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Saudações a todos! (Aplausos) Mais uma vez já se passou um tempo desde a última vez que 
nos vimos. Alguns dos que estão aqui sentados são novos estudantes, e para os novos 
estudantes, um Fahui como este é muito difícil de encontrar. Esses Fahui são especialmente 
necessários para o seu aprimoramento e ajudam na acelaração do seu progresso. Por isso 
realizamos os Fahui. Depois deste Fahui aqui em Chicago, penso que devemos fazer de 
Chicago o centro para facilitar o estudo do Fa na região do Meio Oeste. Ao mesmo tempo, 
gostaria de aproveitar esta oportunidade para me reunir com vocês. Gostaria também de 
escutar em suas trocas de experiências, o quanto melhoraram e que tipo de entendimento 
obtiveram durante o período recente de cultivo. Ontem, um jornalista me perguntou: “O 
que o deixou mais feliz em sua vida?” Certamente minha vida inteira tem sido dedicada a 
uma só coisa. Disse, no que se refere aos assuntos das pessoas comuns, não existe nada que 
me faria feliz. Quando vejo ou escuto os estudantes compartilhando suas experiências, é o 
momento que me sinto mais gratificado. (Aplausos). Cada pequena melhora obtida pelos 
estudantes não foi nada fácil. Eles têm suportado muitas dificuldades. Nesta sociedade de 
interesses práticos e entre o qing do mundo humano, não é suficiente falar somente do 
abandono de apegos e assim, tratar os conflitos de uma forma diferente das pessoas 
comuns. É muito difícil colocar isto em prática. Manter o coração tranquilo frente a esses 
interesses, sorrir diante do desprezo e ódio, e buscar as falhas em si mesmo em meio aos 
conflitos; essas são coisas que as pessoas comuns não podem fazer. Na realidade, é muito 
agonizante atravessar essas provas.  
 
Por isso quando leio seus artigos de experiências ou escuto a troca de experiências entre 
vocês, posso apreciar o caminho inteiro que trilharam. Cada um de vocês poderia escrever 
um livro sobre seu processo de cultivo; vocês conhecem parte desse processo e a outra 
parte não sabem claramente ou ainda não conseguiram perceber; há também outros fatores 
em ação por detrás da cena. Depois de alcançarem a perfeição, verão que o processo de 
cultivo de cada pessoa é um processo no qual ela estabelece sua própria poderosa virtude. 
Só assim poderão ver a magnificiência de um ser. (Aplausos). Quantas pessoas na história 
tiveram êxito no cultivo? Muito poucas. Talvez vocês conheçam algumas delas através das 
histórias sobre cultivadores e lendas que têm sido legadas pela história. Existe muita gente 
no mundo, por que a maioria das pessoas não pode se cultivar?  Por que o número de 
pessoas que obteve êxito no cultivo não foi maior?  Justamente porque as pessoas não 
conseguem abandonar o humano. As pessoas sempre validam as coisas usando valores 
humanos, incluindo o entendimento da ciência que as pessoas modernas possuem, as 
aparições de milagres na comunidade de cultivo ou a devoção que as pessoas têm em sua fé 
religiosa. As pessoas validam todas essas coisas com uma forma habitual de pensar que foi 
desenvolvida posnatalmente, isto é, sempre usando os padrões humanos e o reino humano. 
Elas nunca terão uma validação clara das coisas. As pessoas se tornaram mais e mais 
práticas em meio aos interesses pessoais. As pessoas não conseguem abandonar o humano e 
por isso poucos foram capazes de ter êxito no cultivo no curso da história. Certamente hoje 
tenho revelado a todos o verdadeiro Fa deste Cosmo e o lado onipotente do Fa também tem 
sido ensinado. E mais, no momento, existem muitas pessoas capazes de se cultivarem 
verdadeiramente e avançarem verdadeiramente no cultivo. Por isso há tantos discípulos do 

DaFa, tantas pessoas sendo tão diligentes e tantos que alcançarão a perfeição no futuro. 
(Aplausos). 
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Os jornalistas me perguntam todo o tempo: Por que há tanta gente aprendendo o DaFa?” 
Aos jornalistas, isto parece inconcebível. Muitas pessoas no mundo – não só jornalistas – 
leem os livros do DaFa com a mentalidade de acharem uma resposta. Mesmo quando leem 
Zhuan Falun, continuam buscando: “Por que há tantas pessoas estudando isto? O que elas 
viram nele?” Depois de folharem as páginas de trás para frente, no final não encontram 
nada. (Risos) Isto porque esse pensamento é em si mesmo um grande obstáculo. Não 
persiga nada, ganhe naturalmente. Na sociedade humana, qualquer coisa pode ser alcançada 
mediante árduo trabalho e esforço; somente as coisas que estão além das pessoas comuns 
não podem ser obtidas através daquilo que as pessoas consideram árduo trabalho e esforço. 
Na verdade devem agir de forma precisamente contrária, isto é, deve deixar o apego da 
busca para poder obter os princípios do Fa. Isto é completamente oposto ao entendimento 
dos humanos. Então, quando muitas pessoas pensam nas coisas com entendimentos 
humanos, nunca conseguem ver as coisas claramente. Por que temos tanta gente que vem 
aprender o DaFa? Porque todas essas pessoas têm entendido os princípios do Fa do 
Cosmo. É simples assim. Então, por que há outras tantas pessoas que são incapazes de 
entender os princípios do Fa do Cosmo? Realmente se trata do assunto ligado à qualidade-
de-iluminação das pessoas. Algumas pessoas simplesmente validam todas as coisas com 
noções e apegos humanos. Entretanto, algumas pessoas não abrigam nenhuma noção, pois 
podem ver a presença do Fa e podem ver a verdadeira natureza do Fa. (Aplausos). 
Algumas pessoas são até incapazes de se desfazerem de sua mentalidade de noções 
adquiridas posnatalmente, não importa o quanto tentem. Elas veem o DaFa da mesma 
forma que veem qualquer outra coisa – com noções. Uma vez que veem algo, validam 
aquilo com noções desenvolvidas entre as pessoas comuns. Porém, suas noções são 
corretas? São incorretas? São a verdade? Essas pessoas não pensam sobre isto de forma 
direta e honesta. Esta também é uma das razões pela qual muita gente é incapaz de obter o 

Fa. Através deste período recente da prática de cultivo, muitos estudantes têm 
verdadeiramente melhorado, especialmente os estudantes veteranos. Todos eles são capazes 
de entenderem o Fa da perspectiva do Fa e têm mostrado verdadeiramente o reino e 
comportamento de um cultivador, o qual é diferente do de uma pessoa comum. É 
verdadeiramente admirável.  
 
Durante seu cultivo, alguns estudantes me disseram repetidamente: “Por que surgem tantos 
pensamentos maus e pensamentos de pessoas comuns mesmo depois de eu ter me cultivado 
por um tempo tão longo? Inclusive alguns pensamentos que surgem são horríveis”. Já falei 
com todos muitas vezes sobre isto. É realmente difícil para os cultivadores se desfazerem 
dos apegos humanos. Porém, mesmo que ainda tenham apegos durante vosso cultivo, isto 
não significa que não tenham se cultivado bem. O fato de perceberem seus próprios apegos, 
já reflete um grande progresso. Na realidade, os apegos que um cultivador exibe são apenas 
o que se manifesta depois de terem sido reduzidos. Às vezes, os pensamentos que afloram 
são muito maus e isto ocorre porque esses pensamentos realmente são maus. Eles foram 
desenvolvidos entre as pessoas comuns no passado, antes de praticarem o cultivo. As 
pessoas comuns são assim. Portanto, as pessoas comuns são incapazes de perceberem que 
esses pensamentos são maus. À medida que você melhora com o cultivo, esses 
pensamentos serão cada vez menores. Porém, antes de serem completamente eliminados, 
mesmo sendo bem poucos, ainda assim são maus quando se manifestam. Por isso, alguns 
estudantes – depois de vários anos de cultivo – claramente ainda descobrem pensamentos 
maus. Essa é a razão. 
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Por outro lado, os cultivadores do passado não eliminavam verdadeiramente seus apegos. 
Eles simplesmente suprimiam ou refreavam suas más intenções ou pensamentos. Somente 
os discípulos  que cultivam o DaFa estão verdadeira e completamente eliminando todos os 
apegos, pois somente o DaFa é capaz de alcançar isso.  
 
Como os apegos e pensamentos maus dos cultivadores estão sendo continuamente 
reduzidos, as manifestações desses apegos e pensamentos maus se fazem cada vez mais 
fracas, isto faz com que a diferença entre o comportamento dos cultivadores e das pessoas 
comuns aumente cada vez mais. Para os cultivadores, o gong é tão alto quanto o xinxing. 
Pelo fato de ser um cultivador, seus apegos e pensamentos maus têm se tornado menores 
durante seu cultivo, então consegue ver os problemas de forma diferente das pessoas 
comuns: seu reino de pensamento ascendeu e o seu gong também. Se seu reino de 
pensamento não se eleva, tampouco seu gong se eleverá. Não é como as pessoas pensam; 
elas pensam que a virtude é enfatizada pelo temor de fazer coisas más depois de obter gong 
de alto nível, ganhar poderes divinos e obter o Tao. Isto sugere que não importa se um 
cultivador não valoriza a virtude. Este não é o caso de forma alguma! Se você não enfatiza 
a virtude, não será capaz de ascender no cultivo. Também falei sobre o tema de que a 
matéria e a mente são a mesma coisa. Tudo no Cosmo foi criado pelos princípios do Fa do 
Cosmo de Zhen, Shan, Ren. Toda matéria e cada fator de um ser vivente é criado pelas 
características de Zhen, Shan, Ren. Se você não se ajusta a ela, não será capaz de ascender. 
Matéria e mente são um e o mesmo. Hoje não quero falar muito porque só temos um dia 
para o Fahui e muitas pessoas darão discursos. Portanto, vamos continuar com nossa prática 
usual, onde vocês falam pela manhã, e aqueles que não conseguiram entrar na turma da 
manhã, podem fazer seus discursos à tarde na continuação da conferência. Neste tempo 
restante, responderei as dúvidas que tiveram durante vosso cultivo. Podem passar vossas 
perguntas. Isto é tudo o que direi por agora. (Aplausos). 
 
Os estudantes compartilharam suas experiências na parte da manhã e em uma parte da 
tarde. Eles falaram muito bem e alguns estudantes tiveram grandes entendimentos do Fa, o 
que foi muito bom. Em outras palavras, este nosso Fahui alcançou seu objetivo. Mediante o 
fato de falar e compartilhar experiências com outros estudantes, mais pessoas foram 
capazes de descobrirem suas deficiências e verem onde falharam em seus cultivos. Ao 
verem como os outros se cultivam, devemos analisar em como alcançarmos o ritmo. Na 
realidade, é exatamente isto que queremos alcançar. Não podemos deixar que o cultivo 
pessoal se converta em uma formalidade; ao invés disso, devemos fazer com que isto tenha 
o efeito de permitir verdadeiramente que os estudantes melhorem. Sinto que este nosso 
Fahui tem tido muito êxito. Agora usarei esta tarde para responder suas perguntas. 
 
Pergunta: Muita gente, como eu, não sabe se quando fazemos os exercícios (sem 
considerar o segundo e o quinto) nos é permitido fazê-los quantas vezes pudermos. 
Podemos fazer os exercícios nove vezes? 
 
Mestre: Não penso que isto seja um problema. Sob circunstâncias especiais quando tiver 
tempo, pode fazê-los mais vezes. Quando não tiver tempo, pode fazer um pouco menos. 
Porém, normalmente deve praticar o número de vezes que requeremos agora. Basicamente, 
isto é o suficiente para manter seu cultivo. Em especial, quando se pratica em grupo, deve 
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ser algo coordenado. Pelo bem do cultivo, é melhor ainda se tiver tempo e puder praticar 
um pouco mais. A maior consideração é que a via cultivada em DaFa hoje ocorre em meio 
à sociedade humana comum. Seu cultivo deve se integrar à forma da sociedade comum. 
Portanto, uma prática excessiva dos exercícios afetaria seu trabalho e estudo, tornando 
impossível o equilibrio desta relação. Já que o propósito da prática de cultivo é alcançar seu 
objetivo, levei isto em absoluta consideração. O objetivo pode ser alcançado praticando o 
número de vezes requerido. Porém, não há problemas se você deseja praticar mais, pois 
como disse, se está muito ocupado e pratica menos, pode compensar praticando mais 
quando tiver oportunidade para isto. Então, no que se refere à prática de exercícios, pode 
fazer ajustes de acordo com sua agenda. Claro, com relação a melhorar o xinxing e estudar 
o Fa, não pode economizar esforços. Ainda que não tenha tempo, deve arranjar tempo para 
ler o livro. Devem prestar muita atenção a este assunto.  
 
Pergunta: Em outras palavras, com relação aos cinco exercícios. Quantas vezes devemos 
praticar cada um deles? 
 
Mestre: Será suficiente praticá-los de acordo com o número de vezes requerido em meu 
livro. Se você tem tempo, pode praticar mais. Está bem praticar de acordo com a duração 
da gravação; isto alcançará o resultado requerido.  
 
Pergunta: No Fahui do Canadá, você disse que o amor que uma mãe sente por seu filho 
não deve se converter em um apego para um cultivador. Obrigado. Sou essa mãe. Comprei 
o Falun Gong para meu filho.  
 
Mestre: Uma mãe ama seu filho ternamente. O mundo humano não pode prescindir do 
amor materno. Porém, como cultivador, devemos fazer que este amor se converta em algo 
mais nobre e amplo, devemos permitir que mais pessoas sintam a compaixão, fazer que 
todas as crianças sintam a compaixão dos discípulos do DaFa e fazer que nossos corações 
se expandam de forma que sejamos misericordiosos para com todos. Isso seria ainda 
melhor. Ao mesmo tempo, devem prestar atenção a um problema enquanto se cultivam. Os 
discípulos do DaFa devem lidar bem com suas relações familiares, com parentes e amigos. 
Devem ser benevolentes, misericordiosos e não intencionalmente frios com as pessoas. Isto 
não seria correto. Vocês forçarem a si mesmos a agirem de forma fria, seria completamente 
diferente de um cultivador que verdadeiramente conseguiu se desfazer dos apegos do qing. 
O progresso no cultivo se manifesta de diferentes formas durante este processo gradual. 
Então, durante o processo de cultivo, devem cuidar muito bem de seus filhos e das pessoas 
mais velhas. Isto não é incorreto. Isto não é incorreto nem sequer para um cultivador. A 
chave é não estar muito apegado, pois os apegos são exatamente o que os cultivadores 
temem. Se qualquer elo o prende, não será capaz de partir daqui.  
 
Pergunta: Este harmonioso planeta Terra está sendo danificado severamente pela violência 
humana e pela poluição industrial. Quanto tempo mais esse frágil e sensível planeta pode 
durar? 
 
Mestre: Por agora, é melhor que não fale sobre essas coisas. Mesmo que eu revele sua 
verdadeira situação, as pessoas não acreditariam durante um tempo. Como cultivadores, 
não necessitamos nos preocuparmos por quanto tempo mais possa durar a Terra, pois o 
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tanto que possa durar não tem nada a ver com o seu cultivo pessoal, pois você transcenderá 
as pessoas comuns e alcançará completamente o estado de um ser mais elevado que uma 
pessoa comum. Durante o retorno ao seu ser original e verdadeiro mediante o cultivo, já 
está lentamente se libertando do estado de pessoa comum. Nenhum dos desastres naturais 
ou catástrofes causadas pelo homem tem a ver com você. Por isso é melhor não se 
preocupar com isso.   
 
Pergunta: Como cultivador de Falun DaFa, devo estender minha compaixão à Terra e às 
várias criaturas? 
 
