acreditam 
em Deus. Não acreditam que os Deuses existam. Pensem, eles não sabem que os Deuses 
observam quando fazem coisas más. Não sabem que se fazem coisas más serão castigados. 
Sem estas coibições, por acaso não se atreverão a fazer qualquer coisa – cometer 
assassinatos, provocar incêndios e qualquer crime inimaginável? 
 
Por que os seres humanos antigos, as pessoas do passado tinham valores morais mais 
elevados? Na realidade, os seres humanos têm uma capacidade muito baixa. Não é que eles 
tinham realmente altos valores morais; simplesmente acreditavam e entendiam que seriam 
castigados se fizessem coisas más e, seriam recompensados se fizessem coisas boas. 
Acreditavam e entendiam que os seres humanos deviam viver com um coração bondoso. 
Como os seres humanos de hoje não têm este tipo de restrição em suas mentes, eles 
consideram ir à igreja simplesmente como uma formalidade social. Consideram que ir aos 
templos é um meio para pedir fortuna e proteção, como também para eliminar e dissolver 
tribulações. Eles, na realidade, não acreditam. Pensem: devido à sociedade de hoje estar 
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completamente fora de controle em termos de restrições morais, os seres humanos não se 
atrevem a fazer qualquer coisa? Enfatizam a individualidade absoluta: “Podem fazer o que 
tiverem vontade e podem ir onde desejarem”. Eles pensam que isso é maravilhoso, porém, 
os Deuses não pensam assim. Não se esqueçam que vocês foram criados pelos Deuses. 
Quando os Deuses pensam que vocês não são bons, eles os abandonam e os destroem! 
 
Pergunta: No passado os seres viventes no universo não sabiam sobre o Fa cósmico. Os 
seres humanos do futuro, incluindo os discípulos que tenham alcançado a perfeição, serão 
capazes de conhecer todos os princípios dos níveis onde cada um deles viverá? 
 
Mestre: Digo que o que vocês conhecem e entendem, é exatamente aquilo que vocês 
entendem por si mesmos quando lêem o livro na base do Fa. O que entendem é só a parte 
do Dafa do Cosmo à qual se iluminam. Vocês não têm permissão de saber o Fa verdadeiro. 
Não só os seres humanos, na verdade, nenhuma vida no Cosmo tem permissão de saber a 
forma específica de existência deste Fa. O que tenho feito é simplesmente resumir estes 
princípios para vocês mediante a linguagem e as formas de pensamentos das pessoas 
comuns. Vocês não têm permissão para conhecer a genuína forma de Sua existência. 
Dentro de suas consciências, pode existir a idéia de que no futuro todos saberão que existe 
um Fa no Cosmo. Porém, não terão como saber especificamente do que se trata este Fa, 
pois vidas em diferentes níveis e em vários reinos têm diferentes estados nesses diferentes 
reinos, e estas são Deuses em seus níveis; porém são pessoas comuns aos olhos de um Deus 
a um nível muito mais elevado que elas. Quanto mais alto o nível, mais alto é o padrão. 
 
Pergunta: Se leio Zhuan Falun com uma mente pura, busco em meu ser interior quando 
me encontro com problemas e me cultivo de forma reta e nobremente, isto pode ser 
considerado como esforço em querer me elevar? 
 
Mestre: Esta é uma indicação de esforço para se elevar. Se você pode alcançar isto, é um 
sinal de seu esforço para se elevar. Se você quer alcançar a perfeição, haverá tribulações a 
superar. Sei que os estudantes têm um profundo entendimento do Fa. Estive escutando seus 
discursos através do monitor de TV e digo que todos os estudantes amadureceram. Este é o 
caso. Os estudantes da China são muito maduros, pois eles começaram a se esforçar para se 
elevarem há vários anos. Hoje em dia, um grande número de estudantes fora da China está 
se tornando cada vez mais maduros. Vocês podem falar do Fa da perspectiva do Fa. Isto é 
muito bom. 
 
Pergunta: “Nós não somos uma religião, porém a raça humana nos considerará uma 
religião no futuro”. O que podemos fazer para não dar essa impressão às pessoas quando 
estivermos propagando o Fa? 
 
Mestre: As circunstâncias são diferentes em várias áreas. Todos devem ser cautelosos 
sobre este assunto enquanto propagam o Fa. Vocês querem que os outros obtenham o Fa – 
querem que aqueles predestinados que ainda não obtiveram o Fa, obtenham o Fa. Devem 
prestar atenção especial a isto na sociedade. Não dêem às pessoas uma impressão de que 
isto seja uma religião. Por outro lado, também notei que, para os ocidentais modernos, 
qualquer coisa que praticam ou fazem, a consideram uma religião. Eles não têm um 
conceito padronizado de religião. 
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Pergunta: O nível de perfeição alcançado através do cultivo está diretamente relacionado 
com a prova de vida e morte que um praticante passa? 
 
Mestre: Falei sobre este tema no Fahui da Austrália. Na realidade, em seu cultivo, se você 
pode ou não alcançar a perfeição, não é determinado no último minuto, mas é determinado 
durante o curso de seu cultivo. Quando a pessoa está suficientemente próxima de alcançá-
la, começará a prova de se pode ou não alcançar a perfeição. Por isso é muito crítica. 
Sempre e quando for um cultivador, certamente a encontrará. Para um ser humano, esta 
prova é simplesmente uma prova de vida ou morte. Certamente, nem todos encontrarão 
uma situação onde alguém o mate ou lhe faça algo. Não precisa ser necessariamente assim. 
É similar ao exemplo que dei. Disse que no momento crítico, algumas pessoas abandonarão 
seu futuro, trabalho e carreiras. Se este é o caso, tais pessoas passarão esta prova? Para que 
os seres humanos vivem? Eles não vivem para a possibilidade de ter um bom futuro entre 
as pessoas comuns e ter uma carreira satisfatória para realizar seus sonhos? Eles querem 
alcançar algum resultado. Quando estas coisas são postas frente a eles, eles poderão sair 
delas quando forem desafiados? Se conseguirem se livrar delas, eles não terão passado a 
prova de vida e morte? Os seres humanos não vivem para essas coisas? Se eles podem se 
desfazer delas, eles não são capazes de deixar o apego de vida e morte? 
 
No momento crítico, uma pessoa pode abandonar o apego de vida e morte e deixar o medo 
de perder a chamada “felicidade”? Se você puder dar esse passo e abandonar o apego, esta 
não é uma prova estabelecida para você? Já disse uma e outra vez, que as coisas acontecem 
por uma razão. Por que outras pessoas podem dar esse passo, porém você não? Você 
inclusive pensa que o que disse é certo e tenta convencer aos demais. 
 
Pergunta: É correto dizer que os conceitos existem devido ao carma? Sem carma não 
existiria nenhum conceito? 
 
Mestre: Existe a seguinte relação entre eles: quando uma pessoa nasce, sua mente é pura. 
Ela não tem nenhum dos conhecimentos inerentes que adquirirá mais tarde. Os seres 
humanos pensam que algo é bom, que algo não é bom, e que algo deve ser feito de certa 
maneira. Geralmente os seres humanos formam seus próprios conceitos. Algumas pessoas 
até ensinam os seus filhos como protegerem a si mesmos e aos seus próprios interesses e 
até como enfrentarem outras pessoas. Eles ensinam intencionalmente aos seus filhos como 
se converterem em pessoas más e consideram seus ensinamentos como experiência boa. 
Como um adulto normal, se você não tem conceitos, será o mais racional, ou verá tudo 
claramente e entenderá tudo. Não será bloqueado por nenhum conceito quando fizer um 
julgamento. Tudo o que ver e encontrar terá um sentido para você; isso é seu ser genuíno e 
isso é sabedoria. Quando uma pessoa sabe como usar seu cérebro e resolve um problema, 
esta é a insignificante inteligência descrita pelas pessoas comuns, não é sabedoria. É um 
tipo de astúcia que se usa para proteger os interesses pessoais e é formada por vários tipos 
de conceitos adquiridos depois do nascimento. Esse tipo de coisa pode fazer com que faça 
algo mau e então, você adquirirá carma. Este conceito foi formado porque você sempre quis 
proteger seus interesses. Quando este conceito faz coisas más, ele pode gerar carma. Seu 
comportamento é guiado por estes conceitos. Quando você faz algo por causa dele, isto 
pode gerar carma; não obstante, o carma não é um conceito. Algumas pessoas pensam que 
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vivem muito bem; outros pensam que são muito inteligentes e capazes. Competem 
duramente contra os outros com o objetivo de ganhar um pouco. Na realidade, penso que 
essas pessoas vivem miseravelmente, elas não sabem nem para o que vivem. Pensam que 
são muito inteligentes. Às vezes quando fazem algo, pensam que é a sua própria mente que 
está fazendo. Na verdade, são os conceitos que comandam as coisas e as controlam. Tais 
pessoas não têm sua natureza verdadeira. A maioria das pessoas na sociedade se encontra 
nesse tipo de estado. Não é o seu verdadeiro ser que está vivendo. Os seres humanos estão 
assim e não conseguem se separar disso. Portanto, os conceitos aumentarão. A única 
diferença reside na quantidade formada por cada um. 
 
Pergunta: Os seres humanos estão em um mesmo nível, porém são muito diferentes em 
sua origem e qualidade-inata. É correto dizer que os seres humanos que caíram de níveis 
menos elevados não têm a mesma matéria original que as vidas de níveis mais elevados? 
 
Mestre: Todos estão no nível dos seres humanos, porém as origens são diferentes. Algumas 
pessoas não têm as partículas mais microcósmicas que constituem as vidas de reinos mais 
altos. Isto significa que as partículas mais originais que criam as vidas são diferentes. 
Algumas vidas não têm um reino tão alto e não são constituídas em sua origem por 
partículas tão microcósmicas, portanto, existe uma diferença. Isto é o que quero dizer. 
 
Porém, os aqui presentes, não necessitam pensar nisto. Vocês estão intrigados sobre se 
poderão ou não se cultivar para níveis altos, se suas vidas são tão microcósmicas como as 
de outros. Na realidade, estão imaginando isto com mentalidade humana. A coisa mais 
fundamental é se podem ou não podem regressar e se poderão alcançar a perfeição. No 
momento em que alcançarem a perfeição e verdadeiramente puderem regressar, perceberão 
que não terão mais este tipo de pensamento. O Cosmo é tão imenso que não é como vocês 
pensam; isto está muito além de vossa compreensão. Absolutamente não é do jeito que 
pensam. Por exemplo: alguém sempre acha que sua casa é a melhor, não importa aonde vá; 
ele sempre quer voltar para sua casa. Esta metáfora não é tão exata, porém de todas as 
formas, mesmo que não tenha mais os mesmos pensamentos humanos, sentirá que o seu 
lugar é o melhor. Nenhum outro lugar pode se comparar e nenhum outro lugar pode ser tão 
bom, não importa quão alto seja. Esta é uma forma de pensamento completamente 
diferente. 
 
Pergunta: Como diferenciamos os sinais de voltar ao ser original e verdadeiro dos sinais de 
fazer algo novo somente para ser diferente devido aos nossos apegos? 
 
