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LUN YU 

 

O Dafa é a sabedoria do Criador. É o alicerce da criação sobre o qual 

se erguem o Céu, a Terra e o Universo. Ele abrange tudo, desde o 

extremamente pequeno ao extremamente grande, e se manifesta de 

diferentes formas nos diferentes níveis do corpo cósmico. Partindo das 

profundezas do corpo cósmico, primeiro surgiram as menores partículas, 

seguidas de incontáveis camadas sobre camadas de partículas, variando em 

tamanho, da menor à maior, até chegar ao plano superficial formado pelos 

átomos, moléculas, planetas e galáxias que a humanidade conhece, e indo 

além, ao que é ainda maior. Partículas de variados tamanhos compõem 

vidas de variados tamanhos bem como mundos de variados tamanhos que 

permeiam o corpo cósmico. As vidas que habitam a superfície das 

partículas, em diferentes planos, percebem as partículas maiores, do nível 

seguinte, como planetas em seus céus, e é assim em cada plano e em todos 

os planos. Para as vidas em cada plano do cosmos, isso parece continuar 

infinitamente. Foi o Dafa que criou o tempo e o espaço, a infinidade de 

espécies de vidas e todas as coisas existentes, abarcando tudo e nada 

omitindo. Tudo o que existe são manifestações tangíveis das qualidades 

essenciais do Dafa, Zhen-Shan-Ren, nos diferentes níveis. 

Por mais avançados que possam ser os meios humanos de exploração 

do espaço e de investigação da vida, o conhecimento adquirido desse modo 

limita-se a uma parte desta dimensão onde vivem os seres humanos, em 

um baixo nível do universo. Diversas civilizações que existiram em eras 

remotas também exploraram outros planetas, no entanto, por mais 

distante que tenham ido, também não conseguiram ir além da dimensão 

onde os seres humanos vivem. Os humanos nunca conseguirão conhecer a 

verdadeira imagem do universo. Se um ser humano quiser entender os 

mistérios do universo, dos espaços-tempos e do corpo humano, ele terá 

que cultivar num Caminho verdadeiro e alcançar a verdadeira iluminação 

elevando o nível do seu ser. Por meio do cultivo, ele elevará o seu caráter 

moral e, uma vez que tenha aprendido a discernir entre o que é 

verdadeiramente bom e o que é verdadeiramente mau, entre a virtude e o 

vício, e tenha transcendido o nível humano, ele terá acesso e poderá ver 

realidades do universo bem como vidas existentes em outros planos e 

dimensões. 



Pessoas afirmam que a finalidade das pesquisas científicas é 

melhorar a qualidade de vida, no entanto, o que as impulsiona é a 

competição tecnológica. Na maioria dos casos, isso aconteceu depois que 

as pessoas negaram o divino e abandonaram os valores morais que 

asseguram o autocontrole. Foi por essa razão que diversas civilizações 

humanas do passado foram destruídas. As pesquisas científicas estão 

necessariamente confinadas a este mundo material e os métodos usados 

são tais que só se aceita estudar aquilo que foi previamente reconhecido, 

enquanto isso, fenômenos que são intangíveis e invisíveis na dimensão 

humana, mas que existem objetivamente e se revelam concretamente na 

realidade dos seres humanos – tais como a espiritualidade, a fé, a palavra 

divina e os milagres – são tratados como tabus pelas pessoas que se 

afastaram do divino. 

Se o ser humano for capaz de elevar seu caráter, sua conduta e suas 

noções, tendo por base valores morais, a civilização humana poderá ser 

duradoura e milagres voltarão a ocorrer no mundo humano. No passado, 

culturas semidivinas surgiram muitas vezes neste mundo e ajudaram as 

pessoas a alcançar um entendimento mais verdadeiro sobre a vida e o 

universo. Quando as pessoas mostrarem o devido respeito e reverência 

pela forma como o Dafa se manifesta aqui neste mundo, os indivíduos, os 

povos e as nações desfrutarão bênçãos ou glória. Foi o Dafa, a Grande Lei 

do universo, que criou o corpo cósmico, a vida e todas as coisas. A vida que 

se afasta do Dafa torna-se verdadeiramente corrupta. A pessoa que se 

alinha ao Dafa é verdadeiramente boa e será recompensada e abençoada 

com saúde e felicidade. E o cultivador, que conseguiu se assimilar ao Dafa, 

é um iluminado – divino. 