Mestre: A compaixão de um cultivador é ampla. Nós podemos ter compaixão por todos os 
seres conscientes, pois todos os seres conscientes estão em meio ao sofrimento. 
Certamente, não podemos tratar os animais da mesma forma que tratamos as pessoas. Por 
quê? Contarei a vocês uma situação real. A prosperidade na Terra foi criada para a raça 
humana. Todas as criaturas, incluindo plantas e animais existem para os humanos. Por isso 
não podemos, de forma alguma, confundi-los com os humanos. A compaixão de uma 
pessoa e o amor para com outras criaturas nunca deve exceder o amor que as pessoas 
sentem umas pelas outras. Vocês podem reconhecer que todos os seres conscientes estão 
sofrendo e assim terem misericórdia por eles, porém não podem tratá-los de forma igual aos 
humanos.  
 
Pergunta: A Terra pode proteger a si mesma diante de desastres naturais tais como 
enfermidades e erupções vulcânicas? 
 
Mestre: Nada na Terra existe por casualidade. Nada na Terra acontece por casualidade. 
Tudo tem sua causa. Porém, não é como vocês entendem. São os Deuses que salvaguardam 
os princípios do Fa e os seres deste nível. Os desastres naturais e as enfermidades, entre 
outras coisas, têm causas criadas pelo homem. Em outras palavras, elas chegam porque o 
carma da raça humana se tornou enorme. Se o coração das pessoas se torna mau, a terra 
ficará pobre, a água se tornará escassa e haverá muitos desastres naturais, incluindo 
erupções vulcânicas e terremotos. Como todas essas coisas são causadas pelos humanos, 
tudo será bom quando as pessoas se tornarem boas; se as pessoas se tornarem más, tudo 
será mau.  
 
Pergunta: Como os humanos podem se tornar habitantes melhores na Terra? 
 
Mestre: Melhorando a moralidade. Se a humanidade puder elevar sua moralidade até seu 
melhor estado, penso que os desastres naturais e várias enfermidades que ameaçam as 
pessoas, incluindo guerras, com certeza diminuirão. Se a moralidade das pessoas não se 
elevar, qualquer coisa pode acontecer. Na verdade, tudo se degenerou precisamente porque 
o coração humano se degenerou. Como acabo de dizer, essa Terra foi criada e estabelecida 
para as pessoas. Então, se as pessoas se degeneram, tudo degenerará com elas. 
 
Pergunta: Tenho escutado ou visto coisas únicas e estranhas que ocorrem com outras 
pessoas e muitas vezes até comigo mesmo. Sei que todas essas coisas já aconteceram antes. 
Não posso recordar os detalhes, no entanto estou cem por cento certo de que já vi e escutei 
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o que tenho visto e escutado ultimamente. Simplesmente não consigo me lembrar dessas 
coisas até que elas aconteçam novamente. Por quê? 
 
Mestre: Esta é uma classe de sensibilidade sensorial. Você sentiu alguma matéria no 
passado ou no futuro. Este universo é composto pela existência de diferente tempos e 
diferentes espaços. Temos falado deste tema em “Falun Gong” e em “Zhuan Falun”. E 
mais, tudo em nossa dimensão é composto por moléculas como o ar, o ferro... este 
microfone, o corpo humano e o olho humano. Então, o que as pessoas podem ver é um 
mundo composto por moléculas. Claro, as moléculas não são as únicas partículas deste 
universo; elas mesmas são feitas de partículas muito mais microcósmicas. As moléculas 
formam este ambiente, o qual é visível aos humanos e onde a humanidade vive. Os olhos 
humanos não são capazes de ver o mundo composto por partículas menores que as 
moléculas visíveis aos humanos. Para isso, as pessoas precisam possuir esses tipos de olhos 
– olhos que também são compostos por partículas mais microcósmicas – para serem 
capazes de ver esse nível microcósmico. A razão pela qual os cultivadores podem vê-lo é 
porque seus olhos compostos por partículas mais microcósmicas foram abertos durante o 
cultivo. Na verdade, as partículas microcósmicas são compostas por outras matérias ainda 
mais microcósmicas. Portanto, os olhos têm uma forma de existência em cada nível de 
partículas. Os cultivadores conseguirão capacitar esse olho para que ele possa trabalhar 
conectado a este lado humano. Quando isto ocorre, é precisamente quando pode ver. Isto é 
falar do Tianmu de uma outra perspectiva.  
 
Pergunta: Dei um discurso no Fahui de Toronto. Muita gente solicitou cópias escritas de 
meu discurso dizendo que ajudaria a propagar o Fa aos ocidentais. Então, posso distribuir 
meu discurso escrito? 
 
Mestre: Está bem, se nossos estudantes o usam especificamente para propagar o Fa. Se os 
entregou, que assim seja. Porém, depois de ser usado, não o converta em material de estudo 
ou algo que as pessoas circulem como leitura. Não afete o Fa. Não o distribua de forma 
organizada. Se ele for necessário em circunstâncias especiais de propagação do Fa e o 
entregar, então está bem. Isto é um assunto diferente.  
 
Pergunta: Muitas vezes recebemos de muitas regiões, saudações sinceras ao Mestre Li. 
Como são muitas, nós as organizamos assim: As saudações vindas da China continental 
incluem as seguintes áreas: Cidade de Huludao na província de Liaoning, província de 
Weihai, Shenyang, Guangzhou, Kunming, Zhengzhou, Chongqing, Ningbo, Panjin, 
Baoding, Shiyan, Nanjing, Harbin, Tianjin, Yingkou de Liaoning, Pingdingshan, 
Zhongshan de Guangdong, Qinhuangdao, Shijiazhuang, Pequim, Yantai e Xiangtan. Todos 
os discípulos dessas regiões sentem muitas saudades do Mestre. Também gostaria de 
assegurar ao Mestre que não importa quantas grandes interferências e provas poderão 
surgir, a determinação e fé dos discípulos na prática do DaFa não vacilará. Para satisfação 
do Mestre, todos passarão as provas. (Aplausos). Discípulos da área de Washington, 
Michigan, Houston, Flórida, Woodland na California, Chicago, Singapura, Canadá, 
Toronto e Indonésia enviam suas mais sinceras saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos) 
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Pergunta: Todos eles disseram que cultivarão DaFa firmemente e diligentemente até 
alcançarem a perfeição. 
 
Mestre: Nossos estudantes têm feito extremamente bem. São capazes de entender o DaFa 

bem assim. Na verdade, somente através de seu profundo entendimento do DaFa e sua 
apreciação profunda pelo cultivo, foram capazes de alcançar isto.  
 
Pergunta: Mestre, por favor, diga-nos: quando Jesus esteve a ponto de ser crucificado, o 
que todos os seus discípulos estavam fazendo? Mestre, por favor, transmita a todas as 
pessoas do mundo e aos Céus que nós, os discípulos do DaFa, nunca permitiremos que tal 
coisa ocorra.  
 
Mestre: (Calorosos aplausos) Obrigado a todos! Os cultivadores não devem ser afetados 
pelos pensamentos humanos, vocês são cultivadores. Agradeço-lhes a todos seus cordiais 
sentimentos para com o DaFa e ao Mestre. Eu conheço todos.  
 
Pergunta: Quando o carma de meu corpo está sendo eliminado, quanto mais incômodo me 
traz, pior me sinto por aquilo que o Mestre aguenta por nós. Não sei quanto o Mestre 
suportou novamente. 
 
Mestre: Não pense muito no Mestre. Não pense nessas coisas.  
 
Pergunta: Para aquele que teve um derrame cerebral, você se alimentou com um prato de 
veneno. Então, o que ocorre com relação a um paciente com câncer? Ou com uma pessoa 
que já foi sentenciada à morte? Quanto você tem que suportar por quase cem milhões de 
discípulos? 
 
Mestre: Digo a todos, pois todos vocês sentados aqui são cultivadores e podem perceber 
algumas situações do Mestre. Na realidade, as coisas sobre mim não podem ser discutidas 
casualmente. E mais, sinto com mais e mais força que essas coisas não podem ser reveladas 
na sociedade humana comum. Cada vez menos as pessoas conseguem aceitar isso e agora 
já não podem entender. No futuro vocês saberão, isto é, quando alcançarem a perfeição. 
Naquele momento entenderão sua própria magnificiência e que seu Mestre tem sido 
responsável por vocês. (Aplausos) 
 
Pergunta: Meu entendimento da situação do DaFa na China é que esta é uma grande prova 
no caminho para a perfeição para cada discípulo cultivador na China. Os discípulos fora da 
China ainda se cultivam comodamente em um ambiente livre de estresse. Como poderemos 
alcançar a perfeição? 
 
Mestre: Não pode ver o assunto desta forma. Os discípulos do DaFa são um corpo. Os 
países fora da China têm suas próprias situações. Pensem todos, alguns de nossos 
estudantes têm problema até para conseguir suficiente alimento para suas mesas, entretanto 
eles ainda se cultivam firmemente. Eles não se renderam, mesmo não tendo nada para 
comer. Muitos estudantes nos Estados Unidos que vieram da China ganham dinheiro 
somente para sobreviver, trabalhando em restaurantes ou fazendo trabalhos muito servis. 
Às vezes, as tribulações são enormes, tão grandes que podem afetar sua esperança no 
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futuro. Se neste tipo de situação seu coração permanece sem ser afetado, isto já é o 
suficiente. Isto não quer dizer que todos encontrarão os mesmos problemas. Na verdade, 
penso que uma tribulação enorme assim não está dirigida inteiramente a alguns estudantes, 
mas ao DaFa inteiro. Ser capaz de seguir o caminho reto frente a tal dificuldade é de suma 
importância. A magnificiência do Fa pode permitir que a magnificiência dos cultivadores 
se manifeste, pois cada membro do DaFa é de suma importância para que a manifestação 
do DaFa seja tão sólida como um diamante no mundo humano. Posso ver que todos vocês 
têm tido êxito em passar muitas tribulações. O DaFa tem suportado provas. (Aplausos). 
 
Pergunta: Alguns discípulos voltaram à China para informar às autoridades sobre a 
verdadeira situação.  
 
Mestre: Não façamos essas coisas como indivíduos. Realmente penso que o governo 
chinês conhece muito bem nossa situação. Eles estão completamente conscientes que essas 
pessoas são boas. Com relação a como eles nos tratarão no futuro, todos vocês e eu estamos 
observando. As coisas são assim.  
 
Pergunta: Alguns dos discípulos que fazem trabalho do DaFa estão muito ocupados. Eles 
têm muito pouco tempo para estudar o Fa e fazer os exercícios. Também é difícil para eles 
acalmar seus corações. Como devemos lidar com isto? 
 
Mestre: Não importa o quão ocupados estejam, mesmo que estejam fazendo trabalho para 
o DaFa, ainda assim devem fazer do estudo do Fa sua primeira prioridade. Deve ser assim. 
Como estudantes, cada um tem seu próprio trabalho, obrigações familiares, relações 
sociais, e mais, necessitam estudar o Fa e praticar os exercícios. É muito difícil. Na 
verdade, este sacrificio é para estabelecer sua poderosa virtude no caminho de se converter 
em um ser iluminado. Também falarei sobre um assunto diferente. Não tem sido fácil obter 
o Fa para nenhum dos discípulos do DaFa inicialmente. Isto não quer dizer que alguém 
estava bloqueando a porta, vigiando e impedindo de entrar. Muitas vezes isto se manifesta 
em provas de xinxing que são feitas para examinar como seu coração reage – é para ver 
como seu coração reage e se comporta na questão de se você obtem ou não o Fa. Algumas 
pessoas são realmente capazes de vencer. Antes, muitos estudantes sabiam que quando 
estive dando os seminários na China, no momento em que dava um seminário em uma 
localidade, seguramente haveria uma aula de qigong falso a menos de cem metros de 
distância. O mal não quer que as pessoas obtenham o Fa reto, o mal diz: “Dar uma prova às 
pessoas para ver por qual porta elas entrarão”. Usualmente é assim. Quando Sakyamuni 
ensinava o seu Fa, como todos sabem, muitos sistemas vis e distorcidos vieram para 
interferir. Em meio a esta interferência, podia-se ver por qual sistema as pessoas optavam. 
É uma escolha que só a pessoa pode fazer. Quando Lao Tse ensinava sua Via, muitos 
mestres e sistemas diferentes apareceram. Naquela época dependia completamente da 
pessoa por qual sistema optava. Quando um Fa reto é propagado, seguramente as coisas são 
assim, seja qual for o período de tempo na história. Quando se trata somente de cultivo, não 
há problema em arranjar as coisas dessa forma. No entanto, quando se trata da retificação 
do Fa de hoje, esse arranjo está na realidade danificando a retificação do Fa e não pode ser 
aceito. Deve ser completamente rejeitado. 
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Pergunta: Sinto que devemos publicar nos jornais ocidentais muitas das cartas abertas 
escritas pelos discípulos do DaFa na China. Porém, alguns estudantes dizem que foram 
escritas a um nível alto para se entender e com forte base política. Como devemos lidar 
com isso? 
 
Mestre: Os principais assistentes locais devem validar isso: não se envolvam em política. 
As outras pessoas não tratam as coisas dessa forma, no entanto, nós não tratamos aos 
demais da mesma forma que as outras pessoas. Não nos envolvemos em política sob 
nenhuma circunstância. 
 
Pergunta: Observando a composição das partículas microcósmicas até as macrocósmicas, 
as moléculas do corpo humano não são as menores nem tampouco as maiores. Como 
podemos entender o princípio do Fa que diz que a sociedade humana é a manifestação do 

Fa em seu nível mais baixo? 
 
Mestre: Isto é muito simples. É certo que o centro do universo não pode ser o maior. Se 
fosse o maior, se converteria na camada exterior do universo. Portanto, o centro do 
universo são as partículas intermediárias que se encontram justamente entre as grandes e as 
pequenas partículas, desde as partículas mais microcósmicas à camada de partículas 
maiores que compõem a carapaça exterior do universo inteiro. Então, estão no meio de 
todas as partículas e assim podem estar na posição central do universo. Os corpos humanos 
também estão feitos desta camada de partículas. 
 
Pergunta: Alguns discípulos gastam uma grande quantidade de tempo discutindo sobre 
seus pontos de vista com alguns budistas leigos e respondendo às suas perguntas na 
Internet. Eles têm esperança de que fazendo assim, facilitará para essas pessoas obterem o 

Fa. Este método é efetivo? 
 
Mestre: Não penso que isto seja algo tão importante. Porém, devemos nos assegurar de 
exercer um bom controle próprio e não debatermos com os outros. Os Budas salvam as 
pessoas com relações predestinadas. Se elas não querem obter o Fa, não se pode fazer nada. 
Vocês podem somente falar dos princípios do Fa, fora isto, o que mais podem fazer é 
animá-las a serem bondosas. Não debatam com elas. Isto inclui situações onde elas podem 
até falar mal de outras pessoas – os estudantes não devem atuar da mesma forma que elas. 
Elas são seres humanos. Os monges que não obtêm o Fa reto também são pessoas comuns.  
 
Pergunta: Com a esperança de ajudar os budistas leigos a obterem o Fa, os discípulos têm 
menos tempo para ler o livro e praticar os exercícios. Isto é uma interferência de carma ou 
interferência demoníaca? 
 
Mestre: Neste caso, a perda pesa mais que o ganho. É algo bom fazer com que as pessoas 
obtenham o Fa. Não é problema navegar na Internet por algum tempo se você já terminou 
de fazer os exercícios e está descançando um pouco do estudo do Fa. Porém, se você quer 
apenas ajudar os budistas de forma específica, e seu cultivo é prejudicado como resultado, a 
perda poderia pesar mais que o benefício. Então não façam isto.  
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Pergunta: A Escola Tao cultiva enfatizando “Zhen”, enquanto a Escola Buda cultiva 
enfatizando “Shan”. Existe alguma escola que cultiva enfatizando “Ren”? 
 
Mestre: Os sofrimentos podem ter o efeito de eliminar carma. Porém, suportar muitas 
penalidades não elimina necessariamente muito carma, pois é muito difícil eliminar uma 
grande quantidade de carma sem se cultivar. As pessoas não seriam capazes de suportar 
muito. No passado, na época de Sakyamuni, havia pessoas que cultivavam experimentando 
sofrimentos intencionalmente. Elas suportavam penalidades de forma deliberada. Sempre 
houve pessoas assim. Elas se submetiam ao frio em meio à neve e gelo, açoitavam a si 
mesmas e se cortavam com facas. Este tipo de cultivo sempre foi considerado como um 
caminho menor ou um caminho não reto. Pelo que vi, todos aqueles que não obtiveram o 

Fa reto nem tomaram o caminho principal não conseguiram alcançar o estado de Fruto 
Reto. Então, é muito difícil para eles cultivarem Além-dos-Três-Reinos. Também é muito 
fácil que outro apego se desenvolva, isto é, eliminar carma simplesmente para eliminar 
carma.  
 