Mestre: Diferencie usando a razão e validando a situação com o Fa. Com relação às coisas 
não feitas de acordo com o Fa, assim como as condutas de pessoas comuns que se 
manifestam enquanto trabalham para o Dafa, tudo deve ser eliminado. Enquanto trabalham 
em algo específico, por exemplo, propagando o Fa, alguém pode ter uma boa idéia que 
permitirá com que mais pessoas obtenham o Fa, e essa idéia não danifica a imagem do 
Dafa nem força aos demais a estudar o Fa. Então digo que é uma idéia normal e 
apropriada. Não tem nada a ver com apegos ou com fazer algo novo simplesmente para ser 
diferente. Provar diferentes formas para que outras pessoas obtenham o Fa é oferecer 
genuína salvação. Isto, junto com o pensamento de querer voltar à origem de sua vida 
depois de alcançar a perfeição, não é tido como apego. Digo a todos que vocês estão se 
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cultivando; cada um de vocês está se cultivando. Digo, todos vocês têm apegos de pessoas 
comuns. Qualquer pergunta que façam, qualquer coisa que pensam, qualquer coisa que 
digam sobre os outros; a relação entre vocês, a relação consigo mesmo, tudo pode conter 
apegos, pois todos vocês têm apegos de gente comum. Se alguém faz o trabalho do Dafa 
com o objetivo de obter fama e interesse, digo que não poderá alcançar a perfeição sem 
eliminar tal apego. Por outro lado, se você quer sinceramente fazer algo para Dafa, deve 
colocar o Dafa em primeiro lugar e seus pensamentos virão em seguida. Se você sempre 
coloca ênfase em si mesmo e ignora o Dafa, não penso que isso esteja correto. Dafa sempre 
deve vir em primeiro lugar. 
 
Pergunta: Zhen-Shan-Ren permanece para sempre inalterado. Se os seres viventes se 
tornarem cada vez menos e menos puros, Zhen-Shan-Ren também poderia mudar? 
 
Mestre: Não importa se os seres viventes são puros ou não, o Fa não pode ser mudado. 
Vou colocar da seguinte forma: as três palavras Zhen-Shan-Ren, não importa como, sempre 
permanecerão como Zhen, Shan, Ren. Não pode chamar Zhen-Shan-Ren de outra coisa, não 
é verdade? Com relação à distância com que as vidas têm se distanciado do padrão, isto é 
assunto próprio dessas vidas. Assim, de acordo com o Fa, o Fa é inalterado; temos 
retificado continuamente essas vidas que deram as costas ao Fa e isto se chama 
harmonização. 
 
Pergunta: Meu filho tem 15 anos de idade. Tenho que mantê-lo no centro de detenção 
juvenil, pois não consigo controlá-lo. Quero meu filho e estou disposto a fazer qualquer 
coisa para ajudá-lo. Isto é apego? 
 
Mestre: No curso de seu cultivo, nesta etapa presente, este tipo de amor paterno não pode 
chamar-se de apego. Certamente, estou dizendo aos meus discípulos que estão cultivando, 
que cada indivíduo, na verdade, tem seu próprio destino. Já cumpriu suas responsabilidades 
como pai; seu filho já formou sua própria forma de pensar e já cresceu; é muito difícil 
mudá-lo. Certamente, deve educá-lo. Se você já não pode mais ensiná-lo e ele insiste em 
fazer algo que não deve, então não há o que fazer. Mesmo que ele não cometa crimes, 
realmente não poderá fazer muita coisa. No entanto, se ele não cometeu um crime, mas fez 
algo mau e continua não lhe escutando, não importando o que você diga, não há nada o que 
possa fazer, a não ser que ele estude o Dafa. 
 
Todos têm seus próprios destinos e ninguém pode mudar o destino dos demais, mesmo que 
seja seu próprio filho. Você deseja que ele tenha tal e tal futuro. Digo que mesmo que você 
deixasse bilhões de dólares de herança, se ele não tem essa boa fortuna, ele gastará tudo 
completamente; ou gastará tudo rápido e de forma extravagante. Ele precisa ter uma boa 
fortuna para poder herdar o dinheiro. Isto significa que o indivíduo precisa tê-lo em seu 
destino. Algumas pessoas querem que seus filhos ou filhas freqüentem a escola e que 
mediante esforço ele ou ela tenha êxito na escola. Isto realmente deve existir no destino 
dele ou dela. O esforço a que está apegado e não consegue se libertar, se converte em uma 
classe de ação que uma pessoa comum precisa executar, pois os seres humanos não podem 
de forma alguma esperar na cama até que o pão nosso de cada dia caia do céu. Se você lhes 
disser que certa coisa ocorrerá em certo momento, elas não acreditarão. Portanto, os seres 
humanos trabalham arduamente. Depois de tudo, os seres humanos são simplesmente seres 
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humanos. No final, trabalhar arduamente se torna inevitável. Se seu filho não é maior de 
idade, pode continuar educando-o. Se ele já cresceu, será realmente difícil educá-lo, e não 
será por sua culpa. 
 
Pergunta: Há alguma forma de ajudar essas pessoas controladas por seu espírito-original-

assistente, a fortalecer sua consciência-principal? 
 
Mestre: Digo a todos que sou responsável apenas pelos cultivadores. Se essas pessoas são 
cultivadoras, este problema não deveria existir. Isto aconteceu no passado porque não 
praticavam o cultivo. Agora, como está se cultivando, deve fazê-lo de forma reta e digna e 
abandonar todos os apegos. Simplesmente, continue se cultivando e como um cultivador, 
qualquer problema será resolvido. Se você pratica os exercícios para resolver este 
problema, isso não funcionará, pois não seria um praticante ou cultivador completo. Se 
você pratica com a intenção de resolver este problema, tem um apego e não está se tratando 
completamente como cultivador. 
 
Existe alguma forma de ajudar? Todos sabem que há aproximadamente cem milhões de 
estudantes. Entre eles, quem sabe quantos problemas foram muito mais sérios que este e 
certamente foram resolvidos? Mais ainda, o que diz em sua pergunta talvez não seja 
necessariamente um assunto do espírito-original-assistente. Você não conhece realmente as 
circunstâncias verdadeiras de alguém. Portanto, digo que se realmente quer praticar o 
cultivo, deve verdadeiramente esquecer este assunto e não se preocupar com nada disso. 
Certamente, isto é difícil de fazer, pois todas as coisas têm suas relações predestinadas, e 
não acidentais. Talvez, ele e outros, devam favores ou tenham inimizades. 
Conseqüentemente, devem se considerar verdadeiramente como cultivadores. Vocês podem 
se encontrar com esta classe de tribulações, as quais durarão um bom tempo. Também 
quero ver como a pessoa lida com isto e se é firme ou não. Não se preocupe mais com isso; 
se for firme e mantiver verdadeiramente o estado mental de um cultivador, essa classe de 
coisa poderá desaparecer antes mesmo que se dê conta disso. Este tipo de coisa pode ter 
sido arranjado para você. O cultivo é um assunto extremamente sério; definitivamente não é 
brincadeira de criança. Não funciona de forma alguma como na sociedade humana comum 
onde se paga a alguém para que ele resolva alguns de seus problemas. É algo que não pode 
ser trocado por dinheiro. 
 
Pergunta: Aqueles que estão perdidos entre as pessoas comuns, porém têm boa qualidade-

inata, terão a oportunidade de começar novamente como humanos depois que a verdade for 
revelada? 
 
Mestre: Você está muito preocupado com isso. Isso é um assunto do futuro. Depois que 
todos os seres conscientes do Cosmo se desviaram do Fa do Cosmo, o Fa tem estado 
retificando o Cosmo. Todas as vidas de vários níveis que não cumprirem com as 
qualificações, cairão de nível. Se ainda não estiverem qualificadas depois disso, cairão 
ainda mais, a níveis mais baixos. Algumas cairão a níveis mais baixos; outras cairão até se 
converterem em seres humanos. Algumas nem sequer estarão qualificadas para serem 
humanos. Isto significa que todos os seres viventes estão determinando suas próprias 
posições. Isto está sendo feito pela manifestação verdadeira de seus comportamentos e de 
seus próprios níveis. Existe um padrão para medir todos os comportamentos na sociedade 
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humana atual, o que significa que os seres humanos estão determinando suas diversas 
posições futuras. A sociedade humana não pode continuar decaindo desta maneira para 
sempre. Talvez alguns seres viventes sejam eliminados; outros subirão novamente ajudados 
pela prática de cultivo; alguns poderão se converter em seres humanos ou se converter em 
algo diferente. Isto quer dizer que as atitudes que todos os seres conscientes mostram para 
com o Dafa estão determinando suas posições. 
 
Pergunta: Muitas vezes entendo o que se deve fazer baseado nos princípios, porém, como 
isto não vem de minha verdadeira natureza, não consigo mover os corações dos outros. 
 
Mestre: Durante o curso do cultivo, muitas vezes não mostra interesse nas coisas que uma 
pessoa comum considera importante e nas coisas do mundo secular. Certamente, os 
estudantes também têm mentes de pessoas comuns, então, se aborrecem com as coisas que 
são faladas entre eles mesmos. Este tipo de situação pode ocorrer. Porém, isso só será um 
problema se você não colocar interesse em estudar o Fa. Enquanto trabalha para o Dafa, se 
o que diz está de acordo com o Fa, tocará o coração de outras pessoas, porém, se o que diz 
não está de acordo com o Fa, não alcançará isso.  
 
Pergunta: Um praticante ocidental que quer aprender Dafa está estudando o livro Huangdi 
Neijing, que é uma parte do programa de sua escola. Sua pergunta é se isso pode ou não 
afetá-lo. 
 
Mestre: Isso não tem efeito. Por quê? Porque cada vez que acontece isto, tratamos isso 
como trabalho, como um assunto da sociedade comum. Qualquer coisa que ele aprende não 
será mais que habilidades de uma pessoa comum. Nós temos outros métodos para lidar com 
este tipo de assunto. Isso não o afetará. 
 
Pergunta: É possível abrir o grande circuito celestial se ainda tenho problemas em cruzar 
as pernas em lótus completa? 
 
Mestre: Está me perguntando: “A grande circulação celestial pode ser aberta enquanto 
ainda sofro muito em fazer a lótus completa?”. Você quer dizer isso? Não existem arranjos 
uniformes durante o curso do cultivo. Quando se cultiva, não importa o quanto sofra, isto 
não pode ser considerado como uma forma de cultivo. A dor que sofre é evidência da 
dissolução do carma; ao mesmo tempo, seu corpo experimenta mudanças enquanto faz os 
exercícios. Estas duas coisas caminham juntas. Às vezes, mesmo que não esteja fazendo os 
exercícios, quer cruzar suas pernas. Já que é um cultivador, usarei todas as oportunidades 
em qualquer momento para fazer com que melhore.  
 
Pergunta: Se algum dia me converter em um “alvo” dos outros e eles quiserem me causar 
dano, como devo estudar o Fa? 
 