 

Li Hongzhi 

24 de maio de 2015 

 

 

 

 

 



01 - RIQUEZA E VIRTUDE 

Os antigos diziam que "o dinheiro é algo externo a este corpo físico". Todos sabem isso, porém, 

todos buscam ter dinheiro. Um homem jovem busca ter dinheiro para poder satisfazer seus 

desejos; uma mulher jovem o quer para ter glamour e luxo; uma pessoa idosa o quer para poder 

ter uma velhice tranquila; uma pessoa instruída quer dinheiro para ter prestigio; um funcionário 

público cumpre seu dever por dinheiro, e assim por diante. E assim, todos buscam ter dinheiro.  

Algumas pessoas até competem e brigam por dinheiro; aquelas que são arrojadas se arriscam 

por dinheiro; as violentas recorrem à violência para obtê-lo; as invejosas morrem de raiva por 

causa dele. É dever do governante e de seus oficiais trazer riqueza para o povo, mas promover 

a adoração ao dinheiro é a pior política que se pode adotar. Riqueza sem virtude é prejudicial a 

todos, enquanto riqueza com virtude é o que todos esperam ter. Sendo assim, uma pessoa não 

pode ser realmente rica sem cultivar a virtude.  

A virtude é acumulada em vidas passadas. Tornar-se um rei ou um alto funcionário, a riqueza, a 

nobreza, tudo isso vem da virtude. Não há ganho sem virtude; perder a virtude implica perder 

tudo. Por isso, os que buscam o poder e a riqueza primeiro precisam acumular virtude. Através 

do sofrimento e de boas ações uma pessoa pode acumular virtude vivendo em meio às pessoas. 

Para conseguir isso, uma pessoa precisa entender o princípio “causa e efeito”. Entendendo-o, 

os governantes e o povo poderão praticar o autocontrole e, desse modo, a prosperidade e a paz 

prevalecerão sob o Céu. 

  

Li Hongzhi, 

27 de janeiro de 1995  

  

 02 - VASTO E PROFUNDO  

 Os princípios do Falun Dafa podem guiar o cultivo de qualquer pessoa, inclusive daquelas que 

possuem crenças religiosas. São princípios do universo; é o verdadeiro Fa nunca antes ensinado. 

Anteriormente, não era permitido aos humanos conhecer os princípios do universo (o Fa-Buda). 

O Fa transcende o conhecimento acadêmico e os princípios morais das sociedades humanas do 

passado e da atual. Aquilo que foi ensinado pelas religiões e as coisas que as pessoas do passado 

tiveram contato foram somente fenômenos superficiais, de pequena profundidade. O vasto, 

amplo e profundo conteúdo do Fa pode somente se manifestar, ser vivenciado e compreendido 

por praticantes em seus diferentes níveis no verdadeiro cultivo. Só então uma pessoa pode ver 

realmente o que é o Fa. 

  

Li Hongzhi 

6 de fevereiro de 1995  

  

 

 



03 - CULTIVO VERDADEIRO  

Meus discípulos, verdadeiros cultivadores, o que lhes tenho ensinado é o Fa para o cultivo de 

Buda e Tao. No entanto, em vez de vocês estarem angustiados por não poderem deixar apegos 

de pessoa comum, vocês se queixam a mim sobre perdas em seus interesses mundanos. Isso é 

cultivo? Ser capaz de abandonar apegos de pessoa comum é um teste crucial em seu caminho 

para ser verdadeiramente extraordinário. Todo discípulo que cultiva verdadeiramente tem que 

passar por isso, porque essa é a linha divisória entre um cultivador e uma pessoa comum. 

Na verdade, se você sente amargura porque sua reputação, seus interesses e sentimentos estão 

sendo prejudicados entre as pessoas comuns, isso significa que você ainda não abandonou 

apegos de pessoa comum. Lembrem-se disto: em si mesmo, o cultivo não é amargo; o ponto-

chave está em você não renunciar a seus apegos de pessoa comum. Só quando você estiver 

próximo de abandonar sua reputação, seus interesses e sentimentos é que você sentirá a dor. 