Pergunta: Creio firmemente no DaFa. Minha esposa é uma pessoa comum e ela insiste em 
fazer um aborto. Isto me coloca em uma situação difícil. 
 
Mestre: Hoje em dia realmente existem muitas coisas complicadas como esta. Em seu 
caso, você pode somente solicitar que não faça isso, pois para um humano, fazer um aborto 
é cometer um pecado. Como todos vocês sabem, toda matéria está viva uma vez que é 
criada, incluindo máquinas ou produtos manufaturados em fábricas. Desde o momento em 
que o objeto é produzido, uma vez que este objeto aparece, um ser inteligente é inserido 
nele em outras dimensões. Por isso, tudo tem vida. O feto no ventre é claramente uma 
pessoa. Abortá-lo é o mesmo que tirar uma vida, que matar uma pessoa. Não importa se 
ainda não nasceu. O aborto realmente é um crime. As pessoas pensam que se desfazer-se 
dele não tem importância, pois mesmo se encontrando no ventre, ele ainda não nasceu. É 
assim que as pessoas modernas com noções degeneradas veem essa questão. Os Deuses e 
todos os seres de alto nível que estão além das pessoas comuns não veem desta forma. 
Como todos vocês sabem, quando uma vida se reencarna, ela necessita encontrar um 
ventre. Depois de entrar em um ventre, sua vida entra no ciclo de reencarnação no mundo 
humano. Portanto, os Deuses já fizeram arranjos para o futuro dela. No entanto, ela é 
eliminada mesmo antes de ter nascido. Pensem todos, naquele momento, para onde ela irá? 
Talvez ela tenha que esperar até que termine as poucas décadas que foram previamente 
arranjadas para ela – é como as pessoas que podem supostamente viver até os setenta ou 
oitenta anos de idade – e só assim ela será capaz de entrar na próxima reeencarnação desde 
o começo. Somente neste momento haverá Deuses cuidando dela novamente. É um ser tão 
pequenino. Não só o assassinam, mas também ele é colocado em uma situação 
extremamente dolorosa, e mais, é uma vida tão pequena. É sumamente triste e lamentável! 
Não é? 
 
Pergunta: Na página “136” (versão inglês – terceira edição – março de 2000) de Zhuan 

Falun, o Mestre diz: “Esta é a última vez que ensinamos um Fa reto no período final do 
Fa”. Mestre, podemos entender esse ensinamento dizendo que este grande Fa nunca será 
ensinado novamente? 
 



 12

Mestre: Como estamos falando disto aqui, primeiro vou explicar o que é o “período final 
do Fa”. Direi o que significa o “período final do Fa”. Algumas pessoas comuns e 
jornalistas não entendem, mas fingem que entendem. Uma vez que eles escutam falar sobre 
o “período final do Fa”, dizem: “Oh não, Falun Gong está falando sobre o dia do juízo 
final”. Eles não entendem de forma alguma o que está acontencendo. A discussão sobre o 
“período final do Fa” vem desde Sakyamuni. O que significa? Sakyamuni disse: “Enquanto 
estou vivo e durante os próximos quinhentos anos depois de eu ir, as pessoas podem se 
cultivar de acordo com o meu Fa e obter a salvação. Depois desses quinhentos anos, o Fa 

que ensinei alcançará seu período final”. “Final do Fa” significa que o Fa chegou ao fim, 
momento em que o Fa já não é efetivo. Este é o significado. Já não pode mais salvar as 
pessoas. É o final do Fa, como pode um Fa que chegou ao seu final salvar pessoas? Ele 
esteve falando sobre o período final do Fa e isso foi o que ele quis dizer; isto não tem 
nenhuma conexão com nenhuma catástrofe cósmica. E mais, agora é o período final do Fa 

do período final do Fa. Sakyamuni partiu a mais de dois mil e quinhentos anos, excedendo 
o período final por quatro vezes. Então, inclusive o período final do Fa no período final do 

Fa já passou. No entanto, devido ao fato das pessoas ainda terem respeito e acreditarem nos 
Budas, depois de tudo, elas ainda mantêm as formalidades do budismo, porém é muito 
difícil para elas terem êxito no cultivo. Talvez no futuro, algo como a propagação do DaFa 

do Cosmo nunca ocorra novamente. Talvez eu não regresse nunca mais.  
 
Pergunta: Mestre, por favor, diga-nos se as pessoas que obtêm o Fa antes do dia limite 
para o cultivo, terão a oportunidade de alcançar a perfeição? 
 
Mestre: É um pouco cedo para falar disso. Os atuais discípulos que cultivam DaFa são 
diferentes dos cultivadores do futuro. Agora é a retificação do Fa. Vocês obtiveram o Fa no 
nível mais baixo da retificação do Fa e vocês também são parte da personificação do DaFa 

no mundo humano. Em outras palavras, seu cultivo atual está conectado à matéria inteira da 
retificação do Fa. É justamente neste ponto que jaz a verdadeira magnificiência. Ajudar o 
Mestre na validação do Fa neste mundo é realmente o mais grandioso. Por isso não foi tão 
difícil para vocês obterem o Fa como seria obter o Fa em outras escolas de cultivo no 
passado. E mais, vocês serão capazes de fortalecer seus corações e estabilizar o DaFa no 
futuro, o qual é realmente extraordinário. Isto não é somente observar o tema de vosso 
xinxing individual; ao mesmo tempo, vocês também terão feito contribuições ao Fa. É 
justamente aí que jaz a verdadeira magnificiência. Não será o mesmo para as pessoas que se 
cultivarem no futuro. Elas só serão cultivadoras praticando o cultivo pessoal. Certamente, 
as pessoas do futuro também cultivarão usando o DaFa que ensinei. Portanto, haverá 
muitas pessoas, um grande número de pessoas obtendo a salvação. Também será desta 
forma no futuro, claro, isto será limitado a um certo período na história. Depois disso, este 

Fa não será mais deixado às pessoas. Este Fa não pode ser deixado como uma cultura para 
as pessoas do futuro. Isso seria completamente inaceitável.  
 
Pergunta: O mundo de um Buda Tatagata é transformado de sua “passagem misteriosa” ou 
criado por ele mesmo? 
 
Mestre: Quem pode ser chamado de Tatagata? Tatagata em si mesmo significa vir ao 
mundo humano provido dos princípios do Fa com o propósito de fazer o que quiser; 
significa vir com os perfeitos, indestrutíveis e verdadeiros princípios do Fa para fazer o que 
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quiser. Vocês podem traduzir desta forma, pois isto não é chinês. É sânscrito antigo. No 
Céu, um Tatagata é chamado Rei do Fa. Cada Tatagata tem seu próprio mundo, por isso 
necessita governar seu próprio mundo. Porém, a forma como ele o governa é usando 
sempre a benevolência, essa classe de misericórdia, transformando seres conscientes com 
benevolência. É diferente dos métodos administrativos humanos, não é como esses 
métodos. Então, de onde provém o mundo do Buda? Existem dois cenários principais. Um 
cenário é que a maioria dos Budas, Taos, Deuses e seres conscientes são vidas criadas em 
seus respectivos reinos. O outro cenário é o estabelecido durante seu processo de cultivo 
junto com sua poderosa virtude; para ser mais preciso, isto incluia parte que é cultivada 
mediante o método da passagem misteriosa nas etapas finais do cultivo. Descrever a 
situação de Budas e Deuses com linguagem humana simplesmente não soa bem. Durante o 
processo de cultivo, vocês podem chamar de passagem misteriosa. Quando o magnífico 
Buda alcança a perfeição, e seu mundo se torna uma realidade, já não pode mais usar esta 
metáfora. Seria irrespeituoso. Todas as coisas magníficas que ele tem, são a solene e 
potente manifestação de um Buda e de seu mundo. 
 
Pergunta: Depois de ler a escritura do Mestre: “Alguns pensamentos meus”, alguns 
estudantes sentiram muito pesar em seus corações e enviaram cartas a todos os lados 
tentando impedir que isto aconteça. 
 
Mestre: Com relação ao assunto da extradição, o governo chinês já disse que isto foi uma 
mentira. Sem importar quem lançou esta mentira, eles disseram que foi uma mentira. Isto é, 
tal coisa não existe. Não houve tal coisa, porém isto se originou em algum lugar. Sei que 
não foi feito por parte do governo chinês. Talvez tenha sido feito por pessoas com motivos 
escusos que queriam usar o Falun Gong para promoverem a si mesmas ou foi feito por 
aqueles que queriam colocar o Falun Gong contra o governo chinês. 
 
Pergunta: Cosiderando o que está acontecendo atualmente na China, fora o fato de provar 
se os discípulos na China podem alcançar a perfeição, existe também um elemento do 

DaFa em si que seja o objetivo de todas essas coisas ou que esteja sendo danificado? 
 
Mestre: Não nos preocupemos com essas coisas. Desde que o governo chinês emitiu o 
documento nº 27, o que passou, já passou. Desde o princípio vocês são cultivadores e não 
estão apegados aos assuntos das pessoas comuns. Com relação ao que as pessoas comuns 
têm feito, se é bom ou mau, nós não guardamos rancor, isto é assunto delas. Todos devem 
somente se preocupar com o cultivo. Como seu Mestre, também estou fazendo 
observações. Não mencionem mais esta coisa por agora. Porém se existe o caso de que os 
estudantes na China estão sendo perseguidos por praticarem o cultivo, certamente os 
estudantes fora da China e eu estaremos muito preocupados. Isto é certo. 
 
Então, visto de dimensões mais altas, existem velhas forças usando seres maus de 
dimensões baixas para causar dano. 
 
Pergunta: Mestre, você disse: “Se não pode amar seus inimigos, não será capaz de 
alcançar a perfeição”. Sinto que nunca poderei amar aqueles que atacam o Mestre e o 

DaFa, não importa quem seja. 
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Mestre: (Risos) Talvez se lembre do que eu disse: “Todos vocês são cultivadores. Eu não. 
Eu sou aquele que ensina o Fa a vocês”. Pensem todos, os princípios do Fa do Cosmo criou 
ambientes para a existência de seres em diferentes níveis assim como criou diferentes 
formas de seres no Cosmo. Portanto, se uma pessoa se opõe ao Fa do Cosmo, para onde ela 
irá? Não existe lugar para ela. Tal pessoa é tão má que está fora do campo de alcance do 

Fa. Esta pessoa não é uma pessoa má? As pessoas que causam danos aos princípios do Fa e 
seus inimigos pessoais não devem ser mencionados no mesmo patamar de coisas. O que eu 
quis dizer com: “Deve amar seus inimigos”? Como cada um de vocês está se cultivando, 
devem ser misericordiosos e não devem se limitar ao “se me trata bem, terei misericórdia 
contigo; se não, não terei”. Se assim for, como isso poderia ser diferente do que se encontra 
entre as pessoas comuns, o qual é: “Se me trata bem, eu o tratarei bem”. Na verdade não 
haveria diferença. Vocês são cultivadores, então devem ir além do reino das pessoas 
comuns e devem estar por cima do reino das pessoas comuns. Com toda essa gente comum 
estando em um nível tão baixo e vocês em um nível tão alto, você consideraria uma pessoa 
que está muito abaixo de você como seu inimigo? Quando você considera essas pessoas 
como inimigos, você não acaba se rebaixando ao nível em que a pessoa comum está? Este é 
o caso. Portanto, os Deuses nunca trataram os humanos como inimigos; os seres humanos 
não são dignos. Da perspectiva de ser misericordioso, tampouco devemos considerar os 
seres humanos como inimigos. 
 
Porém, é uma coisa diferente quando se trata de fazer danos ao Fa e à retificação do Fa. 
Não é aceitável nem sequer se a pessoa coopera com o mal por ignorância. Não importa o 
que as pessoas fazem com relação a isto, elas deverão pagar. Todos vocês, cultivadores 
aqui sentados, qualquer coisa de errado que tenham feito no passado, também faz vocês 
sofrerem. As pessoas devem pagar por tudo que fizeram de errado. Não pensem que (isto 
não importa) já que foram passivos ou falaram de forma irresponsável ou disseram e 
fizeram sob pressão ou que foram manipulados pelo mal. Nada disso pode ser uma 
desculpa.  
 
Pergunta: Só agora eu entendi o quão difícil é para o Mestre usar o método mais 
misericordioso para retificar o Fa no mundo humano. A retificação do Fa é mais difícil lá 
em cima do que aqui embaixo? O Mestre pode revelar algumas coisas para nós? 
 
Mestre: (Ri) Atualmente, os seres de lá de cima não são como os humanos que têm maus 
pensamentos. Eles não têm pensamentos humanos. Porém, eles também podem defender 
suas próprias noções de maneira tenaz. Enquanto cada ser vivente estava se degenerando 
desde o tempo do período que era extremamente bom, nenhum deles pôde sentir. Nenhum 
ser consciente percebeu que eles haviam degenerado e todos eles gostavam de comparar a 
si mesmos com seres que não eram tão bons como eles. Eles ainda se consideravam 
melhores que os outros. Todos estiveram se validando desta forma. Na realidade, estavam 
se comparando com pessoas degeneradas em lugar de fazê-lo com o padrão para os seres do 
Cosmo. Mesmo os Deuses não possuindo pensamentos humanos, não estão cumprindo com 
os requisitos do padrão original de seus reinos. Durante a retificação do Fa, eles têm feito 
uma força e criado um obstáculo na tentativa de protegerem a si mesmos. Isto interfere com 
a retificação do Fa e se tornou tão sério que está danificando a retificação do Fa. O 
princípio do Fa do Cosmo é o mesmo: todos devem pagar pelo que têm feito.  
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Pergunta: Sinto profundamente que aquilo que o Mestre e o DaFa têm nos dado é muito e 
que temos dado muito pouco em troca. Particularmente agora, quando o DaFa e os 
discípulos na China estão enfrentando uma prova tão séria, além de nos cultivarmos 
solidamente e com determinação, o que mais devemos fazer? 
 
Mestre: Cada um deve simplesmente continuar cultivando solidamente com diligência. 
Sempre que não houver interferência com a prática, os seres conscientes nos Céus e na 
Terra podem ser salvos, pois quem interferir com a retificação do Fa será eliminado. Na 
realidade, os discípulos do DaFa só querem ter a possibilidade de praticar o cultivo e não 
pedem muito para isso. Um pequeno número de pessoas não nos entende. Então, lhes 
daremos um tempo para que nos conheçam. Elas podem falar mal e nos atacar, porém, nós 
não as trataremos da mesma forma que elas nos tratam. É suficiente nos mantermos 
cultivando. As pessoas terão que pagar por qualquer coisa que façam. Isto é absolutamente 
certo.  
 
Pergunta: Os discípulos de Dalian enviam suadações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos) 
 
Pergunta: Há algum tempo, alguns assistentes e até alguns encarregados pelos centros de 
assistência de certos distritos esconderam as fotos do Mestre e os livros do DaFa. Eles 
também pediram aos outros estudantes que fizessem o mesmo, dizendo que era para 
proteger o Fa e os livros do DaFa. 
 
Mestre: Não façam esta pergunta. Não é tão mau quando algumas pessoas recorram à 
formas humanas para tentar fazer algo quando veem o DaFa sendo danificado e com isso, 
trazendo perdas. Porém, devem fazer tudo o que puderem para proteger os livros do DaFa. 
É bom fazer isso. Se isso é feito por causa do medo, não cumpre os requisitos dos 
discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: Todos os discípulos do DaFa de Gorka em Xinjiang, enviam saudações ao 
Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos! 
 