Mestre: Mantenha-se firme cultivando Dafa sob qualquer circunstância. Isso é tudo. Por 
que acha que será prejudicado por outras pessoas? Como cultivador, se analisar 
cuidadosamente qualquer coisa que acontecer ao seu redor ou em qualquer outro momento, 
você perceberá que há uma razão para que tudo ocorra. 
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Pergunta: Qual é o significado de ultrapassar múltiplas vezes o Fa no mundo triplo? 
 
Mestre: Isto significa se cultivar repetidamente, não é assim? É realmente assim: você tem 
que se cultivar todo o caminho até que alcance o reino onde deve alcançar sua perfeição. 
Como os Deuses dos Céus não criam tribulações para você, isto significa que tem que se 
cultivar entre os seres humanos. Com o objetivo de alcançar níveis muito altos, depois que 
completar o cultivo uma vez, continuará regressando e começando novamente até que 
alcance o padrão que deve alcançar. Seu gong lá em cima está aumentando e está 
atravessando níveis, certamente ainda está se cultivando entre os seres humanos. Isto é o 
que significa. Há casos como este, porém nem todos vocês são assim. 
 
Pergunta: Alguns estudantes prestam muita atenção ao circulo que cresce em suas testas 
Isto tem algo a ver com ultrapassar múltiplas vezes o Fa no mundo triplo? 
 
Mestre: Este não é o caso. Na realidade, durante o processo de cultivo, a transformação de 
seu corpo varia de nível para nível. Todos os corpos são diferentes uns dos outros. Se você 
pudesse ver a imagem de seu próprio cultivo, no começo ficaria atônito e depois sua mente 
não poderia agüentar. Seria impossível aos seres humanos suportar ver a cena grandiosa e 
esplêndida dos Deuses e Budas, um estado complicado que não pode ser descrito com a 
linguagem humana assim como a manifestação particular da aparência de cada nível. Todos 
sabem que cada nível tem sua própria forma de manifestação e que há mudanças em todas 
as partes de vocês, desde a cabeça até os pés, incluindo o campo que rodeia seu corpo. 
Então, quando algumas pessoas fazem progressos rápidos e elevam rapidamente seus 
níveis, há uma mudança completa, dia após dia. Talvez tenha visto a imagem de um Buda 
assim: ele tem quatro cabeças, depois três cabeças em cima das quatro; há também duas 
cabeças em cima das três, depois um por cima das duas. Esta é também uma verdadeira 
imagem de Buda que se manifesta em vários níveis. São solenes e esplêndidos, muito além 
do que pode imaginar a mente humana. 
 
Pergunta: Entendo que preciso sofrer mais penalidades com o objetivo de me cultivar e 
certamente, sinto amor pela vida; aguardo com expectativa a chegada das coisas boas e 
quero fazer bem as coisas. Isto é um apego? 
 
Mestre: Estas coisas não contam como apego durante o seu cultivo. Não lhe peço que 
abandone sua vida feliz e suas realizações nem que não faça bem o seu trabalho. Pelo 
contrário, lhe peço que faça bem o seu trabalho. Como você poderia ser uma pessoa boa se 
não faz bem o seu trabalho? Somente sendo uma pessoa boa sem importar onde esteja, 
poderá ser um cultivador genuíno. Portanto, digo a todos que durante o curso do cultivo 
devem ler mais os livros, estudar mais o Fa; necessitam cultivar seu próprio ser e serem 
estritos com vocês mesmos quando passarem provas e se encontrarem com tribulações. 
Devem buscar em seu ser interior quando encontrarem conflitos. Sempre que seguirem isto, 
seu reino será aperfeiçoado gradualmente. Com relação a esta pergunta que fez, terá uma 
nova forma de ver as coisas e um novo entendimento. Certamente, sua forma diferente de 
pensar não virá de seu desejo intencional. Este tipo de elevação e novo entendimento 
ocorrerão naturalmente no processo de seu cultivo. 
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Pergunta: Sou seu discípulo e tenho 10 anos de idade. Enquanto faço os exercícios, minhas 
pernas se movem constantemente. No momento que as controlo, o movimento para. 
 
Mestre: Esta situação é passageira. Como você é uma criança, sua posição em lótus 
completa não pode ser a mesma de um adulto que sente muito mais dor e agonia. 
Certamente, você também terá o estado de dissolução de carma. Talvez não seja tão 
doloroso, mas é a manifestação de certo estado. Mais tarde tudo ficará bem. 
 
Pergunta: Enquanto falava sobre o conceito de super-matéria, o Mestre disse que esta era 
mais material que esta nossa dimensão. 
 
Mestre: Você está interessado novamente nesta classe de coisas. O Mestre não está dando 
aula de física. Mencionei a estrutura do Cosmo, pois a estrutura do Cosmo tinha algo a ver 
com seu estado atual de cultivo. Então, não se apegue a isto. Não posso explicar a estrutura 
do Cosmo a todos e revelar tudo. Além disso, o Cosmo é muito complicado e é impossível 
de descrever com a linguagem humana. Quando ensinei na conferência da Suíça, descrevi o 
Cosmo. Enquanto estive falando sobre ele, foi difícil explicá-lo claramente. Quando 
trabalhei no livro, fiz cuidadosamente alguns ajustes. Talvez fique mais claro quando você 
ler o livro. Na realidade, isto é o que posso dizer sobre o Cosmo, pois não existem palavras 
para descrevê-lo mais claramente. Além disso, no momento em que o descrever com a 
linguagem humana, já não será correto. 
 
Pergunta: Sempre escuto a música do Falun Gong. Às vezes posso escutá-la em meu 
sonho. 
 
Mestre: Isto é algo bom, pois durante o cultivo, a música do Dafa também manifesta um 
aspecto do Fa. Ela também tem os significados internos do Fa. 
 
Pergunta: No Fahui da Califórnia no começo do ano, o Mestre mencionou o “Grande 
Quatro”. Pode nos falar um pouco mais sobre isso? 
 
Mestre: Na realidade, o “Grande Quatro” foi ensinado primeiramente pelo Buda 
Sakyamuni. São: a terra, o fogo, a água e o ar. É uma manifestação da razão de existência 
do universo nesse reino, no entanto, não é a razão final. Então, para você, isto é como um 
universo. Pensa que é o universo quando vê o universo completo, porém, este é só a esfera 
de um pequeno universo. Há inumeráveis universos do mesmo tipo ao redor da esfera 
maior de universo. É similar às moléculas que se espalham por toda esta dimensão. Tudo 
aqui é composto por moléculas, esse é o conceito. Esta é uma forma de universo que se 
manifesta em um reino particular.  Nesse reino existe Fa, o qual é a manifestação do Dafa 
nesse reino. Nesse reino, se este Fa não está em conformidade com o padrão do Dafa, então 
o sistema completo que está por debaixo desse reino não será bom. Portanto, se percebeu 
que todo o “Grande Quatro” se degenerou, pois este se desviou do Dafa por um longo 
período de tempo. Parece que estavam em um estágio em que iriam se dissolver. 
Certamente, esta era a situação antes de tudo ter sido renovado. 
 
Pergunta: O número de vidas não aumenta ou diminui. Elas existem em certos níveis do 
corpo celestial universal...? 
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Mestre: Sem dúvida o número de vidas não aumenta ou diminui. Se uma vida é destruída 
em um reino, haverá uma nova vida criada em um nível equivalente. Na realidade, na 
história da Terra, nunca houve nem uma só pessoa a mais nem uma só pessoa a menos. 
Porém, ao falar hoje sobre isso, ninguém acreditará. A China está promovendo o 
planejamento familiar; pois isso envolve muitos assuntos políticos na China; não falaremos 
sobre esses assuntos. A população atual na sociedade ocidental é muito pequena; talvez 
todos eles tenham reencarnado na China para obter o Fa. (Aplausos). 
 
Na realidade, hoje em dia não importa quem você é, se é europeu, americano, africano, 
australiano ou asiático; talvez não seja realmente amarelo ou realmente branco. Portanto, 
existem muitos brancos nos Estados Unidos que reencarnaram em pessoas negras ou em 
índios norte americanos. Alguns negros reencarnaram em brancos e por isso há brancos que 
apóiam os interesses das pessoas negras. 
 
Pergunta: O Mestre disse que os conceitos humanos podem controlar a vida da pessoa. Se 
a pessoa não muda, as coisas continuarão dessa maneira? 
 
Mestre: Isto é certo. Mencionei isto antes. Disse que quando um ocidental obtém o Fa, e 
você lhe explica baseando-se nos princípios, ele considerará isso e entenderá: “Oh, entendo, 
esta é a verdade”. Os conceitos que ele adquiriu depois do nascimento serão substituídos 
por princípios. A couraça externa que o bloqueia da verdade e o impede de ver a verdade, 
se rompe imediatamente. Certamente, os chineses são diferentes; eles têm seus conceitos 
antigos. Os chineses têm de cinco a seis mil anos de história de civilização, assim, têm 
existido várias escolas de pensamento desde os tempos antigos antes da dinastia Qin até os 
primeiros anos da dinastia Han, e desde os últimos anos desta até hoje. Antes do período 
dos Reinos Combatentes, existia toda classe de crenças, então, formaram-se conceitos sobre 
diversas coisas. Todas essas coisas foram formadas vida após vida e estão armazenadas em 
todo seu ser. Seu ser não morre, enquanto que este corpo carnal é como uma roupa – muda 
vida após vida. O estado e a impressão herdada de cada um dos ciclos de vidas anteriores se 
revelarão. Certamente, uma pessoa comum não as sentirá facilmente. 
 
A cultura chinesa também é muito profunda; contém coisas de muitas gerações. Essas 
coisas também tornam os chineses mais espertos e como tal, é muito difícil romper seus 
conceitos. Uma vez que lhes diga a verdade, a entenderão: “Oh, isto é assim, porém, por 
que é assim?”. Então você lhes diz que é assim por causa disso. “Oh, entendo”. Logo 
refletem e perguntam novamente: “Por que é assim devido a isto?”. Você deve penetrar 
cada camada até o final e só então eles entenderão tudo sem nenhum problema. Portanto, 
muitas vezes percebi que as pessoas de nações com culturas mais profundas são rápidas, 
pois tem tido muita experiência. Porém, se quer que entendam a verdade, as muitas 
experiências terão um papel negativo. Os brancos da sociedade ocidental, por exemplo, têm 
uma mente simples, pois suas culturas não têm significados tão profundos, por isso não têm 
tantos obstáculos. Assim que percebem a verdade, entendem imediatamente. 
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Pergunta: O “Lunyu” de Confúcio freqüentemente aparece em minha mente. Tento 
resistir. Estou agindo corretamente? 
 