Vocês caíram aqui de um mundo sagrado, puro e incomparavelmente esplêndido e foi porque 

vocês desenvolveram apegos naqueles níveis. Ao decaírem a um mundo que, em comparação, 

é sujo, em vez de cultivarem para regressar rapidamente, vocês não só não renunciam às coisas 

deste mundo sujo como se agarram a elas, inclusive ficam angustiados frente a perdas das mais 

triviais. Saiba que, para salvá-lo, o Buda mendigou por comida entre as pessoas comuns? Hoje, 

mais uma vez, eu abri totalmente a porta e estou ensinando este Dafa para salvá-lo. Eu nunca 

me amargurei devido às numerosas adversidades que tenho sofrido. Então, o que você tem que 

ainda não pode renunciar? Você poderá levar para o Céu essas coisas que você guarda dentro 

de você, às quais você não renuncia? 

  

Li Hongzhi 

22 de maio de 1995  

  

 

04 - TER CLAREZA MENTAL 

Eu disse a alguns praticantes que esses pensamentos que são drásticos e fortes são causados 

pelo carma de pensamento, mas agora, muitos estudantes passaram a considerar que todos os 

seus pensamentos ruins da vida diária são devido ao carma de pensamento. Isso não é correto. 

O que restaria para você cultivar se você já não tivesse nenhum pensamento ruim?! Se você 

fosse puro assim, você já não seria um Buda? Tal entendimento é errado. Só quando sua mente 

reflete violentamente pensamentos sujos ou amaldiçoa o Mestre, o Dafa, outras pessoas etc., e 

você não consegue se livrar deles ou suprimi-los, é que é carma de pensamento. Contudo, há 

também carma de pensamento que é fraco, mas os pensamentos ou ideias são diferentes dos 

comuns. Você deve ter clareza sobre isso.  

  

Li Hongzhi 

23 de maio de 1995  

 



05 - ILUMINAÇÃO  

No lamacento mundo humano, as pérolas e os olhos de peixe estão misturados. Um tatagata 

precisa descer silenciosamente ao mundo humano. Quando ele ensina o Fa, práticas maléficas 

interferirem. O Tao e caminhos demoníacos são ensinados simultaneamente no mesmo mundo. 

Para poder distinguir entre o verdadeiro e o falso, ter iluminação é importante. Como distinguir 

entre ambos? Certamente, haverá pessoas excepcionais. Aqueles que realmente têm relações 

predestinadas e podem distinguir virão, um após o outro e, obtendo o Fa, entrarão no Caminho. 

Sabendo distinguir o que é reto e o que é perverso, eles obterão ensinamentos verdadeiros, 

purificarão seus corpos, se elevarão em sabedoria, enriquecerão seus corações e embarcarão 

no barco do Fa, navegando tranquilamente. Que maravilha! Siga com todo o seu empenho até 

alcançar a Perfeição. 

Aqueles que sobrevivem perdidos no mundo e com pobre qualidade-de-iluminação vivem para 

o dinheiro e morrem pelo poder; eles ficam alegres ou tristes por causa de pequenos ganhos. 

Eles competem amargamente uns contra os outros, acumulando assim carma ao longo de suas 

vidas. Quando eles ouvem o Fa, eles zombam e logo em seguida falam que é "superstição"; eles 

dificilmente conseguirão entendê-lo e acreditar nele de coração. Eles são pessoas inferiores e é 

difícil salvá-los. O carma deles é tanto que envolveu seus corpos e bloqueou a sabedoria deles; 

a natureza-original deles desapareceu.  

  

Li Hongzhi 

14 de junho de 1995  

  

 06 - PORQUE UMA PESSOA NÃO PODE VER  

 "É preciso ver para poder crer". Esse é o ponto de vista de uma pessoa inferior. Os humanos 

estão perdidos na ilusão e geram muito carma. Como então poderiam ver tendo uma natureza-

original obscurecida? O compreender antecede o ver. Cultive seu coração e elimine seu carma. 

Uma vez que a sua natureza-original aflora, você será capaz de ver. Vendo ou não, uma pessoa 

excepcional depende de sua própria iluminação para alcançar a Perfeição. Para uma pessoa 

poder ver ou não, é algo determinado pelo seu nível e pela sua qualidade-inata. A razão de a 

maioria dos cultivadores não poder ver é desejar ver, o que é um apego. Sendo assim, enquanto 

uma pessoa não abandonar esse apego, ela não verá. Frequentemente isso se deve à uma 

obstrução causada pelo carma, a um ambiente inadequado ou à forma como a pessoa cultiva. 

Há várias causas para isso e variam de pessoa para pessoa. Até mesmo uma pessoa que vê, não 

pode ver claramente, porque somente não vendo claramente é que ela pode se iluminar ao Tao. 