Pergunta: Há muitos. Lerei tudo junto. Os discípulos de Mudanjiang enviam saudações ao 
Mestre. Todos os discípulos no Parque Lago Rending de Pequim, dezenas de milhares de 
discípulos em Daqing, todos os discípulos no Parque de Nanchang, os discípulos da Sexta 
Divisão do Ministério Aeroespacial, os estudantes de Taiwan, enfim todos sentem muitas 
saudades do Mestre; todos os estudantes do DaFa em Austin, Texas; os estudantes do 

DaFa em Qinhuangdao; os discípulos do DaFa na Universidade Militar de Medicina 
Número Um; os discípulos em Shenzhen enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos! Realmente bons! Estes discípulos são verdadeiramente bons! 
 
Pergunta: Os discípulos da província Hebei, Shanhaiguan, Chaoyang, Qianjiang da 
província Hubei e a região central dos Estados Unidos enviam saudações ao Mestre. 
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Mestre: Obrigado a todos! 
 
Pergunta: Tenho estudado o DaFa por muitos anos. Também tenho estudado o Fa todos 
os dias. Porém, quando os problemas com que me deparo no momento ficam um pouco 
mais complicados, sinto-me desorientado naquilo que devo fazer. Tudo o que os outros 
dizem tem sentido, entretanto vejo que sou incapaz de aplicar o Fa em mim mesmo e chego 
até ao extremo de evitar lidar com questões chaves. Tenho recorrido a uma “tolerância” 
simplista e rígida, com uma intenção profunda de me proteger e evitar de cometer qualquer 
erro. Como posso me desfazer dos apegos ocultos? 
 
Mestre: Na realidade, isto não é algo tão importante. É só um assunto de determinação. 
Penso que a melhor forma é estudar o Fa. Uma vez que os pensamentos retos são 
fortalecidos, se torna fácil se desfazer dos apegos. Use o Fa para avaliar o que é bom e o 
que é mau. De fato, estudar mais o Fa em si mesmo já eliminará coisas más.  
 
Pergunta: Na página 77 (versão em chinês) de “Ensinando o Fa em Changchun”, há uma 
passagem que diz: “Sempre glorifica os mortos, porém não os vivos”. Mestre, por favor, 
explique um pouco mais sobre isto.  
 
Mestre: Isto significa que no passado as pessoas gostavam de ter um morto como modelo a 
ser seguido. Sem dar importância o quão grande foi em sua vida, as pessoas só o veneravam 
depois de sua morte. Elas não o veneravam enquanto estava vivo. Não faziam isto com os 
vivos, pois pensavam que os vivos, algum dia, podiam cometer erros e seria muito 
complicado deixar de venerá-lo depois de já terem feito isto. Por isso, geralmente se 
glorifica o morto ao invés do vivo. Porém, esses são assuntos humanos! Na realidade, 
quando se diz que alguém é bom, não tem que descrevê-lo como bom em todos os aspectos. 
Como uma pessoa comum poderia não cometer erros? Portanto, se não descreve alguém 
como perfeito em cada aspecto e se diz somente que ele alcançou grandes frutos em uma 
área em particular, então não tem nada para se preocupar. As pessoas cometeram e 
cometerão erros novamente; a sabedoria humana é simplesmente muito limitada quando se 
refere a essas coisas.  
 
Pergunta: Quando se decide fazer atividades, necessita-se da aprovação da pessoa 
encarregada do centro de assistência ou da pessoa do centro de assistência geral? Se este é o 
caso, como podemos garantir que essas pessoas tenham o entendimento correto? 
 
Mestre: Sei o que pretende. As pessoas sempre usam o pensamento humano para avaliar os 
cultivadores e nunca poderão entendê-los verdadeiramente. Deixo claro ao dizer isto: nunca 
será capaz de entender as coisas ou obter um profundo entendimento mediante a análise, 
usando suas noções de gente comum para avaliar as pessoas do Falun DaFa ou a mim 
mesmo. Alguns dizem: “Por que aqueles estudantes que foram a Zhongnanhai foram tão 
organizados e tão disciplinados?” Cada estudante nosso sabia o que fazer. Inclusive agora, 
a sociedade humana comum ainda não entende e continua usando palavras impróprias 
porque esta sociedade humana nunca entenderá os cultivadores. Nós não necessitamos 
ordens ou motivação. Seja sozinho ou com os outros, todos os cultivadores se comportarão 
bem, consciente e inconscientemente. Um cultivador sabe como se comportar por si 
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mesmo. Um cultivador sabe que não deve fazer coisas más, somente coisas boas. Um 
cultivador sabe se certificar de ser uma pessoa boa em toda circunstância. Todos sabem que 
aqueles que foram a Zhongnanhai ficaram em silêncio e não gritaram nenhum slogan. 
Então, algumas pessoas pensaram: “Por que ninguém grita? Como podem estar tão bem 
organizados? Todos ficaram simplesmente parados sem se moverem. Até os soldados 
precisaram passar por treinamentos para fazerem isto”. Porém, as pessoas comuns da 
sociedade humana de hoje em dia não sabem que a razão fundamental da humanidade ter se 
degenerado é a corrupção dos corações humanos, de seu pensamento e moralidade. Se o 
coração humano se torna reto e o nível de pensamento e moralidade sobem, verão que não 
precisam de ninguém para que as organizem. As pessoas de moral alta sabem que qualquer 
coisa que façam, devem fazê-la bem. Muita gente sabe que antes de começar a fazer os 
exercícios, todos caminham e falam, fazendo todo tipo de coisas. Uma vez que a música 
começa, de repente tudo se torna muito ordenado. Ninguém mobiliza essas pessoas ou lhes 
dá ordens. As pessoas se colocam em ordem melhor que os soldados. (Aplausos) Os 
cultivadores sabem que devem fazer bem onde quer que estejam, quanto mais em meio ao 

DaFa. Isto é o que as pessoas comuns não entendem. Antes de deixarem o local, os 
estudantes recolheram as pontas de cigarro jogadas pelos policiais deixando o chão limpo, 
sem o mínimo pedaço de papel. (Aplausos). Então, eles pensam mais ainda sobre o porquê 
somos tão disciplinados. De fato, não é nada fácil para as pessoas comuns entenderem os 
cultivadores. Os pensamentos das pessoas comuns estão muito longe daqueles que cultivam 
o DaFa. Essas pessoas são pessoas comuns e sempre usarão os pensamentos egoístas dos 
seres humanos para avaliar tudo. E mais, os pensamentos humanos são muito complicados. 
Há muita gente envolvida em política, outras em economia: algumas trabalham como 
jornalistas e outras como oficiais de polícia. Todas elas usam diferentes noções adquiridas 
pós-natalmente para validar este mundo e cada coisa existente. Claro, os cultivadores estão 
muito além das pessoas comuns; portanto, usando noções humanas comuns, as pessoas são 
incapazes de apreciar ou entender bem os cultivadores. Os estudantes do DaFa agem bem 
onde quer que estejam. Realmente é como outros disseram: Falun Gong traz muitos 
benefícios e não causa dano a nenhum governo ou grupo étnico no mundo inteiro. 
(Aplausos). 
 
Pergunta: É certo que o primeiro imperador da dinastia Qin não adquiriu nenhum carma, 
sem importar as pessoas que matou, pois isto ocorreu como resultado da evolução do 
fenômeno cósmico? 
 
Mestre: Não. Para algumas pessoas, isto tem a ver com sua própria conduta. Para outros, é 
causado pelos fenômenos cósmicos. A unificação da China pelo Primeiro Imperador da 
dinastia Qin foi um fato ocorrido na história e causado pelos fenômenos cósmicos. O 
mesmo ocorre para as mudanças de um regime. Este fato já havia sido estabelecido pelos 
Deuses nos Céus e assim teve que ser. Então, com relação aos métodos que se usa para 
lidar com as pessoas durante este processo, é decisão da pessoa. Quando uma pessoa 
comum tem poder e status, como se comporta e o que faz em sua vida, são assuntos 
próprios dela. Então, elas serão recompensadas com boa fortuna em sua próxima vida. Se 
uma vida não é suficiente para receber toda sua boa fortuna, isto continuará em sua próxima 
vida. Talvez se converta em oficiais de alto posto por várias vidas. De qualquer forma, a 
boa fortuna pode ser tão grande que elas sejam incapazes de desfrutá-la e usá-la toda em 
uma vida. Também existem aqueles que podem usar seu poder para fazer muitas coisas 
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más. Se a pessoa não tem muita moral nem um bom entendimento das coisas, fará muitas 
coisas más. Se ela fez muitas coisas más, sua vida será cortada. E mais, ela receberá 
retribuições em forma de desgraças em sua próxima vida. Retribuição de desgraças pode 
significar – pensem todos – que ela seja pobre, que não tenha nenhum poder e que tenha 
que mendigar alimentos e passar sofrimentos. Se a desgraça é muito grande que uma única 
vida não seja o suficiente, é possível que a pessoa continue recebendo as desgraças por 
várias vidas. Quando as pessoas mais velhas veem que ocorre uma catástrofe a alguém, 
dizem: “ela não fez coisas boas em suas vidas anteriores”. (Risos). O que dizem é 
realmente correto.  
 
Pergunta: A relação predestinada é também matéria, verdade? Como podemos entender: 
relação predestinada? 
 
Mestre: Você cava em um chifre de boi. Claro, não descarto os fatores materiais. Tenho 
explicado claramente o que é uma relação predestinada. É uma manifestação e ao mesmo 
tempo é uma associação real. Claro, esta associação real não se manifesta nas formas das 
pessoas comuns, como que você e eu estamos “atados por uma corda” e que nós dois somos 
arrastados juntos onde quer que vamos. Isto não é o que significa. Esta se manifesta em 
outras dimensões e é invisível para as pessoas. Portanto, as pessoas realmente não podem 
explicar, então dão o nome de “relação predestinada”, “ter uma relação predestinada” ou 
“predestinado”. Claro, tudo neste universo é na realidade matéria. Tenho dito que a mente é 
matéria e que a matéria é mente.  
 
Pergunta: Parece que todos os Fa retos dizem que os homens são superiores às mulheres. 
O budismo parece dizer que a pessoa acumulou muitas virtudes com o propósito de 
reencarnar em um corpo masculino. E os Budas se apresentam com a imagem masculina. A 
imagem feminina parece não ter uma importância real. O Mestre escolheu um corpo 
masculino. Não creio ter escutado sobre Budas femininos. 
 
Mestre: Tenho falado sobre este tema em muitas de minhas conferências. Existem Budas 
tanto femininos como masculinos. Existem Tatagatas tanto femininos como masculinos. Se 
a pessoa alcança o estado de fruto de Arhat durante seu cultivo, já deixou os Três Reinos. 
Há mais de um estado de fruto em um nível de Arhat e este inclui, o Arhat de fruto inicial, 
o Arhat de fruto reto e o grande Arhat. Quando se alcança o estado de fruto de Arhat, sem 
considerar se é homem ou mulher, a perfeição neste nível resulta em corpos masculinos. O 
estado de fruto de Arhat é o primeiro estado de fruto Além dos Três Reinos. Quando 
alcança o estado de fruto de Bodisatva, sem importar que seja uma grande Bodisatva ou 
uma pequena Bodisatva, e independente de se cultivar como homem ou mulher, a pessoa se 
manifestará com um corpo feminino. Se o corpo que aperfeiçoou alcança o cultivo no reino 
de Bodisatva, todos os seus corpos no curso de seu cultivo serão femininos, e por isso, seu 
corpo futuro será feminino. Claro, os Deuses podem se transformar. Porém, seus corpos 
fixos são assim. Se uma pessoa se converte em Tatagata mediante o cultivo, sem importar 
se a pessoa foi homem ou mulher, o corpo original dele ou dela se manifestará. Em outras 
palavras, ele ou ela se manifestará como realmente é seu ser original. Quando uma pessoa 
esteve se cultivando no mundo humano, ele ou ela teve diferentes sexos, porém, quando 
alcança o nível de Tatagata, o corpo dele ou dela será o que é seu espírito-original. Claro, 
existem casos especiais. Estamos falando no sentido geral. De fato, as pessoas no mundo 
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humano reencarnam e desencarnam. Que seja um homem ou uma mulher, isto é ditado pela 
recompensa de boa fortuna e relações predestinadas. Ainda que aparente ser um corpo 
feminino, ela pode muito bem ter reencarnado de um homem. Alguns homens atualmente 
são reencarnações de mulheres. Aqui há o assunto de retribuição de carma. Aqui não tenho 
nada contra as mulheres. Isto também foi dito no budismo anteriormente e Sakyamuni 
mesmo disse que para que a pessoa se reencarne com um corpo masculino, deveria 
acumular virtude em sua vida anterior. Sem importar se é homem ou mulher, se fez coisas 
más ou fez mal em certos aspectos, poderia reencarnar em um corpo feminino em sua 
próxima vida. Assim foi no passado. Este assunto não existe para as pessoas modernas. 
Existirá novamente no futuro. E mais, tenho muitas discípulas femininas que têm se 
cultivado muito bem. Antes de obter o Fa, houve muitas pessoas que intencionalmente 
quiseram reencarnar em corpos femininos para praticar o cultivo. Existe uma razão 
histórica para isso. Talvez, as mulheres não geram facilmente grandes quantidades de 
carma.   
 
Pergunta: Quando propago o Fa às pessoas ao meu redor, todas elas dizem que não podem 
entender o porquê de nós estarmos tão envolvidos com o estudo do Fa, a prática de 
exercícios e a propagação do Fa. Sentimos que não temos feito bem aquilo que o Mestre 
nos ensinou, isto é, nos ajustarmos ao máximo grau possível à sociedade humana comum 
enquanto praticamos o cultivo. Como consequência, isto tem criado obstáculos às pessoas 
obterem o Fa. Causamos perdas irreparáveis? 
 
Mestre: Isto não é tão sério. Se não fizeram bem, corrija as coisas da próxima vez. Todos 
vocês querem que mais pessoas obtenham o Fa e querem salvar as pessoas do mundo. No 
mundo humano nada é constante. Não pode trazer nada consigo quando nasce ou levar nada 
quando morre. Nada pode ser levado consigo. Só com o cultivo é diferente. Uma vez que 
obteve o Fa-Buda, o obteve para sempre. Pode trazê-lo consigo ao nascer e levá-lo consigo 
ao morrer. Então, isto é o mais precioso. Dar o Fa às pessoas é melhor que dar-lhes 
qualquer outra coisa. Muitos de nós querem que mais pessoas conheçam o DaFa, 
particularmente porque é a verdade mais extraordinária; vocês querem que mais pessoas o 
conheçam, então se ocupam em assuntos ligados à propagação do Fa. Se não fizerem bem 
em certo período, façam melhor na próxima vez. Porém, as pessoas que cultivam a 
compaixão, devem sempre ter um coração misericordioso para com todos os seres 
conscientes.  
 
Pergunta: Há três ou quatro anos, já havia grandes grupos de estudantes que tinham 
alcançado o estado de abrir o gong (Kaigong) e iluminarem-se. Durante os últimos três ou 
quatro anos, ainda estiveram suportando sofrimentos humanos e praticando o cultivo. Os 
seus níveis estão sendo continuamente elevados? 
 
Mestre: Colocando dessa forma: pessoas novas continuam se unindo à prática de cultivo. 
Antes de alcançarem a perfeição ainda precisam se manter cultivando. No cultivo, há 
pessoas que superaram bem suas tribulações. Elas cultivam muito rapidamente e são muito 
diligentes. Então, também existem outras pessoas que não passaram bem suas tribulações e 
que não são diligentes. Estão demorando. Com relação a alcançar a perfeição ou não, não 
vamos falar sobre isto agora. Enquanto cada estudante ainda estiver aqui, devem se manter 
cultivando.  
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Pergunta: Os Deuses sem corpos nem formas são “como Deuses vagantes ou imortais 
solitários”. Eles não têm seus próprios mundos? 
 