Mestre: Como cultivador, está fazendo o correto. Confúcio não falou nada mais que os 
princípios para ser um humano. Na realidade, as pessoas chinesas têm uma forte impressão 
dos ensinamentos de Confúcio. Talvez tudo esteja sendo renovado. Depois de tudo, essas 
são coisas humanas, então é bom para o seu cultivo que você as elimine, pois o que obterá 
serão princípios mais elevados e puros. Não importa quão bom seja esse ensinamento, é 
uma coisa humana. Isto é o que quero dizer. Se este ensinamento interfere com seu cultivo, 
se ele aparece de maneira constante em sua mente, então deve resistir e rejeitá-lo. Não 
estou dizendo que devem rejeitar os pensamentos de nenhuma escola, estou dizendo aos 
cultivadores como devem se cultivar. A maioria dos aqui presentes está se cultivando, 
então, estou ensinando o Fa aos meus discípulos, não estou ensinando às pessoas comuns. 
Devem entender a diferença. 
 
Pergunta: Meu marido é mestre de qigong de outra escola. Cada vez que elimino carma, 
ele sempre quer me tratar com seus métodos. 
 
Mestre: Todos sabem que eu foco o vosso coração. Diga-lhe que está cultivando 
firmemente Dafa e que não aceita suas coisas. Diga-lhe que ele é seu marido, mas o cultivo 
é sério. Os braços dele são mais fortes e ele tem mais força. Se você não consegue se 
libertar disso na superfície e ele quer fazer do jeito dele e você não consegue afastá-lo, 
sempre que estiver com a sua mente firme, penso que a situação mudará. Se ele 
verdadeiramente lhe tratar usando o método dele, não terá nenhum efeito em você. O 
Mestre a protege, é muito fácil bloqueá-lo e ele não poderá ver isso. 
 
Pergunta: Quando a mente não está clara, isto pode resultar em praticar uma via perversa 
sem saber? 
 
Mestre: Ter a mente cheia de pensamentos é um fenômeno que acontece com cada um 
durante o cultivo. Isto não o afetará. Digo que o que pode fazer com que você pratique vias 
más e perversas são as coisas de outras práticas de cultivo que se acrescenta de maneira 
intencional em sua mente durante a prática ou quando é controlado por outras consciências. 
Outras coisas que não tem nada a ver com seu cultivo não formarão nada. No entanto, deve 
eliminar esses pensamentos que o distraem. 
 
Pergunta: Ao fazer o exercício de meditação, a sensação de estar sentado dentro de uma 
casca de ovo só ocorre depois que as pernas não doem mais? 
 
Mestre: Não é necessariamente dessa forma. Se você só consegue meditar por meia hora e 
não sente a dor em meia hora, isto pode ocorrer durante este período de tempo. Quando 
algum dia sua mente puder alcançar esse nível de tranqüilidade e puder relaxar até tal grau, 
poderá entrar nesse estado. Não precisa durar muito. Pode durar uns poucos segundos ou 
minutos, depois sairá do estado de ding (tranqüilidade profunda), pode ocorrer dessa 
maneira. 
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Pergunta: Em muitas ocasiões inconscientemente dei as costas a Zhen-Shan-Ren. Muitos 
apegos no mais profundo de meu ser são encobertos pelos apegos que se encontram na 
superfície. 
 
Mestre: Isto não importa. Não se preocupe com isso. Sempre que for persistente no cultivo, 
for capaz de eliminar essas coisas conscientemente e for capaz de perceber esses 
pensamentos maus e eliminá-los, estará certamente se cultivando. O único problema será se 
não quiser se libertar dos apegos. Como está se cultivando, outras coisas resultantes deste 
seu ato não ocorrerão mais. Na verdade, você está praticando o cultivo. 
 
Pergunta: Todos meus apegos serão expostos? 
 
Mestre: Isto é certo. Certamente eu exporei todos seus apegos. Minha preocupação é que 
não seja capaz de passar a prova no momento oportuno. À medida que forem expostos, 
você verá esses apegos. Não esconda os apegos que sabe claramente que são maus; deve 
eliminá-los. Cada vez que houver discórdia, estou lhe dizendo que seu apego está sendo 
exposto. No entanto, freqüentemente você não busca a culpa em si mesmo, ao contrário, 
olha como é tratado mal pelos demais, o quão mal os outros fizeram a você e quão 
incompatíveis os outros são com suas opiniões e seus pensamentos. Você será capaz de ver 
seus apegos se buscar dentro de si mesmo. 
 
Pergunta: Os níveis das vidas serão revelados novamente depois que os seres humanos do 
futuro restaurarem o padrão moral? 
 
Mestre: As vidas dos corpos celestiais de diferentes níveis têm diferentes capacidades. Os 
níveis dos seres humanos estão determinados pelo grau de bondade e maldade assim como 
pela quantidade de virtude e carma que possuem. As vidas humanas estão acima de todos 
os animais e plantas sobre a Terra. Também notei outro problema: há muitos chineses, 
especialmente os que vivem fora da China continental, que tem laços de família 
extremamente fortes e apegos de clã mais fortes que o Fa. Penso que isto é certamente um 
obstáculo para que eles obtenham o Fa. Certamente, durante o processo de cultivo atual, 
muitos deles venceram este obstáculo. Os seres humanos não são considerados seres 
humanos se não seguem os padrões para que permaneçam como seres humanos. Por que os 
macacos não são considerados seres humanos? Os seres humanos são seres humanos 
porque têm padrões de seres humanos e tem o comportamento, mentalidade e valores 
morais de seres humanos. No entanto isto não funciona quando você vai aos extremos. 
 
Pergunta: Na história da raça humana, só houve estes 7 bilhões de vidas reencarnando uma 
e outra vez entre os seres humanos? 
 
Mestre: Talvez seja assim. Todos estão interessados neste assunto... Na realidade, na 
história nunca houve uma sociedade como a de hoje. Vocês podem ter lido os jornais, os 
quais comentaram que eu mencionei o tema dos extraterrestres. O jornalista achou isto 
divertido. Pensem: nunca houve uma raça humana como esta na história, porém houve 
períodos de tempos na história em que a tecnologia da raça humana era mais avançada; na 
verdade, era muito, muito mais avançada que a de hoje. Os seres humanos de hoje não 
podem construir uma Lua e colocá-la no espaço e certamente, na história da raça humana, 



 33

os seres humanos foram capazes de fazer isso. Entretanto, a ciência desenvolvida pela raça 
humana atual e as atuais circunstâncias não são o único caminho em todo o processo de 
desenvolvimento da raça humana. Há ainda diversos outros caminhos de desenvolvimento. 
A ciência da raça humana atual, na realidade, foi trazida por extraterrestres. Algumas 
pessoas estudam os extraterrestres e recolhem evidências.  Na verdade, eles simplesmente 
estão ao redor de vocês; é só que não entram em contato com vocês. Além disso, eles estão 
fazendo sistematicamente aquilo que pretendem fazer. 
 
Pensem: outro dia, todos entenderam imediatamente a situação depois que mencionei que a 
ciência é uma religião. Nas religiões, eles têm seus fundadores e ministros, enquanto que na 
ciência também existem vários títulos: cientista, doutor, mestre, bacharel, professor, 
assistente de professor e assim por diante. A ciência é uma forma perfeita de religião que 
existe em todas as partes e é muito sistematizada. Os seres humanos acreditam nela mais 
que em qualquer religião e tal crença tomou conta das pessoas de forma inconsciente. Se 
não estudam bem a ciência, serão rejeitados pela sociedade; não poderão encontrar um bom 
emprego e não poderão obter uma boa perspectiva do futuro. Todos sabem que uma 
religião comum faz com que acredite nela espiritualmente e assim lhe permite ver, ouvir e 
sentir a verdadeira existência dos Deuses. No entanto, ao contrário da religião, a ciência faz 
com que você mesmo valide e desenvolva suas crenças de uma perspectiva material, de tal 
modo que dependa dela mentalmente. A ciência toma esse caminho que é o oposto da 
religião. 
 
Porém, não estou me opondo à ciência, pois ela também é um produto do universo. Só 
estou dizendo o que realmente é a ciência. A ciência não é científica; ela trouxe muitos 
desastres à raça humana que nunca serão resolvidos. Todos vocês sabem que com a 
poluição do ar, as indústrias contaminaram a água, e não importa quão bom sejam seus 
métodos, nunca poderão restaurar a água ao seu estado mais limpo. Os seres humanos 
respiram este ar e tomam essa água. Se isto continuar se desenvolvendo desta forma, a raça 
humana (sem incluir os discípulos do Dafa) se deformará. A estrutura de suas extremidades 
se deformará e se fará cada vez pior. É um desastre causado no reino material. No reino 
espiritual, antes de ter alcançado esta etapa avançada, a ciência afirma que é supersticioso e 
que não é científico e se você fala sobre qualquer coisa que ela ainda não reconheceu, ela 
lhe ataca; ou se você fala da existência dos Deuses ou se fala de que o bem é recompensado 
com o bem e que o mal castigado com o mal, ela age da mesma forma. Que resultado isto 
traz? Destrói as crenças humanas nos Deuses e os conceitos que sustentam os valores 
morais dos seres humanos. Depois que essas coisas são destruídas, o padrão moral que 
sustenta a raça humana também é totalmente destruído. Portanto, hoje em dia, os seres 
humanos não sentem medo de fazer qualquer maldade. Por acaso isso não foi causado pela 
ciência que na verdade nem é tão avançada? 
 
Estou somente dizendo a verdade, não estou dizendo que se oponham à ciência. Esta 
ciência traz perigo para a raça humana, pois os seres humanos têm uma fé muito cega nela. 
Esta ciência foi trazida aqui pelos extraterrestres. Então, qual é o propósito deles?  Eles 
trouxeram sistematicamente conhecimentos à raça humana tais como as matemáticas, a 
física e a química. Assim, seu corpo e sua mente formarão a mentalidade que eles querem. 
Hoje em dia, as ferramentas de trabalho e produção, as formas de trabalho, as necessidades 
diárias, a forma de vida trazida pela ciência, enfim, tudo isso tem moldado as formas 
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humanas de pensamento e todo o comportamento humano. Isto formou totalmente a 
mentalidade distorcida da raça humana moderna. Hoje em dia, quase todos são assim. 
Todos os seres humanos têm os pensamentos formados pelos extraterrestres e ninguém é 
capaz de se separar deles, pois tudo aquilo com que entra em contato foi produzido pela 
ciência moderna. A ciência se aproveita de cada oportunidade, então cada parte de sua vida 
se torna inseparável da ciência. 
 
Conseqüentemente, se forma em sua mente um pensamento composto pela forma de pensar 
e por mentalidades que vêm de um entendimento do ambiente material produzido pela 
ciência moderna. Esta ciência também forma uma camada de partículas. Seu 
comportamento é ditado por sua mente. Então, as coisas que utiliza, os veículos que dirige, 
todas as coisas que faz, tudo foi trazido pela ciência. Conseqüentemente, uma camada de 
partículas foi formada tanto no corpo humano como na mente humana. A ciência trazida 
aos seres humanos pelos extraterrestres formou uma camada de partículas pertencente à 
ciência dos extraterrestres. Este é exatamente o arranjo sistemático dos extraterrestres com 
o objetivo de adquirir os corpos dos seres humanos. 
 