Quando uma pessoa vê tudo claramente, como se estivesse pessoalmente na cena, isso significa 

que ela alcançou a abertura do gong, que não pode mais praticar o cultivo, porque não há nada 

para ela se iluminar.  

  

Li Hongzhi 

16 de junho de 1995  

  



 07 - APRENDENDO O FA  

Ao aprender o Dafa, os intelectuais devem estar atentos para evitar um importante problema: 

estudar o Dafa da mesma maneira que as pessoas comuns estudam obras teóricas, tal como 

selecionar citações relevantes de pessoas renomadas para assim examinar a própria conduta. 

Essa maneira de aprender o Dafa impede o progresso do praticante. Além disso, ao ouvirem que 

o Dafa tem um profundo significado e que nele há coisas de alto nível que podem guiar a prática 

de cultivo nos diferentes níveis, alguns tentam examiná-lo palavra por palavra, mas, no final, 

não encontram nada. Esses hábitos adquiridos do estudo de teoria política durante longo 

período, são também fatores que interferem no cultivo e levam a um mal entendimento do Fa.  

Ao estudar o Fa, você não deve procurar partes relevantes numa busca intencional de solução 

para um problema em especial. Na realidade, isso é também uma forma de apego (com exceção 

daqueles problemas que precisam de uma solução imediata). A única forma de se obter um bom 

entendimento do Dafa é estudá-lo sem nenhuma intenção. Cada vez que você termina de ler 

Zhuan Falun, desde que você tenha alcançado algum entendimento, você já progridiu. Mesmo 

que você entenda só um ponto depois de o ler, você realmente progridiu.  

Na realidade, na prática de cultivo, você se eleva gradualmente, sem se dar conta disso. Tenha 

em mente: ganhar naturalmente, sem perseguir.  

Li Hongzhi 

9 de setembro de 1995  

 

08 - COMO DAR ASSISTÊNCIA  

Muitos assistentes de diversas regiões do país possuem um alto nível de entendimento do Dafa. 

Eles dão um bom exemplo através de suas condutas e de um bom trabalho de organização dos 

seus grupos de prática. Porém, há alguns assistentes que não têm feito tão bem e isso se mostra 

principalmente no modo pelo qual eles fazem as coisas. Por exemplo, para fazer que os 

praticantes os obedeçam para que seja mais fácil conduzir as atividades, alguns assistentes 

conduzem as atividades dando ordens. Isso não é permitido. Aprender o Fa deve ser algo 

voluntário. Se um estudante não fizer realmente de coração aquilo que lhe for pedido, então, o 

problema não poderá ser solucionado. Ao invés disso, surgirão conflitos. Se isso não for corrigido 

logo, os conflitos se intensificarão prejudicando severamente a aprendizagem do Fa.  

Mais grave ainda, alguns assistentes frequentemente circulam rumores ou coisas 

sensacionalistas para fazer que os praticantes aceitem as coisas ditas por eles e os obedeçam, 

para assim aumentar o prestígio pessoal, ou fazem coisas diferentes para se exibirem. Essas 

coisas não são permitidas. Nossos assistentes devem servir de forma voluntária; vocês não são 

o Mestre nem devem ter esses apegos. 

Então, como exercer bem a função de assistente? Primeiro, você deve ver a si mesmo como um 

estudante em vez de se ver como alguém acima deles. Quando houver algo que você não sabe 

fazer, você deve humildemente falar sobre isso com os outros. Se você fez algo errado, você 

deve sinceramente falar disso com os estudantes: "Eu também sou um cultivador assim como 

vocês e é inevitável que eu cometa erros na minha função. Cometi esse erro, contudo, vamos 

fazer certo agora". Se você desejar sinceramente que todos colaborem para que as coisas sejam 

feitas bem, então, qual será o resultado alcançado? Ninguém dirá que você é incompetente. Ao 



contrário, eles pensarão que você tem um bom entendimento do Fa e um coração franco e 

aberto. De fato, o Dafa está aqui e cada um o está aprendendo. Os estudantes julgarão cada 

ação do assistente com base no Dafa e, assim, poderão saber claramente se foi bom ou não. Se 

você tem a intenção de ser admirado pelos outros, então, os estudantes pensarão que você tem 

um problema de xinxing. Portanto, só sendo modesto é que você poderá exercer bem a sua 

função de assistente. A sua reputação resulta de um bom entendimento do Fa. Como pode um 

cultivador estar livre de erros? 