Mestre: Os Deuses sem corpos nem formas são diferentes dos Deuses vagantes ou imortais 
solitários. “Deuses vagantes ou imortais solitários” é um termo que uso na linguagem de 
gente comum. Posso falar assim. Está bem desde que você entenda o significado. Isto 
significa que alguns não têm seus próprios mundos. Darei um exemplo: como Deuses 
vagantes ou imortais solitários, eles vagam por todos os lados. Realmente, os Taos foram 
assim no passado. O Taoísmo foi estabelecido posteriormente. Os Taos nos Céus não 
tinham mundos no passado. Depois que a pessoa que cultiva o Tao alcança a perfeição por 
meio do cultivo, ela é livre e está muito tranquila no Cosmo. Talvez encontre uma caverna, 
a decore harmoniosamente e permaneça ali com sua serenidade e comodidade. Agora, “os 
Deuses sem corpos nem formas” se refere ao fato de que quando eles são criados, não têm 
corpos nem formas, ou uma vez que a pessoa alcança esse reino por meio do cultivo, não 
lhes é permitido ter corpo ou forma. Porém eles podem se transformar em corpos e formas. 
Os Deuses sem corpos nem formas são normalmente de níveis muito altos. Com um 
simples pensamento, podem ser o que desejarem ser. Porém eles não querem fazer isso 
porque acham isso muito problemático: “Qual é o propósito de fazer isto? É muito 
problemático. É tão bom não ter nada”. Claro, enquanto estou aqui falando dessa maneira, é 
difícil entender essas coisas usando os pensamentos humanos.  
 
Pergunta: Em outras dimensões, uma vez que a vida é criada e começa a existir, possui o 

Fa desse nível o qual foi criada. Como é criada nesse nível, é criada com o padrão 
estabelecido pelo Fa para os seres desse nível. A diferença das crianças no mundo humano 
é que elas precisam de um tempo muito longo para despertarem e precisam aprender do 
mundo exterior.  
 
Mestre: Com exceção daquilo que está dentro dos Três Reinos, os seres criados em 
diferentes níveis, particularmente nas dimensões de Deuses, certamente cumprem com os 
requisitos dos seres naqueles níveis. Eles também são criados pelo Fa naqueles níveis. As 
crianças nascidas no reino de Deuses também são Deuses. Com relação aos seres humanos 
que precisam se despertar e aprender, o chamado “desenvolvimento” de hoje, 
materialmente falando, está desviado e não é humano. Os seres estão retrocedendo, se 
considerarmos suas naturezas fundamentais. Isto não pode ser chamado de “despertar”; na 
verdade isto é entrar no ilusório. De fato, é um processo de degeneração no qual se perde a 
inocência. As pessoas chamam esse processo de desenvolvimento. Os Deuses o chamam de 
processo degenerativo.  
 
Pergunta: Que Deus está encarregado de apagar as memórias no momento da 
reencarnação? 
 
Mestre: Está perseguindo conhecimento e é curioso. Qualquer Deus pode ser designado 
para supervisioná-lo. Diferentes vidas são supervisionadas por diferentes Deuses. Porém, 
existe um só conjunto de padrões no Cosmo. É diferente do que imagina, tudo é muito 
natural. Falando de forma figurativa, é supervisonado pelos Deuses responsáveis pela 
reencarnação dos seres nos Três Reinos.  
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Pergunta: Estimado Mestre Li Hongzhi, no Fahui de Toronto, as perguntas feitas ao 
Mestre foram feitas por muitos discípulos que foram à Toronto vindos de lugares bem 
distantes e as perguntas de muitos que não puderam assistir ao Fahui foram tiradas pelas 
pessoas que “filtram” as perguntas. Para os discípulos isto é difícil de entender.  
 
Mestre: Posso entender como se sente. De fato, com um ou duas mil pessoas no Fahui, se 
cada um fizesse uma pergunta, não seríamos capazes de finalizar a conferência até o dia de 
amanhã à noite. Então, o que se deve fazer se algumas não podem ser respondidas? Temos 
que fazer algum tipo de seleção. Durante a seleção, é muito provável que algumas 
perguntas importantes que vocês querem que seu Mestre responda, sejam tiradas. Ainda 
assim, seguramente poderão obter as respostas enquanto estudam o Fa. De fato, quando as 
pessoas responsáveis fizeram a seleção, disse a elas um princípio: não me tragam nenhuma 
pergunta sobre política; façam o melhor possível para manter as perguntas que perseguem 
conhecimento a um número mínimo e façam o melhor possível para tirar as coisas não 
relacionadas ao DaFa. O propósito é exatamente assegurar a qualidade do nosso Fahui.  
Dois fatores estão envolvidos aqui. Certamente, aqueles estudantes que fizeram a seleção 
também são cultivadores. É muito provável que eles tenham tirado perguntas importantes 
relacionadas ao cultivo. Isto é possível. Penso que o farão melhor da próxima vez. 
 
Pergunta: Na história francesa, Luis XIV brilhou com resplendor infinito, como o Sol. O 
seu espirito-original veio do Céu? Iluminei-me ao fato de que Luis XIV foi seu... 
 
Mestre: Eu tenho reencarnado em muito países. Reencarnei como quase toda classe de 
gente. Às vezes não tive suficiente tempo para a reencarnação. Pois houve pessoas 
baixando a este mundo para estabelecer relações predestinadas em diferentes períodos 
históricos, eu tive que encontrá-los para estabelecer essas relações predestinadas. Mais 
tarde, quando não havia tempo para reencarnar, multipliquei meu corpo e reencarnei. Pude 
ter sido várias pessoas diferentes na mesma vida. (Aplausos) 
 
Pergunta: O Mestre disse que depois de nos cultivarmos, Ele salvaria as vidas que nós 
assassinamos e as colocaria em nossos próprios mundos. Se nós podemos nos cultivar 
somente ao estado de Arhat ou Bodisatva e não temos nossos próprios mundos, o que 
acontecerá? 
 
Mestre: Digo: tenho criado um caminho para a perfeição para cada estudante aqui sentado. 
Com relação ao nível do reino em que alcançarão a perfeição mediante o cultivo, não 
devem pensar sobre isto. Com relação a como lidar com esses assuntos, tenho formas de 
lidar com isto. Acabo de resumir em como converter as coisas más em boas, como 
convertê-las. Sempre há maneira de lidar com todas elas. Se não fossem capazes de pagar 
por todos seus carmas e alcançarem a perfeição, talvez não estivessem sentados hoje aqui. 
(Calorosos aplausos) Tenho que dizer novamente. Em outras palavras, se o caminho que 
arranjei para vocês não permitisse que se elevassem, vocês não teriam se convertido em 
estudantes do DaFa. Eu arranjei caminhos muito bons para vocês. Por isso, como se 
cultivam é assunto de vocês. O Mestre os leva à entrada, depende de vocês, de vocês 
mesmos se elevarem. 
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Pergunta: O Mestre diz em Zhuan Falun (página 105 – versão inglês – terceira edição): 
“Não existe atividade mental de forma alguma para o cultivo em níveis muito altos” e 
“Sempre que elevar seu xinxing, seu gong crescerá. Não precisam fazer nenhum exercício”. 
Como se manifestam os altos níveis mencionados aqui? Quando podemos deixar de fazer 
os exercícios? 
 
Mestre: No cultivo durante os tempos antigos, em muitas vias de cultivo, os movimentos 
físicos nas etapas iniciais eram muito complicados. No final do cultivo, essas coisas não 
tinham nenhuma utilidade. Quando finalmente alcançavam altos reinos não se usava 
nenhum exercício; era tudo sentado fazendo o cultivo tranquilo e não havia movimentos 
físicos externos. Porém, com o DaFa que cultivam hoje, sem considerar as características 
que cada um traz, devem cultivar de acordo com o método que lhes ensinei. Por quê? 
Porque estou continuamente o assimilando desde os níveis microcósmicos até a superfície e 
a uma velocidade muito rápida. Vocês podem ver as pessoas mudando todos os dias. Ao 
alcançar os Três Reinos – na realidade, os corpos humanos estão feitos de todos os níveis 
de partículas nos Três Reinos e são todos chamados corpos humanos – ao entrar nos Três 
Reinos, a velocidade de assimilação diminui de repente e até chega a parar completamente. 
Esta não pode entrar onde a parte humana está. Isto também quer dizer que vocês 
experimentarão mudanças quando sua parte humana melhorar por meio do cultivo do 
xinxing. 
 
Já o cultivo no passado adotou o método de mudar primeiramente a superfície. Logo no 
início, sem que se passasse muito tempo, como vocês podem saber, eles engoliam o Dan no 
método de cultivo da Escola Tao e isto permitia aos seus cultivadores se desfazerem de 
suas enfermidades o mais rápido possível; todas as coisas más e o carma de enfermidade 
oculto na superfície do corpo seriam forçados a sair, todas essas coisas más saíam então o 
corpo ficava purificado. Depois disso, as células superficiais começavam a mudar no 
momento em que a prática de exercícios começava. Uma vez que as células da superfície e 
as moléculas mudavam, pensem todos, essa pessoa se convertia imediatamente em um 
imortal. Ele não se cultivou a um nível alto; ele só mudou as particulas moleculares da 
primeira camada de seu corpo. Isto quer dizer, que ele simplesmente entrou na primeira 
camada de Céus nos Três Reinos e só deixou o reino das pessoas comuns. Ante os olhos 
dos humanos, ele podia desenvolver muitos poderes divinos. Nada na humanidade podia 
restringi-lo. A razão é que, tudo o que as pessoas veem é feito de moléculas e uma vez que 
essa camada de moléculas e células é mudada, ela talvez possa voar, atravessar paredes ou 
ver com seus olhos a situação em outras dimensões que estão compostas de uma camada de 
partículas diferentes das moléculas. Claro, ele não seria capaz de ver as coisas em níveis 
maiores ou mais microcósmicas, porque seu nível era limitado. 
 
Ele seguia se cultivando em profundidade desta maneira. Quando alcançava o nível mais 
alto, os métodos que usou nos níveis mais baixos já não podiam ser mais usados. Ele já não 
podia aplicar nenhum desses métodos que havia usado em sua prática. Quando essas 
pessoas alcançavam completamente os níveis altos, os exercícios já não eram necessários. 
A pessoa simplesmente se cultivava em tranquilidade, então não havia mais exercícios 
físicos. Isto é o que quis dizer.  
 



 23

Porém, isto não funciona com o cultivo em DaFa, pois se a maioria ou todos os nossos 
estudantes mudassem a superfície desde o começo – pensem todos, nós temos cem milhões 
de pessoas aprendendo o DaFa hoje – se todos experimentassem mudanças desde a 
superfície mais externa, posso dizer que hoje teríamos cem milhões de Deuses aqui neste 
mundo. A forma da sociedade humana seria completamente destruída. Ainda temos que 
manter esta forma da sociedade humana comum, pois esta também é o nível mais baixo que 
o DaFa do Cosmo criou para todos os seres conscientes e vocês ainda tem que praticar o 
cultivo e melhorar aqui. Só neste ambiente podemos melhorar e mudarmos a uma 
velocidade mais rápida. Portanto, nós valorizamos este ambiente. A humanidade é muito 
má, porém a humanidade pode nos permitir cultivar mais rapidamente. A humanidade tem 
muitas, muitas coisas que as pessoas pensam que são a verdade e esses são precisamente os 
apegos que queremos abandonar durante nosso cultivo. Para quem é mais fácil o estudo do 

Fa mediante o cultivo; para as pessoas de hoje ou para as pessoas de antigamente? Não 
existem muitos fatores sociais. A chave é que o DaFa é o que está salvando as pessoas e 
estes são os estudantes durante o período de retificação do Fa. Eu digo que o DaFa pode 
permitir às pessoas se cultivarem mais alto e também mais rápido. Nas sociedades antigas, 
todas as pessoas acreditavam nos Deuses, isto permitia a elas entender melhor o verdadeiro 
Tao e o Fa. Falando em termos relativos, elas não eram capazes de se cultivarem tão alto. A 
sociedade inteira podia entendê-lo e falando em termos relativos, o padrão moral das 
pessoas era muito alto. As tribulações, portanto, não eram grandes. Então, quanto piores 
forem as coisas, mais se pode perceber o quanto temos nos cultivado nas dificuldades e 
como somos extraordinários, e só assim podemos nos cultivar para níveis altos. Essa é a 
relação.  
 
Pergunta: Os discípulos de Shenyang enviam saudações ao Mestre! 
 
Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos) 
 
Pergunta: Parece que Falun DaFa é conhecido pelas pessoas ao redor do mundo. 
 
Mestre: Agora parece ser assim. Nós nos mantivemos silenciosos e não quisemos perturbar 
a sociedade, pois assim os cultivadores poderiam praticar o cultivo em um ambiente sereno. 
Agora, parece como se tivéssemos sido empurrados ao cenário mundial. Muitos de nós se 
tornaram famosos devido a isso. (Risos) É muito interessante falar sobre isso. Nós, 
cultivadores, não queremos isso. 
 
Pergunta: Algumas pessoas se empenharam muito em se oporem à prática, então 
difundiram mentiras e palavras enganosas fazendo que as pessoas com relações 
predestinadas perdessem a preciosa oportunidade. Como poderemos reverter a influência 
negativa exercida por essas pessoas que causam danos ao DaFa? Qual é o futuro desses 
seres que pessoalmente e com plena consciência causam danos ao DaFa? 
 
Mestre: Digo, agora mesmo existe somente um pequeno grupo de pessoas que 
verdadeiramente causam danos ao DaFa. Não pensem que há muitas dessas pessoas 
fazendo isso só porque estão fazendo uma demonstração de sua força. As pessoas arcam 
com a responsabilidade por tudo o que fazem. Elas inventaram alguns rumores realmente 
maus – muito maus. Todavia, direi a mesma coisa: não se preocupem pelo fato de não 
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haver pessoas aprendendo o DaFa. Os Budas salvam as pessoas com relações 
predestinadas. (Aplausos). Se as pessoas fossem capazes de danificar o Fa-Buda, como isto 
seria permitido? 
 
Pergunta: Penso que os eventos mais recentes, incluindo aqueles mencionados nas 
escrituras do Mestre: “Alguns pensamentos meus” de 02 de junho, também foram provas 
para muitos discípulos no estrangeiro, para assim ver se eles podiam alcançar a perfeição e 
se eles podiam abandonar os próprios conceitos, assim como também seus conceitos 
humanos. Este entendimento é correto? 
 
Mestre: Nenhum entendimento é incorreto. Cada pessoa vem com um entendimento 
diferente. Nenhum deles é incorreto. Todas essas pessoas entenderam corretamente. 
 
Pergunta: Muitas vezes eu vacilo. Depois de cada Fahui, tenho remorsos infinitos e decido 
praticar com diligência. Porém, depois de um período de tempo, volto às velhas maneiras. 
Às vezes até sinto que não mereço ser discípulo do Mestre e sinto vergonha frente à 
compaixão do Mestre. Existe algum outro método além de ler os livros e estudar mais o 
Fa? Realmente quero praticar o verdadeiro cultivo com determinação. Seria útil ver um 
pouco de outras dimensões ou ter meu Tianmu aberto, etc? 
 
Mestre: As palavras que acaba de dizer: “Realmente quero praticar o verdadeiro cultivo 
com determinação”, sem importar em que classe de estado estava quando escreveu isto, 
essas palavras foram puras e este é seu ser verdadeiro. Claro, as palavras que se seguiram a 
essas, foram rapidamente interferidas com conceitos adquiridos pos-natalmente. Por isso 
sente que não é capaz de se cultivar com diligência. Se os conceitos adquiridos pos-
natalmente não são eliminados, na verdade não será capaz de se cultivar com diligência. 
Não há outra forma. Só lendo mais os livros pode superar esta dificuldade. Não percebeu 
que não poder ser diligente já é em si mesmo uma barreira? Depois de superar esta barreira, 
então dê uma olhada para ver do que se trata tudo isso.  
 
Pergunta: Existem oitenta e quatro mil caminhos de cultivo na Escola Buda. Eles incluem 
vias de cultivo em diferentes níveis? Então, o que acontece em outras dimensões? 
 
Mestre: “Existem oitenta e quatro mil caminhos de cultivo de Fa-Buda” é algo que provém 
do Buda Sakyamuni. O Buda Sakyamuni não é o Senhor supremo do Cosmo. Então, ele 
tampouco conhece sobre as coisas em uma esfera maior do Cosmo. Em outras palavras, 
estando em seu reino, o Buda Sakyamuni disse: “Existem oitenta e quatro mil caminhos de 
cultivo”. Isto foi o que ele pôde revelar às pessoas e não foi incorreto. As pessoas 
provavelmente não saberiam de nada se dissesse a elas que existem cem mil caminhos de 
cultivo, então de que serve isso.  
 