Depois disto, todos sabem que a ciência se aproveita dos desejos dos seres humanos, e 
devido a isso, os seres humanos estão se desenvolvendo em meio aos seus próprios desejos. 
Cada vez que surge uma dúvida sobre a ciência atual, freqüentemente os cientistas se 
opõem. Os seres humanos não sabem que esta mente intolerante com relação às dúvidas é 
resultado da própria ciência. Está claro que a intolerância dos chamados cientistas surge de 
suas emoções e não da razão. Digo que depois que a ciência alcançou este ponto, as coisas 
inventadas e criadas pelos cientistas não são realmente uma criação dos seres humanos. 
Quem as criou? Elas foram criadas pela estrutura formada nas mentes humanas e 
controlada pelos extraterrestres. Esta estrutura é precisamente algo muito forte manipulado 
pelos extraterrestres. Eles darão uma inspiração à pessoa e então ela inventará algo. A 
forma sistemática de substituição dos seres humanos já começou. 
 
Todos sabem que a ciência utiliza os desejos dos seres humanos e que os seres humanos só 
se desenvolvem através de seus desejos. No começo, eles queriam produzir robôs, porém 
agora já não são robôs; eles querem fazer seres humanos, clonar seres humanos. Se os seres 
humanos forem realmente criados mediante a clonagem, pensem: os seres humanos são 
protegidos por Deuses. Quando uma pessoa nasce, se ela não tem espírito-original, é 
simplesmente um corpo. Por que um ser humano pode morrer quando ele não tem 
problemas em seu corpo físico? Por que ele morre tão repentinamente? Isto ocorre porque 
seu espírito-original se foi, o que ficou foi só um pedaço de carne. Se o corpo tem o 
espírito-original, ele está vivo. Um corpo humano é como uma peça de roupa, quando está 
vestido por um ser humano, está vivo, se não é vestido por ninguém, está morto. Pensem: 
os Deuses não colocarão um espírito-original dentro de um ser clonado que foi criado por 
seres humanos. Certamente, os Deuses não reconhecerão isso. Então, o que acontecerá? Um 
extraterrestre aproveitará esta brecha e colocará a si mesmo como espírito-original desse 
ser. Como ele tem um corpo humano, ele substituiu o humano. Haverá mais e mais desse 
tipo de seres. Devido aos seus desejos, os seres humanos serão controlados para produzi-los 
continuamente. Serão criados mais e mais deles. Estes seres se converterão em maioria e se 
converterão em membros da raça humana e serão mais inteligentes que os seres humanos. 
As mentes dos seres humanos já têm uma camada de suas partículas e serão controlados por 
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eles. Daí em diante, estabelecerão leis que não permitirão aos seres humanos terem filhos. 
Todos deverão ser clonados. Então, eles invadirão a Terra em grande escala. Na superfície, 
parecerão seres humanos, porém não são seres humanos; eles são seres viventes 
extraterrestres. Pensem, sob nenhuma circunstância estou contando um conto aos seres 
humanos! (Aplausos). 
 
Certamente, os seres humanos estão indefesos em meio a essa situação atual. Eles não 
podem se separar completamente de tudo o que tem sido dado pela ciência dominada pelos 
extraterrestres; nem sequer podem encontrá-los. Os seres humanos querem contatar os 
extraterrestres, porém, quase tudo o que existe no mundo humano foi inventado por eles. 
Os seres humanos pensam que eles não os contatarão, porém, na realidade estão conectados 
aos extraterrestres o tempo todo. Existe a necessidade de buscá-los? Portanto, os seres 
humanos estão indefesos ao se enfrentarem com tudo isso, e não poderão resolver o caso. 
Isto é o que vejo como um dos maiores problemas da atual raça humana.  Eu falei disso 
abertamente e tenho avisado aos seres humanos. 
 
Disse que não quero me opor a tal chamada ciência, porém, vi a verdade da raça humana. Já 
que estou oferecendo salvação a vocês neste ambiente, tenho que viver nele, viajando de 
carro e voando em aviões. A ciência e os extraterrestres também são produtos do universo. 
Certamente, o desenvolvimento da raça humana terá sempre seu começo e se desenvolverá 
até o final. Esta é uma lei. Tudo o que fiz, foi contar-lhes um fenômeno atual para que os 
estudantes entendam o universo com o objetivo de praticarem o cultivo. Se falo das coisas 
detalhadamente, muitas pessoas comuns não acreditariam, então não vou falar sobre elas. 
Para os seres humanos, o desenvolvimento dos computadores, é de fato, extremamente 
alarmante. Vocês poderiam destruir a si mesmos sem saber como foram destruídos. Hoje 
em dia, os seres humanos armazenam informações e analisam os resultados com 
computadores. Com um desenvolvimento maior, os seres humanos poderiam utilizar os 
computadores para tomar decisões, marcando o começo da obediência dos seres humanos 
aos computadores. Então, os computadores dominariam completamente os seres humanos. 
Os computadores se fariam cada vez mais inteligentes e os seres humanos dependeriam 
mais e mais deles até que seriam finalmente controlados pelos computadores. O desejo dos 
seres humanos poderia ser utilizado para destruir os próprios seres humanos. 
 
Pergunta: As escrituras do Mestre apontam normalmente a situações específicas. Isto 
afetará o entendimento do Fa dos discípulos estrangeiros? 
 
Mestre: Não. É o mesmo. Meu livro “Escrituras Essenciais para maior avanço” tem por 
objetivo retificar continuamente os assuntos que surgem durante sua prática de cultivo. 
Com relação ao cultivo, pode se apoiar somente em Zhuan Falun. Não deveria haver 
nenhum problema. 
 
Pergunta: Durante os estudos em grupo, entendi algo enquanto lia. Depois de ler alguns 
parágrafos, esqueci. 
 
Mestre: Isso não importa. O propósito de estudar o Fa é fazer com que o entenda. O 
entendimento do Fa é o mais importante. Quando se lê o Fa, todos devem saber o 
significado das palavras que estão lendo. Pelo menos, devem entender o significado no 
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nível superficial. Se você esquece depois de finalizar a leitura, não se preocupe. Isso não é 
um problema; somente continue e leia. Porém, isto não funcionará e não poderá alcançar o 
objetivo de estar se cultivando se nem sequer conhece as palavras que lê, ou se lê e lê com 
seus lábios e seus olhos, mas com a mente em outro lugar. 
 
Pergunta: Por que a Escola Buda é tão particular no que diz respeito à predestinação 
(yuan)? 
 
Mestre: Na realidade, todos são particulares no que diz respeito ao yuan. Existem muitas 
verdades do universo que não posso falar, pois são de Deuses. Não quero que vocês pensem 
sobre os Deuses com suas mentes humanas. Os seres humanos acreditam que eles podem ir 
aos mundos celestiais sempre que se cultivarem nas religiões. Pensam que se respeitarem os 
Deuses e seguirem seus ensinamentos, os Deuses cuidarão deles. Na realidade, não 
entenderam absolutamente nada.  Historicamente, tem sido extremamente difícil se cultivar 
até lá em cima. Quando você caía aqui embaixo, os Deuses não podiam permitir que 
regressasse. Simplesmente não era permitido regressar, pois os Deuses pensavam que você 
não era tão limpo como eles e que os contaminaria, sem importar como se cultivasse. 
Certamente, hoje isso mudou. Todos sabem que vocês não só se tornam melhores 
começando de suas origens, como também superaram tudo o que é do passado. Alcançarão 
e irão além do melhor estado na história do Cosmo. (Aplausos). 
 
Pergunta: Muitos discípulos não têm tido a sensação de estar no Fa além do mundo triplo. 
Eles têm suficiente tempo para alcançar a perfeição através de seu cultivo? 
 
Mestre: Já que obtiveram o Fa, tudo o que necessitam fazer é abandonar seus apegos e se 
cultivarem. Não teria oferecido salvação se não houvesse tempo suficiente. Na realidade, o 
que mais me preocupa não é o tempo, mas que todos consigam se cultivar no Dafa até o 
final. Com relação à sensação, alguns de vocês alcançaram um nível muito alto e, no 
entanto, não sentem nada. Na realidade, não se pode avaliar o nível de um cultivador 
baseando-se em sensações físicas. Que sensações? Propositadamente algumas pessoas não 
têm permissão de sentir, pois são de níveis muito altos. Ao ter uma pequena sensação, 
romperão algumas ilusões e se iluminarão um pouco, fazendo com que talvez não possam 
mais voltar aos seus lugares originais. Por isso, os requisitos para elas são rigorosos. Outras 
podem ver coisas e ainda assim voltarão. Para os que não sentem nada, além de não se 
permitir que vejam, também não se permite que tenham sensações físicas. Só um pouco 
dessas sensações, poderia impedir que voltassem aos seus lugares originais. Este não é o 
princípio? 
 
Pergunta: Lendo o livro “Hong Yin” do Mestre, fiquei tão comovido pela grande 
magnificência do respeitado Mestre que os meus olhos se encheram de lágrimas. Senti 
fortemente a enorme compaixão que é inexpressável em qualquer linguagem. (Aplausos). 
Será para sempre um lamento os discípulos do Mestre não poderem retribuí-lo. 
 
Mestre: Na realidade, não há nada para se lamentar. Tampouco foi fácil a vocês obterem o 
Fa. Vocês só sabem que alguém lhes falou sobre o Fa casualmente e que assim obtiveram o 
Fa. Na realidade, é algo oculto profundamente no coração, como um gerador: no momento 
em que é conectado, se obtém eletricidade. Certamente, para algumas pessoas esse gerador 
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já não funciona, pois está coberto de pó e sujeira. Mesmo que o gerador esteja conectado, 
não há eletricidade. Para obter o Fa, muitas pessoas perderam suas vidas no passado. Elas 
se cultivaram no passado e experimentaram muitas tribulações no cultivo.  
 
Pergunta: Se as crianças não se cultivam e seus pais alcançam a perfeição através do 
cultivo, o que acontecerá com as crianças? 
 
Mestre: Vendo sua atual situação, não posso dizer que esteja apegado a isto, pois 
atualmente está neste nível. Certamente, se você observar as coisas de um nível mais alto, 
isto é um apego. Nem sequer sabe se poderá alcançar a perfeição, então, como pode estar 
tão preocupado pelos seres que serão deixados para trás? 
 
Como seria possível que quando alcançar a perfeição através do cultivo, simplesmente lave 
as mãos e não se responsabilize por todas as dívidas que contraiu vida após vida, por todos 
os favores que recebeu e por todas as velhas contas que fez? Pensou sobre isso? O que 
pagou foram somente as dívidas emocionais que devia; não pagou a parte material das 
dívidas. Então, como poderá alcançar a perfeição? Eu vou saldar todas essas dívidas e farei 
muitas coisas para vocês. Pensem: é necessário que todos os favores e velhas contas sejam 
saldados. Mas como? Antes de qualquer coisa, seu mundo não pode ficar vazio se foi capaz 
de alcançar a consumação através do cultivo. Os Budas não falam sobre oferecer salvação a 
todos os seres conscientes? Também haverá seres conscientes em seu mundo. É muito 
provável que sejam as vidas que matou no passado ou as vidas a quem devia algo ou seus 
amigos próximos. Ambas as classes de relações predestinadas – os favores e as velhas 
contas – têm que ser saldadas para você. Portanto, muitas vidas podem se converter em 
seres conscientes em seu mundo. 
 
Todos os favores e velhas contas do passado têm que ser saldadas para você, então, suas 
relações predestinadas atuais também não devem ser levadas em conta? Muitas das 
senhoras aqui presentes tratam seus parceiros... Isto realmente afeta o cultivo de vocês. 
Abandonem o apego e continuem o cultivo. Na realidade, não importa quantos sentimentos 
que não puderam abandonar, que vocês têm por alguém, terão que abandoná-lo mais cedo 
ou tarde na hora em que estiverem prestes a morrer. Talvez algumas de suas vidas não 
sejam tão longas. Quando chegar o dia, terão que ir e terão que deixar esses sentimentos. Se 
vocês podem alcançar a consumação através do cultivo, vosso Mestre também saberá a 
quem você quer oferecer salvação. Porém, não devem considerar isso como um apego e 
ficar apegado a isso de uma forma diferente. 
 
Pergunta: Um praticante muito bom disse uma vez as seguintes palavras: “Ter intenção 
também faz parte de estar sem intenção”. Estou um pouco perdido. 
 
Mestre: Isto não é uma interferência? Não pense sobre isto se não é algo do Fa que eu 
tenha ensinado. Mesmo que seja dito por um discípulo que se cultiva em Dafa, isto pode 
ser algo que ele entendeu em seus diferentes estados e diferentes níveis. Pode ser algo 
correto ou incorreto. Não se preocupe com isto e faça como eu disse. Enfoque sua mente no 
Fa e não se apegue ao que os outros dizem. 
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Todos devem saber claramente que o ensinamento do Fa e o oferecer salvação aos seres 
humanos não é algo com ou sem intenção. Isto não pode ser entendido por um ser comum. 
Além disso, as coisas feitas não se manifestam aqui entre os seres humanos. Eu disse antes 
que os mundos dos Budas são extremamente ricos e diversos. São magníficos; caso 
contrário, quem desejaria ir para lá? Não é de forma alguma o que os seres humanos 
imaginam. Aos olhos dos Budas, Taos e Deuses, muitas coisas feitas pelos seres humanos, 
são obstáculos que os impedem seriamente de ir aos mundos dos Budas. Assim que tudo 
isso são apegos. Certamente, oferecer salvação aos seres humanos é um assunto diferente. 
Digo mais; oferecer salvação aos seres humanos não é a única coisa que estou fazendo. É 
só uma parte do que necessito fazer, então, há também outras razões. Vou dar um exemplo: 
vamos dizer que este universo está a caminho da destruição. No entanto, um Deus que é 
capaz de deter isso não faz nada. Vocês diriam que Ele tem uma intenção se fizer algo e 
que Ele não tem intenção se não o fizer? Isto é explicar os assuntos em um reino muito alto 
com linguagem humana, porém, é outra coisa se estiver em um reino tão alto. O conceito 
humano de “com intenção” não pode ser aplicado para um reino mais elevado ou para os 
reinos de Budas. 
 
Pergunta: Existe um vínculo indissolúvel entre eu e a montanha Tai; tenho muitas 
perguntas sobre isto. Mestre, pode me ajudar a resolver um pouco desse meu mistério? 
 
Mestre: Não, só posso explicar os assuntos do cultivo aos cultivadores. Sou responsável 
pela consumação dos discípulos. Você não pode alcançá-la se estiver apegado às coisas que 
experimentou vida após vida. Se eu lhe explicasse, isso faria com que seu apego 
aumentasse ainda mais. 
 
Pergunta: Às vezes tenho certo desejo de ser um assistente ou de ser responsável por um 
centro assistencial. Isto é um apego forte? E estou no estado de ter intenção?  
 
Mestre: Na realidade, muitos assistentes não foram escolhidos. Depois de obterem o Fa, 
como não havia outros praticantes, organizaram um grupo de pessoas para que 
aprendessem. Então, se converteram naturalmente na cabeça de um centro assistencial ou 
em um assistente. A cabeça de um centro assistencial não é algo único de nosso Dafa. É só 
um título de um cargo de gente comum. No passado, o nome dado às subsidiárias da 
Sociedade de Investigação de Qigong era “centro”. Todas se chamavam: “Centros 
assistenciais”. 
 
É algo bom que você queira fazer isso para os outros, no entanto, não é algo bom se quer 
fazê-lo para se converter em um encarregado. Não há posições oficiais para você, tampouco 
há pagamento. Não há nada em absoluto. Sei que quer fazer algo para os demais. Você 
pode fazê-lo sempre que as condições permitirem. Sem um título, devido ao seu 
entusiasmo, ainda pode fazer coisas pelas pessoas. Atualmente, em muitas áreas há muitas 
pessoas estudando Dafa. Isto é o resultado de muitas atividades de difusão do Fa feitas 
pelos estudantes. 
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Pergunta: Enquanto estamos aqui sentados escutando o ensinamento do Fa, os nossos 
corpos em todas as outras dimensões podem fazer o mesmo? 
 
Mestre: Eu não transformo seus corpos começando desde a sua origem? Por que se 
preocupa com isso? (Aplausos). Nesta dimensão, só escuta o Fa e as mudanças são 
menores. Porém, as mudanças reais estão ocorrendo em outras dimensões. 
 
Pergunta: Toda vez, antes de assistir um Fahui, me deparo com obstáculos e tribulações. 
Isto é causado por meu próprio carma ou por algo que não fiz bem? 
 
Mestre: Toda vez que se deparar com problemas, busque em seu interior. As tribulações 
não ocorrem por casualidade. Estas tribulações definitivamente têm como propósito 
eliminar certos apegos seus de forma que possa melhorar. 
 
Pergunta: Desde que comecei estudar o Fa, tenho sentido que posso escolher em fazer ou 
não as coisas de gente comum. Como posso saber se ainda tenho o apego de fazer algo? 
 
Mestre: Explicarei com mais detalhe: para se cultivar entre as pessoas comuns, você deve 
fazer seu maior esforço para se adaptar às formas das pessoas comuns. 
 
O que acabo de dizer é muito amplo: sua comida, sua casa e transporte, assim como seu 
trabalho e estudo, tudo está incluído. Para praticar o cultivo, você deve se ajustar ao 
máximo às pessoas comuns. Não siga o exemplo dos cultivadores do passado. Assim que 
começavam a se cultivar, ao poderem ver as vaidades do mundo, queriam se instalar em 
templos e se converterem em monges. O nosso cultivo requer que se cultivem entre as 
pessoas comuns. Além disso, digo que qualquer coisa que faça, deve fazê-la melhor que 
antes. Quando ensino o Fa, também levo em consideração como as pessoas de hoje com 
seus trabalhos e agendas ocupadas possam se cultivar. Portanto, certamente não ficará para 
trás quando aproveitar seu tempo livre para praticar o cultivo e estudar o Fa. Eu quero 
eliminar seus apegos e não suas coisas materiais. Se as coisas materiais fosse o caso, então 
os mendigos nas ruas se converteriam em cultivadores de alto nível. Certamente, esse não é 
o caso. O que queremos é que elimine aqueles apegos que não quer abandonar. 
 
Já mencionei que se sua casa estiver coberta com ladrilhos de ouro, sempre que você não 
der importância a isso, contanto que não veja o dinheiro tão importante na sua vida e não 
tenha uma cobiça muito forte, isto não importará. Se você tem dinheiro em sua vida, então 
dá no mesmo. Se você não tem o apego, porém, as pessoas lhe tratam bem e insistem em 
lhe oferecer uma posição executiva, então aceite a posição, não importa. Se seu negócio 
crescer e se tornar muito grande e ganhar muito dinheiro, está bem; isso não importa. Você 
pode praticar o cultivo sem importar a que classe social pertença. Não deve ir a extremos. 
No passado, uma vez que obtinham o verdadeiro Fa e começavam a se cultivar, algumas 
pessoas deixavam de fazer tudo. Isto não é assim em nosso caminho. Eu ensinei esse nosso 
método de cultivo. Certamente, as pessoas que cultivam Dafa terão os apegos de uma 
pessoa comum antes de alcançar a consumação. Então, elas podem realizar trabalhos de 
gente comum e também terão alguns qing de gente comum. 
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Pergunta: Eu identifiquei um grande apego, porém não consegui eliminá-lo. Isto pode ser 
refletido na superfície, pelo gong, da mesma forma que o apego de comer carne? 
 
Mestre: Por que não o elimina se o identificou? Certamente, não pode fazê-lo tudo de uma 
só vez e, isto é igual para todos. Se você se controla regularmente e exige de si mesmo 
fazê-lo cada vez melhor, não está o eliminando gradualmente? Porém, se não liga para isso 
e pensa que o Mestre disse que o faça gradualmente, não está se esforçando vigorosamente 
e não está assumindo a responsabilidade de seu próprio cultivo. O importante é saber se 
você se conduz como praticante durante o cultivo. Penso que se verdadeiramente você pode 
se comportar como cultivador, qualquer coisa será fácil de compreender. 
 
Pergunta: Durante este Fahui, alguns estudantes falaram sobre buscar penalidades para 
seus corpos físicos com o objetivo de eliminar carma. 
 
Mestre: Isto não é bom, é incorreto. Não podem arranjar seus próprios caminhos de cultivo 
para eliminar o carma. Não funciona assim. Ao fazê-lo, interromperão o sistema de cultivo 
que arranjei para vocês. Portanto, a única coisa que vocês têm que fazer é ler o livro, 
estudar o Fa e se cultivar. Busquem em seu interior cada vez que encontrarem problemas. É 
suficiente fazer um melhor trabalho em seu emprego e ser um estudante melhor na escola 
(Aplausos). 
 
Pergunta: Quanto mais me cultivo, sinto que mais fortes são meus conceitos de pessoa 
comum, até o grau de que nem sequer sei se sou um cultivador. 
 
Mestre: Digo a todos que no cultivo, você pode sentir cada vez mais claramente seus 
próprios apegos, isso não é retroceder, é avançar. Uma pessoa comum não percebe isto, 
porém, você pode sentir isso claramente. Verdadeiramente pode-se dizer que tem se 
cultivado muito bem, então, como é possível que no momento, alguns de seus apegos sejam 
tão difíceis de eliminar? Porque o método de cultivo que arranjei para você, faz com que 
seja impossível que se separe repentinamente de seus apegos. Eles são eliminados 
gradualmente em cada nível. Como tal, você tem alguns apegos de pessoa comum que lhe 
permitem viver entre as pessoas comuns, se cultivando e progredindo gradualmente. Do 
contrário, sem os apegos, você não seria capaz de progredir mais, seu cultivo teria chegado 
ao final e não seria capaz de permanecer entre as pessoas comuns. Portanto, o método de 
cultivo em Dafa é assim.  
 
Pergunta: Enquanto leio Zhuan Falun retrocedo e repito muitas frases com o objetivo de 
memorizar alguns dos conteúdos depois que termino uma lição. 
 