Da forma como vejo, os oitenta e quatro mil caminhos de cultivo mencionados pelo Buda 
Sakyamuni aparentam estar associados aos seres conscientes nos Três Reinos. Quanto aos 
sistemas em outras dimensões, eles nunca foram revelados às pessoas. As pessoas 
tampouco sabem sobre eles. E mais, a Terra não é o único ambiente no Cosmo com 
condições como estas. Porém, nenhum dos outros está na posição central do Cosmo. 
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Pergunta: Há pouco tempo, nosso local de prática organizou atividades de propagação do 

Fa nas quais os estudantes dedicaram muito tempo. Porém algumas atividades pareciam ter 
pouco efeito.  
 
Mestre: Considerando a efetividade da propagação do Fa, façam apenas quando puderem 
de acordo com suas habilidades. As velhas forças... as velhas forças das quais estou falando 
não são demônios reais, são seres degenerados de diferentes níveis e eles incluem tanto 
seres positivos como negativos. Todos eles pensam que estão me ajudando. Claro, a ajuda 
deles se tornou precisamente um obstáculo para mim. Como há um elemento de resistência, 
o progresso de nossa propagação do Fa tem sido obstruído. É muito difícil para os nossos 
estudantes obterem o Fa. Essas velhas forças também têm feito que algumas pessoas se 
tornem indiferentes ao DaFa, inclusive depois delas terem obtido o Fa, e como resultado, 
essas pessoas deixaram de praticar. Esses problemas estão no processo de serem resolvidos; 
não se assustem com essas dificuldades. Vocês devem fazer aquilo que se supõe que devam 
fazer. Todos esses problemas estão no processo de serem resolvidos. 
 
Pergunta: Você disse que a propagação do Fa não tem nada a ver com a perfeição. Porém, 
a propagação do Fa é o mais sagrado e verdadeiramente pode salvar os seres que ainda não 
obtiveram o Fa. Então, a falta de entusiasmo ao propagar o Fa deve ser também algo que a 
pessoa precisa vencer, não é assim? 
 
Mestre: A propagação do Fa e a perfeição são dois conceitos diferentes que não estão 
diretamente relacionados. A perfeição se refere a alcançar o reino de perfeição ao se 
cultivar em meio ao sofrimento e completar o caminho de seu cultivo. Claro, a propagação 
do Fa é algo que devem fazer durante seu cultivo como uma pessoa que tem misericórdia 
infinita, algo que vocês devem fazer além de melhorarem a si mesmos. Porém, o que vocês 
têm feito na propagação do Fa não será tratado separadamente como recompensa de boa 
fortuna entre as pessoas comuns, pois vocês não querem se converter em um ser humano 
em vossa próxima vida – vocês querem alcançar a perfeição. Portanto, isto está conectado à 
misericórdia e à salvação dos seres conscientes em seu cultivo e deixamos que se converta 
em uma parte da poderosa virtude que é estabelecida durante o curso de seu cultivo. 
 
Pergunta: O apego que as meninas têm pela beleza faz parte do instinto natural delas ou 
realmente é um apego? 
 
Mestre: Por agora, não penso que podemos dizer que elas têm um apego quando querem 
parecer bem. Alguns dizem que isto é um instinto natural de mulher. De fato, penso que as 
mulheres devem prestar atenção a isto. Ser descuidada não é bom para ninguém, porém, por 
outro lado ser muito chamativo terá um efeito oposto. Não sou o único que diz que isso não 
é bom – quando as pessoas comuns veem isso, elas também provavelmente não acham isso 
atrativo. É necessário que as pessoas prestem atenção a como se vestem. Os Deuses, Budas 
e Bodisatvas nos Céus são incomparavelmente grandiosos, sagrados e harmoniosos. As 
partículas de carne da pele deles são compostas de partículas extremamente microcósmicas. 
Vocês podem imaginar quão fina e suave é a pele deles? Quando se alcança esse ponto, não 
há necessidade de prestar atenção especial a como se mostrar. 
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Pergunta: O Mestre disse em Zhuan Falun... “a vida prolongada além do tempo 
predestinado é totalmente para se cultivar. Assim que, com um mínimo desvio de seu 
pensamento, sua vida estará em perigo...” Por favor, bondosamente fale sobre isso de forma 
mais profunda. Tenho praticado o cultivo por mais de três anos. Todas minhas 
enfermidades foram curadas. Também deixei os medicamentos que tomei por décadas. 
Mesmo tendo mais de sessenta anos, estou em melhor forma que quando tinha meus 
quarenta. Gostaria de fazer algum trabalho dentro de minhas habilidades, fora da prática de 
cultivo, está bem fazer isso? 
 
Mestre: Certamente pode, sempre que não afetar seu estudo do Fa e a prática de 
exercícios,... “ir além de seu tempo de vida predestinado...” se refere a uma situação na qual 
se supõe que uma pessoa viverá só por umas poucas décadas nesta vida. Portanto, quando 
ela alcança essa idade, tem que ir. Porém, quando ela está a ponto de alcançar o fim do 
“tempo predestinado de vida”, ela começa a cultivar e é muito diligente desde o minuto que 
começa; isto mostra imediatamente que esta pessoa tem boas qualidades. Não importa quão 
velha ela seja – tampouco olho a idade. Como talvez saibam, Zhang Sanfeng obteve o Tao 
em seus setenta e viveu por cento e trinta anos. Ele começou a prática de cultivo 
formalmente quando tinha mais de setenta. Digo, o cultivo não tem nada a ver com a idade. 
Este depende de se é capaz de ser diligente. Se você realmente pode deixar a vida e a morte, 
e pensa: “A idade é longa, por que penso sobre essas coisas? Já obtive o Fa. Simplesmente 
continuarei me cultivando”. (Aplausos). Quando verdadeiramente se considera como um 
cultivador ao invés de uma pessoa comum, sua vida será cultivada continuamente e será 
prolongada continuamente. Sua vida se prolongará continuamente, permitindo que tenha 
tempo suficiente para se cultivar. Então, existem algumas pessoas que não são diligentes, 
até o ponto em que elas realmente não podem alcançar a perfeição nesta vida. Portanto, esta 
vida não pode mais ser prolongada. Quando chegar o tempo, ela será deixada ao próprio 
destino. Do contrário, não só não terá êxito no cultivo nesta vida, mas as coisas em sua vida 
futura também serão perturbadas. O que se deve fazer? Simplesmente deixe-a ir. Assim são 
as coisas. Portanto, mediante os altos e baixos no mundo humano, as pessoas mais velhas 
que estão aqui durante décadas já devem saber disso; é simples assim quando se trata de 
todos os apegos e buscas que elas tiveram na vida. Vocês devem saber disso. Então, o que 
não podem deixar? É fácil dizer, porém muito difícil de fazer. 
 
Pergunta: Inspirei-me e melhorei muito diante dos eventos que ocorreram em Pequim e 
Tianjin. Mesmo como cultivador, foi muito difícil cumprir com Zhen-Shan-Ren nos 
momentos cruciais, claro eles alcançaram Zhen. Eles foram para lá para falarem palavras de 
verdade puramente por boa vontade e não fizeram nada que não correspondesse aos 
padrões dos cultivadores. Eles toleraram pacífica e calmamente. Mestre, por favor tenha 
certeza que os verdadeiros discípulos de Falun DaFa que praticam o verdadeiro cultivo não 
desapontarão o Mestre. O que dizemos é correto? 
 
Mestre: Vocês disseram corretamente. É, já vi a manifestação disso. Escrevi em “Alguns 
pensamentos meus” que “cada um tem sua própria vontade”. Tenho feito somente esta 
única coisa nesta minha vida – ser responsável pela perfeição daqueles de minha gente que 
podem cultivar. Quando vi todos meus estudantes, um depois do outro, passando essas 
grandes provas para ver se eles poderiam alcançar a perfeição, vocês sabem como eu me 
senti?! (Calorosos aplausos) Extraordinário, verdadeiramente extraordinário; eles merecem 
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ser Deuses grandiosos! Lembro que Nostradamus disse que durante certo período de tempo, 
os Deuses e as pessoas coexistiriam. Não importa a que se referiu quando disse isso, porém, 
na verdade, não penso que vocês devam ser mais considerados como pessoas comuns. 
Vocês podem abandonar o que as pessoas não podem. Vocês suportam o que as pessoas 
comuns não podem suportar. Ah! Por isso é que as pessoas não nos entendem. Porém, 
devemos fazer nosso melhor esforço para ajudar as pessoas a entenderem. (Risos) 
 
Pergunta: Como os discípulos do DaFa devem lidar com a relação entre o “DaFa é 
solene” e o “DaFa é harmonioso”? 
 
Mestre: O DaFa é solene. Uma pessoa quer alcançar a perfeição mediante a prática de 
cultivo, seria aceitável se o DaFa não fosse solene? Se o DaFa se desvia somente um 
pouquinho, seria impossível aos cultivadores alcançarem a perfeição. Essas vias perversas 
podem permitir que as pessoas se cultivem até se converterem em Deuses grandiosos? 
Absolutamente não. Por isso o Fa é solene. Cada discípulo do DaFa deve cumprir com os 
padrões de cada reino onde se encontram. Isto é solene. O que precisa ser eliminado 
durante o processo de cultivo deve ser eliminado. Não há outra alternativa. O DaFa pode 
salvar as pessoas e pode criar tudo no Cosmo. O DaFa tem princípios do Fa para diferentes 
níveis. Os princípios do Fa em cada nível estão conectados ao Fa como um todo. De cima a 
baixo, do interior ao exterior, e desde o microcosmo até o macrocosmo, tudo está 
interconectado. Os princípios também estão conectados dentro de cada nível de forma 
independente. Falando de outra perspectiva, este Fa é harmonioso, pode ser expresso 
claramente, é indestrutível e tudo pode ser explicado perfeitamente baseado nos princípios. 
Devido a ter criado o Cosmo, certamente pode demonstrar com perfeição o fato da Verdade 
ser onipresente e onipotente. Pode converter todas as coisas más em coisas boas e pode 
salvar tudo e a todos os seres conscientes no Cosmo. No passado, não existia a criação-
existência-degeneração e destruição? O DaFa pode fazer com que as coisas dirigidas à 
destruição voltem a ser novas e boas. Pode obter qualquer efeito possível e é onipotente. 
Portanto, este DaFa é absolutamente perfeito e indestrutível. (Aplausos) 
 
Pergunta: Nós fomos suficientemente afortunados de poder saber sobre o DaFa depois de 
25 de abril, por meio de escutar essas pessoas que perseguem o DaFa falar sobre o DaFa. 
Depois de dois meses, sentimos profundamente a amplitude e imensidão do DaFa. 
 
Mestre: As pessoas más escutam coisas más e as pessoas boas escutam coisas boas! 
Quando os perversos falam mal do DaFa, depois de tudo, eles têm que mencionar as 
palavras “Falun Gong”. Então, nossos estudantes conhecem “Falun Gong” e veem que é 
bom. (Aplausos) Os seres humanos não são capazes de danificar o Fa-Buda. Cada vez que 
o perverso usa as pessoas más para nos causar danos, na realidade estão nos divulgando! 
(Calorosos aplausos) Porém, as pessoas fizeram coisas más com más intenções. Isto é 
seguro. Então, é justamente ai que seus seres estão posicionados.  
 
Pergunta: Como posso fortalecer o entendimento mais elevado que tenho do DaFa? 
 
Mestre: O que eu lhes ensino são os princípios do Fa. A razão pela qual os estudantes 
vieram aprendê-lo no início, também foi porque eles sentiram que os princípios eram bons. 
Gradualmente, eles viram que esses princípios do Fa não só diziam às pessoas como serem 
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boas, mas também era um livro de prática de cultivo, um livro de Fa-Buda; a lei celestial, o 

DaFa do Cosmo. Eles gradualmente reconheceram isto. (Aplausos). Portanto, penso que é 
melhor que vocês continuem com o cultivo sem nenhuma intenção. Se vocês pensam 
durante todo o dia sobre ir ao mundo de um Buda, isso realmente se converterá em um 
apego. Há um ditado que diz: “Ganha naturalmente sem perseguir”. Apenas cultivem-se e 
tudo se manifestará. Quando algo se manifestar, vocês sentirão: “oh, foi tudo muito 
natural”. Sentirão que é natural porque seu reino já estará lá. Os seres humanos estão em 
um reino de seres humanos e querem ver as coisas que estão acima de seus próprios reinos. 
Todos eles têm esse desejo. Quando os cultivadores estão nesse reino e veem estas coisas, 
eles não se sentem estranhos, ao contrário, se sentem bem, tudo é muito natural.  
 
Pergunta: Os discípulos em Guangzhou sentem muitas saudades e gostariam muito de vê-
lo. 
 
Mestre: Agradeço os estudantes de Guangzhou. Agora é difícil de dizer...(ri) já que não é 
possível no momento. 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa do local de prática de Dunluzhan da cidade de Nanjing e 
os discípulos do DaFa em Nanjing enviam saudações e o mais elevado respeito ao seu 
infinitamente misericordioso Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos! 
 
Pergunta: Todos os discípulos do DaFa das cidades de Pequim, Lanzhou, Harbin, Qiqihar, 
Mongólia Interior, Guangzhou, Xangai e Wuhan enviam saudações ao Mestre e pedem ao 
Mestre que não se preocupe. 
 
Mestre: Obrigado a todos. 
 
Pergunta: O Grande Imperador Kangxi teve uma vida de autoridade virtuosa. Estabeleceu 
este modelo para os imperadores seguintes? 
 
Mestre: A vida do Grande Imperador Kangxi foi muito magnífica. O discurso do Próspero 
Tempo durante Kangxi e Qianlong tem sido legado às pessoas através da história. Não 
falarei sobre assuntos humanos. Kangxi foi um imperador magnífico. 
 
Pergunta: Uma vez fiz uma pergunta que lhe deixou muito triste. 
 
Mestre: Não estava triste. Talvez estava pensando sobre outras coisas. Os assuntos em que 
penso são diferentes dos assuntos em que você pensa. O que vocês veem é simplesmente a 
aparência na superfície. O que eu vejo é a verdadeira manifestação. 
 
Pergunta: O demônio da luxúria que apareceu em meu sonho foi meu marido. Isso foi 
também o caso de um demônio causando problemas? 
 
Mestre: Por que seu marido estaria ali? Este não era seu marido. Era uma tranformação. 
Esteja alerta. 
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Pergunta: Minha irmã mais nova é estudante do colégio de medicina chinesa. Ela terá um 
curso obrigatório no segundo semestre sobre o qigong. Ela está perguntando se deve pular 
este curso. 
 
Mestre: Uma estudante do colégio de medicina chinesa... Bem, atualmente os colégios de 
medicina na China também tem reconhecido os efeitos de cura direta que o qigong tem 
proporcionado à medicina chinesa. Eles também começaram a estudá-lo. Claro, de acordo 
com o que sei, muito poucos aprenderam sistemas de práticas de qigong corretamente. 
Quando o qigong estava se popularizando, houve um grupo de sistemas relativamente bons. 
Mais tarde, o qigong falso começou a emergir gradualmente. O primeiro sistema de prática 
relativamente bom que emergiu foi o taiji. Agora, algumas pessoas modificaram o taiji até o 
ponto em que ficou irreconhecível. A versão modificada seguramente é prejudicial. Então, 
os ensinamentos do livro Tendões de Changing apareceram. O taiji pertence à Escola Tao. 
O livro Tendões de Changing pertence à Escola Buda e foi o que os monges do Templo 
Shaolin usavam para seus cultivos internos no passado. Em seguida apareceu 
imediatamente um sistema de cultivo folclórico; cinco animais brincando. Esses foram 
relativamente benéficos para as pessoas. Também houve alguns outros. Não os 
mencionaremos um a um. Agora existem todo tipo de sistemas que envolvem futi. Se esses 
sistemas são levados às escolas para que os estudantes os estudem, realmente causarão 
danos aos estudantes escolares. 
 