Mestre: Isto é bom, porém, digo a todos que a melhor forma é lê-lo repetidamente do 
princípio ao fim. 
 
Pergunta: O fato de não haver um sub-canal abaixo do olho direito está relacionado com o 
Fa? 
 
Mestre: Esta é a forma de existência criada pelo Fa para os seres viventes neste nível e é 
também uma manifestação neste nível. Isto muda em um nível muito alto. Nesse nível alto, 
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o olho consegue penetrar velozmente e perceber muitos níveis de dimensões. Pode-se ver 
através de coisas desde o macrocósmico até o microcósmico. Também se pode ver a 
existência de seres viventes mais avançados assim como a forma de diferentes dimensões. 
Os seres viventes de dimensões de altos níveis não fazem coisas más como os seres 
humanos, assim que esta forma de olho naquele nível não funcionaria. Então, os olhos 
mudam em cada nível. Não acabei de dizer que os corpos físicos humanos se manifestam 
de diferentes formas em cada nível? As mudanças ocorrem até na aparência da forma 
superficial. Digamos que em certo nível, o rosto completo pode mostrar um olho como o de 
uma libélula, dentro do qual existe uma incontável quantidade de olhos. Esta situação pode 
ocorrer. Durante a prática de cultivo, várias formas de manifestações em diferentes níveis 
são muito complicadas. Não quero falar sobre essas coisas, ou seja, vocês não devem se 
apegar a elas. Se tivessem visto estas coisas em cada nível, teriam se apegado a elas para o 
resto de suas vidas e, como resultado, vocês não poderiam progredir. Teriam o apego a elas 
e pensariam nelas todo o tempo: “São tão grandiosas”. Então, não é permitido. Não existem 
sub-canais em um nível muito baixo durante o cultivo, pois os seres humanos tendem a usar 
este olho quando atiram nos outros com armas de fogo. Também ocorre isso quando atiram 
com arco e flechas. Em poucas palavras, este olho sempre se usa para fazer coisas más. 
Certamente, também existem outras razões, de modo que não se pode desenvolver um olho 
verdadeiro com sabedoria. 
 
Pergunta: Cada vez que pratico o exercício sentado, minha cabeça balança e se inclina. 
 
Mestre: Este é um fenômeno muito natural. Muitos de vocês sabem que quando a 
circulação celestial está a ponto de se abrir, sem importar se é o pequeno ou o grande 
circuito celestial, assim que a circulação celestial está aberta, a cabeça da pessoa se 
inclinará. Se o canal de energia gira no sentido anti-horário, a cabeça inclinará para trás. 
Quando o canal de energia gira no sentido horário, a cabeça se inclina para frente. Se a 
circulação celestial maoyou está aberta, a cabeça da pessoa balançará. Quando a energia 
circula para esse lado, a cabeça balança dessa forma (faz gestos). Quando a energia circula 
pelo outro lado, a cabeça balança dessa outra forma. Porém, não deve seguir a energia e 
balançar sua cabeça. Isso é um apego, uma sensação de exultação. Então, deve fazer o seu 
maior esforço para se manter imóvel. Algum Buda ou Tao inclina sua cabeça, ou faz isso?! 
Creio que não. Este tipo de fenômeno ocorre na etapa inicial de sua prática de exercícios, 
porém deve fazer o seu maior esforço por não seguir seu movimento. 
 
Pergunta: Estou pensando em recomendar uma breve biografia do Mestre a um jornal. Isto 
é apropriado? 
 
Mestre: Não, não quero falar sobre minhas coisas pessoais e vocês tampouco devem fazer 
isso. Uma breve e muito simples biografia foi colocada em Zhuan Falun, pois as pessoas 
queriam me conhecer. Eu pedi que a tirassem. O que eu ensinei é o Fa e todos 
simplesmente devem estudar este Fa. Não fiquem interessados por minha vida. Somente 
estudem este Fa que lhes permitirá alcançar a perfeição (Aplausos). 
 
Pergunta: Um estudante trabalha em uma empresa. O que acontecerá se o seu chefe pedir 
para ele mentir em benefício da empresa? 
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Mestre: Já falei sobre este assunto específico. Faça o que fizer, você está se cultivando. Isto 
é uma coisa simples. Se você não pode evitar isso de forma alguma, não pode ser 
considerado como sua culpa. Se você é um verdadeiro cultivador, este tipo de coisa 
ocorrerá cada vez menos. Além disso, você pode usar seus próprios entendimentos quando 
realiza certos trabalhos. Faça de acordo com o seu próprio entendimento quando enfrentar 
situações específicas. Não posso lhe dizer o que fazer sob essas circunstâncias; do contrário 
não terá mais nada o que trabalhar em você. 
 
Pergunta: Nas cópias piratas do livro, o emblema Falun foi colocado diante de seu retrato. 
Há algum problema com esses livros? 
 
Mestre: Na atualidade, os livros piratas se expandiram amplamente. Em meus livros do 
Dafa, falei sobre os princípios sobrenaturais, certamente, fiz meu maior esforço para falar 
deles de um ponto de vista acadêmico. As coisas sujas e imundas na sociedade são 
extremamente más e ensinam as pessoas a fazerem coisas más. Há de tudo nessas coisas 
más, e apesar disso, é permitido publicar esse tipo de livro. Nosso livro ensina as pessoas 
comuns a serem boas e mesmo assim não permitem sua publicação. O que há de errado 
aqui? Pensem: com cem milhões de pessoas estudando o Dafa, o governo poderia ter tido 
significativos ganhos financeiros dos impostos. Devido a não permitir publicar este livro, 
prevalecem às cópias piratas. Certamente, não há impostos sobre os livros piratas, então o 
governo não recebe impostos; em alguma parte há algo errado. 
 
Com relação aos livros piratas, como não podemos localizar suas fontes, o que se pode 
fazer? Em minha opinião, não compre aqueles que o tipo de letra foi mudado, pois 
definitivamente terão erros de impressão. Todos sabem que é muito difícil corrigir o texto 
dos livros antes de sua impressão, pois este é o Fa e existem interferências demoníacas. O 
carma de pensamento dos seres humanos também cria problemas, então isso se torna 
extremamente difícil. Os trabalhadores não são estudantes, então é muito provável que eles 
não possam corrigir corretamente o texto do livro. No passado, quando o livro foi publicado 
pela editora oficial da China, a revisão do texto foi feita por nossos estudantes. Portanto, os 
livros piratas seguramente têm erros, faltam palavras, e inclusive faltam páginas e existem 
páginas em ordem incorreta. Então, não os compre. Vocês podem comprar livros somente 
se eles forem impressos de uma cópia de nosso livro original, pois estas cópias não mudam 
o conteúdo do Dafa. 
 
Pergunta: A velocidade de expansão do universo estava diminuindo, porém os cientistas 
descobriram que a velocidade de expansão aumentou repentinamente e a velocidade se 
torna cada vez maior. Esses cientistas estão discutindo sobre que força é responsável por 
isso. 
 
Mestre: Este universo conhecido pelos seres humanos mediante a observação com 
telescópios é também algo na dimensão feita do nível superficial de partículas composta 
por moléculas. Portanto, ainda está dentro dos limites desta dimensão. Com relação ao 
movimento deste universo, certamente, todos sabem que a Terra está em órbita ao redor do 
Sol e que os elétrons estão em órbita ao redor do núcleo atômico; os objetos se movem. Na 
realidade, existem formas ainda maiores de movimento. Os cientistas já descobriram há 
alguns anos que a Terra parecia respirar; expandindo-se e contraindo-se. Nossa Terra é 
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composta por moléculas. Então, do ponto de vista do mais microcósmico, da menor 
composição de seres viventes e da composição de seres viventes existentes dentro da Terra, 
a Terra não é um universo? As moléculas que constituem a Terra não são corpos celestiais? 
Elas também são uma camada de universo. Então, pensem: qual é o movimento da Terra? 
Não é o mesmo tipo de fenômeno observado no universo pelos cientistas? Com relação ao 
repentino aumento ou diminuição da velocidade, existem outras razões para isso. 
Certamente, tenho dito a todos que a retificação do Fa transcendeu todos os tempos e 
também todas as dimensões; caso contrário, isto nunca poderia ser alcançado, então 
dediquei toda minha vida a isso. 
 
Pergunta: Às vezes os pensamentos que tenho quando faço algo mau aparecem em minha 
mente. Sinto que não estou qualificado de forma alguma para praticar Dafa. 
 
Mestre: Realmente, você não deve desistir. Ao contrário, é bom que perceba a interferência 
dessas coisas. Isto significa que você pode sentir que estas coisas não são suas. No 
momento em que as restringe e as vence, realmente as elimina. Se você não pensa em nada 
e ainda surge pensamentos maus em sua mente e este surge por si mesmo, então é o carma 
de pensamento que está interferindo consigo. Ele não lhe permite praticar e faz você sentir 
que não merece praticar, pois todos os objetos estão vivos em outras dimensões. O carma 
foi formado em sua mente, então tem uma relação direta com sua mente e pode se refletir 
em sua mente. Este lhe faz pensar que são seus próprios pensamentos, porém não são. 
 
Pergunta: Somos praticantes da Austrália. Foi errado de nossa parte termos vindo a este 
Fahui no Canadá? 
 
Mestre: De forma alguma. Como buscar o Fa pode ser incorreto? O Mestre só se preocupa 
que não tenham tempo suficiente para que se cultivem verdadeiramente. 
 
Pergunta: Olhando em retrospectiva, percebi que atravessei as provas superficialmente e 
não verdadeiramente do fundo de meu coração. 
 
Mestre: Estar se cultivando é justamente isso, é perceber esta realidade e mudar 
fundamentalmente, é olhar para trás e achar seus defeitos nas tribulações passadas! Na 
verdade, você percebeu que não tem se cultivado o suficientemente bem e está tentando ser 
mais diligente. Isto é muito bom. 
 
Pergunta: Eu vi vários centros assistenciais oferecer broches do Falun Gong às pessoas. 
Além disso, todos os praticantes vestiam o mesmo traje amarelo de prática. Tudo isso me 
recorda a grande revolução cultural. 
 
Mestre: Provavelmente tenha muita recordação da grande revolução cultural. Porém, a 
grande revolução cultural proclamava o direito à rebeldia. Nós não propagamos o direito à 
rebeldia. Nós requeremos que trate os demais com bondade e que seja uma pessoa boa. 
 
Com relação ao traje de prática, de fato, foi dito a eles. Quando há uma atividade grupal e 
quando é necessário vestir uniforme, podem vesti-lo se desejarem. Realmente não sei onde 
são fabricados esses uniformes. Aparentemente, cada área diferente criou os seus próprios 
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uniformes. Quando eles querem, fazem alguns uniformes e os usam como trajes 
desportivos. Porém, não penso que devam usar esses uniformes durante a prática habitual. 
As outras pessoas poderiam pensar que é uma religião, e também quando usam este 
uniforme para praticar, as pessoas que não têm o uniforme e querem aprender os exercícios, 
são deixadas de fora. Então, não usem esses uniformes durante a prática diária. O melhor é 
usá-lo durante as atividades em grupo e quando for necessário. 
 
Pergunta: O venerável Mestre disse que a pessoa não pode alcançar a perfeição se não 
quiser bem ao inimigo. Um ano já se passou e ainda não pude perdoar o egoísmo e a 
hipocrisia de outras pessoas como o venerável Mestre requer que façamos. 
 
Mestre: Não é assim. Pensem: os seres humanos estão destruindo a si mesmos com seu 
egoísmo e hipocrisia. Isto não é lamentável? Eles são egoístas e hipócritas. Quando fazem 
mais e mais coisas más, o que enfrentarão é a destruição. Vocês, pelo contrário, o que estão 
obtendo é algo cada vez melhor. Quanto mais alto sobem, não ficam tristes por eles? 
Porém, o egoísmo e a hipocrisia em si mesmos não é algo que tenha que se compadecer. Os 
seres humanos são diferentes, assim devem perdoá-los. E mesmo assim, os que são 
considerados inimigos entre os seres humanos, são inimigos de seres humanos. Pensem: 
eles não são inimigos dos cultivadores. Vocês devem transcender as pessoas comuns. Um 
Deus pode tratar aos seres humanos como inimigos? Os seres humanos que estão 
transcendendo as pessoas comuns não podem tratar as pessoas comuns como inimigos. 
Portanto, digo a todos que não podem alcançar a perfeição se não quererem bem aos seus 
inimigos. (Aplausos). Os males que danificam o Dafa são uma exceção à regra. 
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa de 25 províncias e 48 regiões na China enviam suas mais 
profundas saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). 
 
Pergunta: Os discípulos do Dafa de 16 países enviam suas mais profundas saudações ao 
Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos). 
 
Pergunta: Mestre, por favor, poderia fazer um movimento de grandes sinais de mãos 
depois de finalizar o ensinamento? 
 
Mestre: Fazer um movimento de grandes sinais de mãos? Não é que eu não possa fazê-los 
para vocês, certamente posso. Porém, de agora em diante, por favor, não me peçam isto em 
outros lugares, pois é muito difícil para muitos estudantes entenderem o significado real dos 
grandes sinais de mãos. Por favor, não tratem os gestos de mãos como uma exibição dada 
pelo Mestre, do contrário, ficarei muito triste. Não farei os gestos de mãos se os seres 
humanos não entendem seus grandes significados internos. Então, por favor, prestem 
atenção a este assunto. 
 
Muito bem, vou fazer um movimento dos grandes sinais de mãos. 
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Comentários finais do Mestre: 
 
Nosso Fahui está terminando, pois meu discurso sobre o Fa é o último evento. 
 
Sei que os estudantes veteranos amadurecem mais e mais. Fico realmente muito contente 
quando observo isso. Vocês podem entender o Fa da perspectiva do Fa e verdadeiramente 
considerarem a si mesmos como cultivadores. Este fato, por si só tem estabilizado forte e 
firmemente a forma do Dafa entre as pessoas comuns ao redor do mundo. O Dafa não pode 
ser destruído por nada; é sólido como uma rocha. (Aplausos). 
 
As coisas existentes na mente de um cultivador não podem ser dominadas por uma força 
externa. Certamente, estou pedindo aos cultivadores que façam coisas boas e todos estão se 
cultivando. Tenho visto o impacto da determinação firme, sólida como rocha dos 
praticantes. Ao mesmo tempo, também há pessoas aqui sentadas que não sabem muito 
sobre o Dafa. Inclusive há outras que entraram nesta conferência por outras razões. Não 
importa se é um jornalista, um espião ou algo mais, não creio que tenham visto alguma vez 
esse tipo de coisa em todas as suas vidas. O que ensino não é algo sobre o que uma pessoa 
comum seja capaz de falar nem sequer o professor mais inteligente ou o cientista mais 
renomado, pois nada do que falo tem sua origem no conhecimento humano. Não podem 
encontrar isto buscando nos livros, sejam estes livros locais ou estrangeiros, antigos ou 
modernos. Certamente, existem alguns livros sobre cultivo, porém, nenhum deles é 
explícito e os segredos reais não são revelados, então eles não podem ser usados para guiar 
o cultivo. Houve um número extremamente pequeno de pessoas que durante esse período 
de civilização humana foram capazes de saber realmente tudo sobre a prática de cultivo. 
Não estou dizendo que os comparo comigo, nem desejo fazer isso. Porém, o que lhes tenho 
contado é, na verdade, algo que nunca escutarão novamente. (longos aplausos). 
 
A vida humana não é longa e a pessoa escolhe seu próprio caminho. A pessoa decide como 
deve percorrer seu próprio caminho e ninguém força os demais. A pessoa sente que este Fa 
é bom. As pessoas sentem que é bom, assim o cultivam. Portanto, todos devem se colocar 
nessa posição e pensar no porque estão vivendo e para quem estão vivendo. Se perderem a 
oportunidade, isso será uma perda irreparável, não importa o quão doloroso ou arrependido 
se sintam. Não importa como e porque entraram aqui hoje, pode ser um caminho que lhes 
permitiu obter o Fa. (Aplausos). 
 
Quando eu, Li Hongzhi, comecei com essa missão, considerei cuidadosamente o fato de ser 
responsável por todos os seres humanos e também pela sociedade; e só então comecei esta 
obra. Se fosse algo para frustrar a sociedade e as pessoas, nunca me encarregaria desta obra 
e nunca haveria tantas pessoas aprendendo o Fa.  Os fatos demonstram que nunca trouxe 
problemas à sociedade. Pelo contrário, o mal em muitas coisas injustas foram expostas 
devido a mim e ao Dafa, por isso se levantaram contra mim e contra o Dafa. Não é minha 
culpa. Não há absolutamente nada de ruim no fato de pedir às pessoas que façam coisas 
boas. Também não há nada de ruim em pedir às pessoas que sejam pessoas melhores. O que 
eu e os estudantes temos feito é algo muito reto, e todas as coisas más ou não tão retas se 
sentem desequilibradas devido a isso. 
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Sim, sei que é difícil pedir a alguém que seja uma boa pessoa. Não se trata de mudar as 
pessoas a um nível superficial. Não mudarão a si mesmas a menos que seus corações 
tenham sido realmente comovidos. Então, este tipo de mudança nunca será destruído por 
força alguma. (Aplausos). Também tenho visto que os seres humanos têm a natureza Buda. 
Sem importar o muito que tenham decaído a sociedade humana, as pessoas ainda têm 
corações bondosos e por esta razão, vim para realizar esta missão. 
 
Os fatos demonstram que alcançamos este resultado. Ver os discípulos do Dafa se 
esforçando no caminho do Dafa e elevando seus níveis, é muito gratificante para mim. Em 
relação ao que a sociedade pensa de nós, digo que o Dafa e eu tomamos sempre o caminho 
correto, e sempre que os meus estudantes fizerem coisas boas, não importa quantas 
opiniões parciais existam, elas mudarão completamente. (Aplausos). Todos os que não nos 
entendem e aqueles que nos atacam, fazem o mesmo comentário: “Você tem feito todas 
essas coisas boas? Não é possível”. O que querem dizer é que não acreditam que ainda haja 
pessoas boas na sociedade humana. Então, devemos fazer o bem e demonstrarmos a eles! 
(Aplausos). 
 
Penso que a principal razão pela qual aqueles que não conhecem a verdade se opõem a nós 
é porque realmente não nos entendem. Então, temos que fazer com que nos entendam e nos 
conheçam; qualquer método é aceitável. Seja ou não através de canais convencionais, 
deixamos a porta bem aberta e deixamos saber e ver qualquer coisa que queiram. Se 
querem descobrir algo, sempre que não nos prejudicarem, deixe-os fazer como quiserem. 
Se realmente houvesse um problema em nossa prática, então não seria de forma alguma 
uma terra pura. Eu desafio a qualquer um que faça isto e me atrevo a deixar que procurem o 
que quiserem, pois nós podemos dizer: esta é verdadeiramente uma terra pura! (Aplausos). 
 
Nós não somos uma religião, e muito menos um culto perverso. Meus estudantes só 
praticam o cultivo. Os que não podem alcançar a perfeição ainda podem ser boas pessoas 
na sociedade comum. Com tantas pessoas, beneficiarão a sociedade sem importar o país em 
que se encontram. Dafa pode estabilizar uma sociedade firmemente e pode fazer com que 
os corações das pessoas se tornem bondosos, assim penso que Dafa é bem-vindo em 
qualquer país. Os estudantes de Dafa e eu, certamente não pretendemos fazer algo para a 
sociedade humana comum. Eu, Li Hongzhi, disse há muito tempo que não tento fazer algo 
para a sociedade humana comum, contudo, as coisas que faço também beneficiam a 
sociedade humana. Não quero fazer nada para a sociedade humana, só quero ser 
responsável pelos cultivadores. Certamente, haverá mais pessoas aprendendo Dafa; 
certamente elas trarão um impacto positivo à sociedade. Formarão um campo tremendo e 
haverá muitas dessas pessoas. Trarão a restauração da moralidade na sociedade como um 
todo. 
 
Muitos jornalistas e muitas pessoas estão se perguntando por que há tanta gente estudando 
este Fa. Por quê? As pessoas sentadas aqui talvez tenham visto isto. É porque pedimos às 
pessoas que sigam um caminho reto e que sejam pessoas genuinamente boas. Não há nada 
sujo e imundo envolvido nisso como há na sociedade. Nós purificaremos todas as coisas 
más, e seremos pessoas que beneficiarão a sociedade e às outras pessoas até que 
alcancemos o nível da perfeição. Não cobramos dízimos, não mandamos as pessoas 
fazerem coisas más e não nos envolvemos em política. Essas são as razões pelas quais 
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temos tantas pessoas aprendendo. Isto tem sido subestimado por aqueles que não acreditam 
que ainda existem pessoas boas na raça humana. (Aplausos). 
 
Não quero promover a mim mesmo, então não recebo os meios de comunicação. Para 
aqueles que não nos conhecem e querem nos entrevistar, existem muitos estudantes e eles 
podem explicar as coisas. Se vocês não entendem nosso Fa e querem me perguntar do que 
se trata Falun Gong, não os verei, mesmo que insistam em me ver. Vocês devem 
primeiramente ler meu livro e entender este grupo de pessoas. Depois disso, os verei. 
(Aplausos). 
 
Todos vocês sabem que isto não se pode explicar em poucas palavras, pois Dafa não é algo 
de gente comum. Por isso, jornalistas que não nos entendem citam minhas palavras fora do 
contexto e fazem comentários baseando-se em seus próprios conceitos e imaginação. Não 
quero permitir que estas coisas ocorram novamente. Os cultivadores se comportam como 
boas pessoas e, apesar disso, os rotulam de perversos. Isto é muito injusto e fere seus 
sentimentos (Aplausos). Suas reportagens se desviaram em muito da verdade, então não 
quero falar muito sobre isso. Espero que todos os meus discípulos do Dafa se esforcem e 
alcancem a perfeição o quanto antes possível. (Longos aplausos). 
 
Obrigado a todos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