Pergunta: Quando meço a mim mesmo de acordo com o padrão para os cultivadores, 
muitas vezes temo que o Mestre não me considere como um verdadeiro discípulo de 
cultivo. Porém, outros sempre pensam que não sou tão mau. Recentemente eles até me 
pediram para que eu seja um assistente. Sei bem que não estou qualificado. Tenho medo de 
causar danos à imagem do DaFa. 
 
Mestre: Parece que você tem muito medo. Realmente, um assistente não tem que lidar com 
muitas coisas e isto não é nenhum cargo oficial, mas somente comparecer ao local de 
prática, facilitar o grupo de prática e estudar o Fa. Não há muitas coisas. Não tenha tanto 
medo. É muito bom que sinta que não tem se cultivado bem. Isto diz que é capaz de ver 
onde tem falhado. Não sinta medo quando vê suas debilidades e erros. Se há algum, 
simplesmente elimine-o. Se você não tivesse apegos ou erros, já não necessitaria se cultivar 
mais. Durante o processo de cultivo, seguramente terá apegos humanos.  
 
Pergunta: Quando me deparo com penalidades, sei que são tribulações e tento fazer o 
melhor para que meu coração não seja afetado. Porém, quando me deparo com coisas 
alegres, não posso evitar me sentir feliz.  
 
Mestre: Então, fique feliz. Isto está bem. Depois de tudo, ficar contente é muito melhor 
que fracassar nas provas que considera muito difícil de passar. Na realidade, sua 
mentalidade de estar feliz desaparecerá naturalmente quando seu reino se elevar. Não tem 
que suprimi-la artificialmente. Claro, não é correto se assim que obtém algo que o faz feliz, 
você dança de alegria. Todos vocês são racionais e educados, portanto, não creio que isso 
seja um problema. Porém, as provas em forma de tribulações são muito difíceis de passar. 
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Pergunta: Existem diferentes níveis entre os seres iluminados? 
 
Mestre: Claro que sim. Nem sequer todos os Tatagatas estão no mesmo nível. Como disse, 
eles são Reis do Fa; os cultivadores os chamam coletivamente de “Tatagatas”. Também 
existem os Reis do DaFa e outros Reis do DaFa em níveis ainda mais altos.  
 
Pergunta: Se é assim, as vidas dos seres iluminados de menor nível são arranjadas pelos 
seres iluminados de níveis mais altos? 
 
Mestre: Na realidade não é como você pensa. Não use a mentalidade humana para pensar 
sobre os Deuses ou nunca entenderá. Isso também é falta de respeito. Uma vez que uma 
pessoa se cultiva a um Tatagata, dentro do alcance de suas habilidades, tudo está sob suas 
ordens e ele é onipotente. 
 
Pergunta: Sou um estudante do período inicial. Se fazemos nosso melhor esforço porém 
ainda não podemos alcançar a perfeição nos dias finais do cultivo devido a nossa pobre 
qualidade-inata, ainda poderemos ir com o Mestre? Poderemos ainda ir ao...? 
 
Mestre: Vocês têm feito seu melhor esforço para se cultivar (claro, não podem...), vocês 
têm muito pouca confiança. Se vocês fazem seu melhor esforço e ainda não podem alcançar 
a perfeição, isso não seria correto. Estas palavras se contradizem uma com a outra. (Risos). 
Este assunto não existe. Apenas sejam diligentes. Vocês não sabem que tipo de qualidade-
inata possuem. Como podem dizer que é pobre? Se vocês fizeram todo o possível, o que os 
espera é a perfeição! (Aplausos). 
 
Pergunta: Se pensarmos na Terra como uma partícula, digamos uma molécula, então a 
matéria composta desta molécula de Terra tem um nível menor que o nível dos seres 
humanos já que quanto mais alto, mais finos são os elementos que o compõe. 
 
Mestre: Não adiantaria se eu lhes contar tudo sobre este Cosmo. Porém, lhes disse que 
quanto mais fina e mais microcósmica, mais alto é o nível. Claro, também lhes disse que a 
Terra está em um nível mais baixo. O nível mais baixo se encontra em meio às partículas 
grandes e pequenas. De fato, o que lhes disse é que é mais baixo que as partículas grandes e 
também é mais baixo que as partículas pequenas. Justamente por se encontrar no meio é o 
mais baixo. Nós temos falado sobre coisas maiores. Elas também são mais altas que os 
seres humanos.  
 
Pergunta: Não tenho um aparelho para escutar a música de Falun DaFa enquanto pratico 
os exercícios. Posso mudar as posições contando durante os exercícios de pé? 
 
Mestre: Sim, porque as primeiras vezes que praticamos os exercícios ensinei aos 
estudantes sem música e praticamos contando. Depois de tudo, o cultivo é extraordinário. 
Porque temos um mecanismo automático, quando o mecanismo é muito forte, as mãos irão 
ao baixo abdomen e pararão por si mesmas quando completarem as nove vezes. Por isso, 
nós chamamos o fazer os exercícios “movendo seguindo os mecanismos”. Uma vez que o 
mecanismo esteja formado, ele moverá e girará automaticamente, permitindo ao 
mecanismo conduzir e mobilizar o corpo para que faça os exercícios. É certo que os 
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movimentos são feitos automaticamente. Assim, o propósito de permitir aos estudantes 
escutarem a música enquanto fazem os exercícios é para permitir que os principiantes 
alcancem, assim que for possível, o estado onde não sejam interferidos pelos pensamentos 
caóticos. Escutar a música por si só, lhes impedirá de pensar em outras coisas, usando a 
forma de substituir dez mil pensamentos com este único pensamento. Nós usamos tal 
método. Então, a música é em si um pensamento. Porém, agreguei o conteúdo interno do 

Fa, assim como o gong na música, fazendo-a ter o efeito de ajudar na prática de cultivo. 
Portanto, este é o propósito de escutar a música enquanto fazem os exercícios. É o mesmo 
se praticam os exercícios com precisão sem a música. Não há nenhum impacto nisso.  
 
Pergunta: Posso substituir o sono pelos exercícios? Isso funcionará? 
 
Mestre: Não, pois isto o conduziria a outro extremo. Durante o curso de seu cultivo, ainda 
depende deste corpo para o cultivo. Sem este corpo não seria capaz de cultivar todas essas 
coisas. Por isso é que vocês necessitam comer e dormir para se certificar que seu corpo 
esteja em condições saudáveis. Portanto, todos necessitam dormir. Quanto a que fazer 
quando estão ocupados com seu trabalho – com coisas do DaFa ou muito ocupados no 
trabalho – e não dormem por umas quantas noites, isso é só de vez em quando e é um 
assunto diferente. Ao fazer os exercícios se recuperarão imediatamente. Você diz que só se 
manterá praticando os exercícios e se privará do sono por um longo tempo, substituindo seu 
sono com a prática de exercícios. Isso não vai funcionar. Não é assim que se faz o cultivo 
em DaFa. Por que cultivariam dessa maneira? Porque o melhoramento do seu xinxing é o 
número um em seu cultivo, isto lhe permite melhorar verdadeiramente. Se o seu xinxing 
não é elevado, não melhorará sem importar quantos exercícios faça. Não podem forçar 
artificialmente o melhoramento com a prática de exercícios. Sem melhorar o xinxing nunca 
melhorarão, não importa o quanto pratiquem os exercícios. 
 
Pergunta: Sei que não é bom negociar ações, porém não entendo a razão real. Nos Estados 
Unidos, as companhias distribuem ações às pessoas como um de seus benefícios. Isto é 
considerado uma fortuna imoral? As ações não são uma forma em que as companhias 
arrecadam dinheiro para o seu crescimento? 
 
Mestre: Digo a todos que as coisas consideradas corretas pelos humanos não são 
necessariamente corretas. Particularmente quando a moralidade humana é inadequada, o 
que os humanos consideram bom, pode ser mau. Vocês sabem, obter ganho por seu 
trabalho ou fazer um trabalho intelectual, ou se tem um grande negócio ou se tem a 
habilidade, todas são formas normais para se ganhar dinheiro e não importa o quanto de 
dinheiro ganhem. Isso é ganhar dinheiro por meios corretos e não importa quanto possam 
ganhar. Nunca me sinto bem quando usam meios especulativos, pois existe um princípio 
neste Cosmo chamado “sem perdas, não há ganhos”. Talvez quando ganham esse dinheiro, 
não saibam quantas coisas boas perderam porque não deram nada em troca. As ações 
sobem e descem, o coração das pessoas também se move com elas. Como podem se 
cultivar enquanto fazem isso? Enquanto alguns se tornam ricos, é muito provável que 
outros se suicidem por perder dinheiro. A verdade é que o comércio de ações é uma aposta. 
Então, como cultivador, deve apostar? Diria que não. Claro, não estou dizendo como as 
pessoas comuns devem lidar com suas ações. É um assunto humano se as pessoas devem 
ou não investir na Bolsa. Só ensino os princípios de cultivo para os cultivadores. Depois de 
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tudo, vocês devem ir além dos assuntos de gente comum e medirem a si mesmos com 
padrões mais elevados, verdade? A porção que é distribuída pelas companhias como 
benefícios ou salários pode ser trocada imediatamente. 
 
Pergunta: Os cultivadores não podem suportar o carma por seus parentes. Por que as 
crianças que não têm carma podem suportar o carma por nós? 
 
Mestre: Talvez essa criança veja que seus pais têm muitas dificuldades para passar as 
provas e que agem de forma errada nas provas. Portanto, ela suportará algumas provas para 
vocês, claro, vocês não querem isso nem são agradecidos: “Por que a criança sofre em meu 
lugar?” (Risos) Só estou ilustrando um princípio. Isso não é necessariamente assim. Porém 
isso só acontece com as crianças dos discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: Meu filho de cinco anos de idade tem se cultivado por dois anos. Ele disse que 
tem uma equipe de televisão em sua frente e que o Mestre dá lições do Fa para ele, dia e 
noite. Isto é uma interferência ou um estado correto? 
 
Mestre: Ele é uma criança, portanto, não é uma interferência. Talvez seja um mecanismo 
para que a criança obtenha o Fa. Porém, isto não interromperá de forma alguma, o descanso 
da criança. 
 
Pergunta: Na sociedade humana comum, quando existe uma força extremamente enorme 
de natureza demoníaca que trata de danificar o DaFa em grande escala, até o grau de querer 
erradicar o DaFa, qual é a melhor maneira de salvaguardar o DaFa? 
 
Mestre: Um estudante me disse: “Cultivarei DaFa até o último momento. Se minha cabeça 
fosse cortada, meu corpo ainda estaria aqui sentado em meditação”. (Aplausos) Se a mente 
de uma pessoa não é afetada, as medidas coercivas só podem afetar a superfície e não a 
raiz. Na prática de cultivo, o que importa é que a pessoa entenda os princípios. Se a pessoa 
se conduz somente por formalidades, se você dissesse a ela que não fizesse certas coisas, 
funcionaria? Não é verdade? Claro, alguns estudantes me dizem que não importa o que vai 
acontecer ou que tipo de interferência vai surgir, eles não serão perturbados. Isso é o 
melhor. Claro, estou falando da mente ser imperturbável, não o corpo.  
 
Pergunta: O pensamento diário sobre propagar o Fa também poderia ser aproveitado pelos 
demônios? 
 
Mestre: É uma coisa boa se querem propagar o Fa. Isso não é ruim. Porém, não permitam 
que isso interfira com vosso cultivo. Como discípulos do DaFa, vocês realmente devem 
fazer coisas para propagar o DaFa. 
 
Pergunta: Nas sociedades ocidentais as pessoas se preocupam muito com a aparência de 
seus dentes. Como discípulos, podemos ir ao dentista fazer limpeza nos dentes? 
 
Mestre: Se você quer limpar os dentes, então limpe-os. Isso não é considerado uma grande 
coisa. Vejam isso somente como um desejo de serem asseados. Esses são assuntos de 
pessoas comuns.  
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Pergunta: Quando o Buda Sakyamuni e Jesus estiveram propagando seu Fa e salvando as 
pessoas, os seres conscientes do Cosmo já haviam se desviado do Fa. Por que não se 
retificou o Fa naquela época? 
 
Mestre: Eles eram somente Tatagatas. Portanto, eram incapazes de retificar o Fa do 
Cosmo. Eles só podiam retificar seu próprio Fa.  
 
Pergunta: Mestre, diga-nos por favor, é verdade que todos já se depararam com a prova de 
se o cultivador pode ou não alcançar a perfeição? Aqueles que não puderam passar a prova 
terão outra oportunidade no futuro? 
 
Mestre: Não posso dizer isso. Se lhes digo que haverá mais oportunidades, vocês 
esperariam e estariam preparados e então não equivaleria a uma prova. Tampouco lhes direi 
se todos vocês podem alcançar a perfeição nem quantos de vocês já alcançaram a perfeição. 
 
Pergunta: Já morei nos Estados Unidos por longo tempo. Sempre tive um sentimento de 
querer ajudar as pessoas na China, particularmente àqueles estudantes escolares pobres. 
Penso que este é um sentimento de compaixão. Depois de começar o cultivo em Falun 

DaFa, estou duvidando de meu pensamento. Não estou certo se devo ajudar ou não. A 
batalha psicológica em minha mente tem sido intensa. Não sei se este é um qing de gente 
comum ou uma grande misericórdia. 
 
Mestre: Não há nada de errado em ter sentimentos com relação a ser um bom compatriota 
com as pessoas de sua própria cidade natal. Não há nada de errado em ajudar àqueles que 
são pobres. Porém, digo que os cultivadores devem dedicar mais esforços ao cultivo, pois 
não podem ver as relações predestinadas entre muitas coisas. O que pode acontecer se a 
pessoa que está ajudando é alguém que causará danos ao DaFa no futuro? Claro, se todos 
aqueles que quer ajudar aprenderem DaFa no futuro, então terá a infinita virtude porque 
todos eles o pagarão com bondade mais tarde. Vocês devem exigir de si mesmos os padrões 
mais altos para um cultivador quando se depararem com qualquer coisa. Alguns dizem: 
“estou fazendo uma boa obra ao construir um templo”. Diria que até Sakyamuni disse que 
um Fa que contém intenção é tão ilusório como a sombra de uma bolha; se não se cultiva, 
nunca ascenderá. Mesmo que construa templos por todas as partes da cidade, ainda assim 
não se converterá em um Buda já que você não se cultivou. Como um Buda pode permitir 
que as pessoas entrem pela porta de trás, como se o fato de construir muitos templos 
poderia elevá-lo? Isto é validar as coisas com pensamentos humanos. É dessa forma? Não. 
Ninguém pode se elevar sem se cultivar. De uma perspectiva diferente, talvez não haja 
Buda no templo que construiu e tampouco os Budas irão para lá. Portanto, esses templos 
estarão ocupados por raposas, doninhas amarelas, fantasmas e serpentes. Então a pessoa 
ajudou o mal a fazer maldades e, assim tem feito algo mau. De todas as formas, essa é a 
classe de relações que as pessoas não são capazes de ver. Como cultivadores, devemos 
entender isso.  
 
Pergunta: Na página 59 de “Explicando o Conteúdo de Falun DaFa” é dito: “Se a pessoa é 
verdadeiramente capaz de continuar se cultivando: posso continuar me cultivando e ainda 
desejo me cultivar”; então ela pode arcar com o carma de seus parentes próximos ou de 



 34

seus bons amigos e pode eliminá-lo pouco a pouco e transformá-lo em virtude. De qualquer 
forma, é verdadeiramente difícil porque isto é algo estritamente ligado ao xinxing da pessoa 
e ao quanto seu coração e mente podem suportar. Por isso, quando se alcança certo ponto, 
não se pode ir além; se manifesta dessa forma. Uma pessoa que suporta mais penalidades, 
pode se tornar má, cair, e cultivar em vão pois sua capacidade não é suficiente”. Mestre, por 
favor, diga-nos como entender a última frase. 
 
Mestre: Essas palavras foram ditas em termos dos princípios do Fa. Se esta situação 
realmente ocorre, ainda temos maneiras para que a pessoa se cultive e ascenda. Se uma 
prova é muito severa para que um cultivador a suporte, ele irá ao outro extremo. Quando 
uma pessoa comum critica a outra, esta não chegará muito longe. Uma vez que tenha 
chegado muito longe, a outra pessoa não aceitará, e mais, esta pode ir imediatamente ao 
outro extremo. Isto ocorre quando uma pessoa comum não lida com as coisas de forma 
apropriada. O mesmo ocorre para o cultivo. Se vocês se cultivaram até esta etapa e uma 
tribulação excessivamente grande é colocada sobre vocês, realmente estarão em uma 
situação muito perigosa. Não será dito a vocês quando estarão atravessando uma prova. 
Como poderia lhes dizer que isto é uma prova para vocês? Vocês estão se cultivando e 
ninguém lhes dirá. Também, quando uma pessoa alcança a perfeição, é certo que ela 
alcançará o estado de iluminação imediatamente. Isto é certo. Se não lhe for permitido 
alcançar o estado de iluminação quando tiver chegado a essa etapa e já estiver tudo pronto – 
se estiverem nesse limite e ainda não puderem alcançar a iluminação – de repente se 
sentirão sem esperanças. O desespero pode levar a pessoa ao outro extremo, o qual é 
perigoso. Isso é o que significa. 
 
Pergunta: Os estudantes das cidades de Fushun e Xi’an enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos. 
 
Pergunta: Tenho familiares que cultivam Falun DaFa na China. Devido à interferência 
externa, não são capazes de praticar no local de prática. Eles praticam em casa e sua 
determinação no cultivo permanece imutável. Mestre, eles serão afetados no que se refere a 
alcançarem a perfeição? 
 
Mestre: Tenho dito em Zhuan Falun que estar em casa ou fora é o mesmo. Porém, não 
devem perder as condições que lhes permitam ajudar os outros a melhorarem. O DaFa 

pode tornar possível que os estudantes alcancem a perfeição; os estudantes também têm que 
harmonizar o DaFa.  
 
Pergunta: Os discípulos terão a oportunidade de escutá-lo pessoalmente na leitura do 
“Hong Yin” Isto pode ser gravado...? 
 
Mestre: Se a oportunidade surgir no futuro, isto pode ser feito.  
 
Pergunta: Você ensinou que devemos ser bondosos com as pessoas e que os discípulos 
femininos devem ser gentis. Porém, muitas vezes isto causa maus entendidos entre os 
membros do sexo oposto. Devemos ainda tratar os membros do sexo oposto da mesma 
forma que fazem as pessoas comuns? 
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Mestre: É correto. Por que tem de atuar e falar como os homens? Uma mulher deve ser 
como uma mulher e atuar como uma mulher em tudo o que faz. Digo-lhes como devem ser. 
Com relação a causar maus entendidos, se você atua normalmente não causará nenhum. 
Não exagere ao lidar com as coisas nem quando lida com as pessoas. Fiquem relaxados. 
Estou certo que não haverá nenhum problema.  
 
Pergunta: Meu marido é americano. Depois que obtive o Fa, passei o DaFa a ele, quando 
ele leu, vi um Falun sobre sua cabeça. Porém, um dia, de repente começou aprender yoga e 
disse que a yoga torna o seu corpo forte. E mais, quase toda noite ele queria... 
 
Mestre: Deve ver certas coisas com calma. Primeiro deve olhar para si mesma para ver se 
há algum problema vindo de sua parte. Se não há, então deve ser uma interferência 
demoníaca. Porém, sem importar se é uma interferência ou algo causado devido aos seus 
próprios problemas, você pode dialogar com seu marido. Uma pessoa deve ser racional. 
Todos nós devemos proteger nosso xinxing. Outras pessoas podem fazer maldades, porém 
nós não podemos. Se realmente pudermos proteger nosso xinxing, essas coisas passarão 
rapidamente. Elas não durarão muito. No final, é certo que seu marido mudará devido à sua 
própria elevação nos níveis de cultivo. É certo que as coisas são dessa maneira! (Aplausos) 
 
Pergunta: Qual é a relação entre desejo subjetivo e desinteresse? 
 
Mestre: Não confunda idéias de gente comum com um estado de cultivo. O desejo 
subjetivo que menciona é como um apego de gente comum. A prática em DaFa requer que 
você alcance o desinteresse mediante o cultivo, ao invés de fazê-lo de forma imposta. 
Claro, se não tenta duramente alcançar isto durante seu cultivo, não será cultivo. Em outras 
palavras, não deve forçar: “tenho que alcançar esse desinteresse desde o começo, porém 
nem sequer sei como ser desinteressado”. Portanto, só pode verdadeiramente alcançar isso 
quando tiver um entendimento das coisas ao se melhorar mediante o cultivo. 
 
Pergunta: Meu marido rasgou livros do DaFa e disse muitas coisas faltando com respeito 
ao DaFa. Ele também fez muitas coisas que danificam o DaFa. Estou muito triste. Ele não 
tem lido os livros do DaFa. 
 
Mestre: Nós temos pessoas como essas em nossa audiência. Elas fizeram coisas similares 
no passado quando não entendiam o DaFa, porém começaram a estudar o Fa. Deve 
verificar para ver se isto foi causado por seus próprios fatores ou se foi uma verdadeira 
interferência. Porém, há uma coisa. Sem importar se é uma interferência ou um estado que 
apareceu durante o cultivo, um estudante deve preservar seu xinxing. As pessoas fazem 
coisas más e cometem erros, porém nós não podemos. Realmente, as pessoas devem pagar 
pelo que tenham feito. É um enorme pecado causar danos às coisas do DaFa.  
 
Pergunta: Às vezes, o profundo empenho que os discípulos do DaFa colocam na prática 
dos exercícios e o estudo do Fa, fazem com que as pessoas ao redor deles fiquem 
“desconsertadas”, e em alguns casos, algumas não querem mais se relacionar com eles. É 
correto dizer que os discípulos não fizeram bem em “cultivar enquanto se adaptam à 
sociedade humana comum da melhor forma possível”? 
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Mestre: Então devemos olhar e ver de que forma eles estão profundamente envolvidos. Se 
os estudantes praticam frequentemente os exercícios e estudam o Fa todos os dias sem 
fazer as obrigações caseiras ou trabalho, isso não é bom. Também, se todos nós vestimos o 
traje amarelo enquanto fazemos os exercícios todos os dias, as pessoas comuns pensarão 
que vocês são uma religião e não irão querer se envolver. Se todos nós estamos vestidos 
com as roupas que vestimos regularmente, como as pessoas comuns, e fazemos nosso 
maior esforço em estarmos como as pessoas que estão ao nosso redor, quando fizermos os 
exercícios, é possível que as pessoas queiram se unir à prática e obterem o Fa.  
 
Pergunta: Algo transparente similar a um globo tem girado frente aos meus olhos por mais 
de dois anos e há muitos pontos negros dentro dele que ficam mudando. Isto é algo ligado à 
passagem misteriosa? Mestre, por favor, explique. 
 
Mestre: Talvez. Não quero explicar o estado específico de nenhuma pessoa. Isto é bom 
para o seu cultivo. 
 
Pergunta: Tenho uma neta de raça mista que tem um ano de idade. Cuido dela vinte e 
quatro horas por dia. Quando leio Zhuan Falun ela sempre quer beijar o livro e a foto do 
Mestre. Não sei se posso colocar as fitas de gravação das lições para ajudá-la a obter o Fa.  
 
Mestre: Claro que pode, certamente pode. As crianças dos discípulos do DaFa não são 
iguais às crianças de gente comum.  
 
Pergunta: Envio saudações ao Mestre por parte dos discípulos do DaFa do distrito de 
Haidan em Pequim. 
 
Mestre: Obrigado a todos. (Aplausos) 
 
Pergunta: Durante o cultivo, quanto mais busco e elimino meus apegos, mais consigo 
reconhecer os variados apegos de gente comum e quão feios são estes apegos. Mestre, por 
favor, diga-me: que estado mental deve ter com relação a isto? 
 
Mestre: Isto é normal. Depois de se cultivar por um tempo, muitos têm esses sentimentos. 
Cada pessoa na sociedade humana comum tem essas coisas, as quais foram desenvolvidas 
na sociedade humana comum. As pessoas comuns não são capazes de reconhecê-los. A 
razão pela qual é capaz de reconhecê-los é porque transcendeu as pessoas comuns no 
cultivo. Porém, deve ter a idéia de eliminar esses apegos e resistir a eles.  
 
Pergunta: Quando traduzimos “O Falun da Escola Buda, o yin e yang da Escola Tao e 
tudo nas dez direções do mundo são refletidos totalmente no Falun”, alguns traduzem o 
Falun da Escola Buda como “a roda do Dharma”. Mestre, por favor, nos explique qual é a 
diferença entre “a roda do Dharma” e o Falun do qual o nosso DaFa fala. Em inglês, a 
palavra “dharma” se refere aos ensinamentos da religião budista. O Mestre já instruiu que 
se traduza o “Falun” em ambos os casos, diretamente em pinyin. 
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Mestre: Sim, é melhor traduzi-lo diretamente porque certos termos devem ser traduzidos 
diretamente. Para alguns idiomas, na realidade é muito difícil capturar o verdadeiro 
significado do Falun. Por isso é que algumas coisas não podem ser traduzidas. É assim que 
penso. Não podemos usar “roda do Dharma” porque a conotação interna é completamente 
diferente. 
 
Pergunta: No início do mês quando li a reportagem no jornal “World Journal” que dizia 
sobre a “Extradição...” estive realmente muito triste. Muitas vezes parei em frente à foto do 
Mestre chorando e desenvolvi o pensamento de regressar à China e suportar o sofrimento 
pelo Mestre. 
 
Mestre: Posso ver o coração de todos vocês. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, diga-me: é justamente devido ao fato do Mestre ter nos dado 
muita coisa que eu atuo assim, ou estive usando apegos humanos para lidar com todas essas 
coisas? 
 
Mestre: Não, nenhum dos dois... Esse pensamento é realmente natural. (Aplausos). 
 
Pergunta: Eu perco virtude se meu marido pede divórcio? E se eu nego? 
 
Mestre: Você não perde virtude pelo que os outros fazem. Porém você mesma deve lidar 
com essas coisas. Não importa o que, sempre deve tratar a si mesma como uma praticante, 
uma cultivadora. Depois de tudo, o divórcio não é uma coisa boa. Porém, muitas vezes é 
difícil persuardir a outra pessoa e isso se torna muito difícil. Claro, qualquer situação é 
possível, incluindo esta que lhe permite eliminar certos apegos. Não importa o que, todos 
vocês devem conduzir bem a si mesmos. 
 
Pergunta: Não cuidei bem dos meus estudos de gente comum em minha vida diária. Se o 
divórcio ocorrer, isto pode ser feito contra minha vontade? Estudei muito o Fa e ainda não 
consegui responder esta dúvida. Posso deixar meu qing e aceitar o divórcio. Cumpri com os 
padrões de um cultivador? 
 
Mestre: Só posso lhe dizer que atue de acordo com os padrões para um cultivador. É 
verdade que há muitos que não conseguem deixar esse assunto. Sei que isto está 
acontecendo com alguns estudantes, digo, o divórcio. Chegou-se a ponto de se tornar inútil 
persuardir a outra pessoa e já não podem viver juntos por mais tempo. Então, o estudante 
em questão, continuou com o divórcio. Quando a outra pessoa viu que isto iria realmente 
ocorrer, essa pessoa deixou de brigar. Quando o estudante verdadeiramente libertou seu 
coração – o não estar em conflito – a outra pessoa já não queria o divórcio. Pelo contrário, 
essa pessoa disse: “Se quiser praticar, vá em frente”. Esse tipo de coisa também acontece. 
Porém, nem todos os casos seguem o mesmo padrão. Claro, tivemos pessoas que realmente 
passaram pelo divórcio. Portanto, realmente não posso dizer que acontecerá dessa forma. 
Só posso dizer que atue de acordo com os padrões de um cultivador. Lide bem com isso e 
vejamos como as coisas se desenvolvem.  
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Pergunta: Quando pratiquei em Wuhan, o assistente de nosso local de prática disse que 
minha irmã era uma estudante veterana, no entanto, ela ainda não havia passado a prova da 
luxúria. Não creio que ela seja uma verdadeira cultivadora. Este é meu entendimento 
pessoal. Este entendimento é correto? 
 
Mestre: Penso que isto depende da forma como vê as coisas. Se isso ocorre entre marido e 
mulher, não pode ver assim porque tenho dito a todos que se cultivem enquanto se ajustam 
ao máximo à sociedade humana comum. Não deixe que seu cultivo afete a relação normal 
entre marido e mulher. Nós nos cultivamos entre as pessoas comuns. Se a atividade sexual 
não é entre marido e mulher, então esta estudante tem um sério problema. 
 
Pergunta: Sou pintor e agora tenho um trabalho regular. Depois do trabalho, às vezes em 
meu coração quero fazer alguns quadros. Porém tenho medo que isto afete meu tempo de 
estudo do Fa. Por isso, muitas vezes evito este pensamento. Claro, minha familia e amigos 
pensam que já não quero mais me aperfeiçoar e que deixei minhas aspirações originais 
depois que comecei a praticar Falun Gong. Devo me ajustar à sociedade humana comum, 
seguir o curso natural, e pintar as coisas que o meu coração quiser pintar? 
 
Mestre: Quero falar sobre isto dividindo o assunto em dois temas. Primeiro, você não 
equilibrou bem a relação entre seu trabalho e o estudo do Fa. Se você tivesse equilibrado 
bem, isto não impediria a sua pintura ou a criação de um novo trabalho. Cada um de nós 
tem um trabalho e cada um de nós é um membro da sociedade. E mais, muitos equilibram a 
relação muito bem. Estive falando aos jornalistas: “Depois que a pessoa aprende o Fa, 
como ela não poderia pintar bem se não tem apegos?” A sabedoria de uma pessoa comum é 
limitada. Elas quebram a cabeça sem comer ou dormir bem, e tratam de estudar muito o 
novo projeto, completar a composição e criar um novo trabalho. Depois que elas pintam, 
mesmo assim pode não estar bom. Já, um cultivador com uma profissão de pintor, se 
estiver trabalhando em qualquer coisa, deve fazer bem seu trabalho. Então, durante seu 
cultivo, seu reino de pensamento ascenderá à medida que se cultivar. Não tem que ficar 
quebrando a cabeça sobre uma composição que está além do reino de pessoas comuns, 
verdade? Todas as coisas que deseja pintar, a forma em que expressa a pintura e seus frutos 
artísticos devem ser mais altos que aqueles das pessoas comuns. Não existe tal relação? 
Porém, independente disso, sei que pintar ocupa tempo. Não obstante, isto pode ser tratado 
corretamente: “Estudarei o Fa todos os dias um pouco e praticarei os exercícios um pouco. 
Passarei o resto do tempo trabalhando”. Isto não afetará de forma alguma as coisas.  
 
E mais, você desenvolveu um problema aqui. Às vezes, os pintores falam sobre a 
inspiração. Uma vez que a inspiração chega, eles sentem essa paixão em pintar. Pintar o 
quê? Isto depende do que emerge de seus pensamentos criativos. Claro, nós não podemos 
pintar algo que não cumpre com o padrão de um cultivador. Como cultivador, na sociedade 
humana comum, deve cultivar enquanto se ajusta ao máximo à sociedade humana. Porém, 
se algumas coisas nem sequer estão à altura da moralidade das pessoas comuns, então não 
podemos pintá-las. Isto seria criar carma e fazer coisas más, pois sua pintura é mostrada às 
outras pessoas. Se o que pinta são coisas verdadeiramente boas, então siga em frente e 
pinte.  
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Respondi todas as perguntas. Isto conclui as minhas respostas às suas perguntas. Obrigado 
a todos. (Longos aplausos). 
 
Sob qualquer circunstância difícil, todos, mantenham seus corações calmos. Somente 
mantendo-se de forma inabalável, serão capazes de lidar com todas as situações. (Calorosos 
aplausos). 
 