  

Li Hongzhi 

10 de setembro de 1995  

  

 

09 - FIRMAMENTO  

O universo é tão vasto e os corpos celestiais são tão imensos que o ser humano nunca conseguirá 

entendê-lo por meio da exploração e pesquisa. Os humanos nunca serão capazes de detectar a 

menor partícula da matéria. Os mistérios do corpo humano vão muito além da compreensão 

humana, a qual só é capaz de estudar suas camadas mais superficiais. A vida é tão abundante e 

complexa que permanecerá eternamente como um enigma para a humanidade.  

  

Li Hongzhi 

24 de setembro de 1995  

  

 

 10 - NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA 

Uma pessoa má nasce do coração de inveja. Dominada pelo egoísmo e rancor, ela se queixa das 

injustiças contra ela.  

Uma pessoa bondosa tem sempre um coração de compaixão. Sem queixas e ódio, ela aceita as 

dificuldades com alegria.  

Um ser iluminado não tem nenhum apego. Ele observa silenciosamente as pessoas do mundo 

vivendo enganadas pela ilusão. 

  

Li Hongzhi 

25 de setembro de 1995 

  

   

 



11 - O QUE É O VAZIO?  

O que é o vazio? Estar livre de apegos é o verdadeiro estado de vazio. Não significa um vazio 

material. O Zen-budismo chegou ao final do seu Fa e já não tem nada a ensinar. Mesmo assim, 

neste caótico Período-final-do-Fa, há alguns que teimosamente ainda estudam o Zen-budismo 

e se agarram à essa teoria do vazio, agindo de modo irracional e absurdo, como se tivessem se 

iluminado aos fundamentos filosóficos disso. O próprio fundador do Zen-budismo, Bodhidarma, 

reconheceu que seu Fa só poderia ser eficaz por seis gerações e que, depois disso, não restaria 

mais nada para ser transmitido. Por que não despertam para isso? Se tudo é vazio, sem Fa, sem 

Buda, sem imagem, sem ser e existência, então, o que é Bodhidarma? Se não há Fa, então, o 

que a teoria do vazio do Zen-budismo é? Se não há Budas nem imagens, então, quem é 

Sakyamuni? Se não há nome nem imagem nem ser próprio nem existência, se tudo está vazio, 

por que você ainda se importa em comer e beber? Por que você ainda se veste? E se seus olhos 

forem arrancados? O que são as sete emoções e os seis desejos de pessoa comum aos quais 

você está apegado? Na realidade, para um tatagata, "vazio" significa estar livre de todos os 

apegos de pessoa comum. A não omissão é a verdadeira essência do vazio. Para começar, o 

universo existe porque tem matéria, porque é formado dela e se mantém como matéria. Como 

poderia ser vazio? O Fa que não é ensinado por um tatagata, certamente, não dura muito tempo 

e seus ensinamentos morrem – o ensinamento de um arhat não é Fa-Buda! Entendam isso! 

Entendam isso!  

  

Li Hongzhi 

28 de setembro de 1995  

  

12 - DETERMINAÇÃO  

Com o Mestre por perto, vocês se enchem de confiança. Sem o Mestre por perto, vocês perdem 

o interesse no cultivo; é como se vocês se cultivassem para o Mestre e tivessem entrado neste 

caminho com um interesse passageiro. Isso é uma grande fraqueza das pessoas de qualidade 

mediana. Sakyamuni, Jesus, Lao Tsé e Confúcio se foram há mais de dois mil anos e, mesmo 

assim, seus discípulos nunca sentiram que não poderiam cultivar sem seus mestres por perto. O 

cultivo é da sua própria conta; ninguém pode cultivar por você. O Mestre só pode lhe ensinar 

leis e princípios na superfície. É sua responsabilidade cultivar seu coração e sua mente, renunciar 

aos seus desejos, obter sabedoria e desfazer a confusão em você. Se você entrou neste caminho 

levado por algum interesse, então definitivamente sua mente não será firme e você, vivendo na 

sociedade humana, esquecerá o básico. Se você não tiver firmeza em relação à sua crença, você 

não ganhará nada nesta vida. Ninguém sabe quando haverá outra chance. É muito difícil!  

  

Li Hongzhi 

6 de outubro de 1995  

  

  

  



13 - O ENSINAMENTO NO BUDISMO É A MAIS FRACA E MENOR PORÇÃO DO FA-BUDA  

Seres conscientes! Nunca usem o Budismo para medir o Dafa de Zhen-Shan-Ren, porque este é 

imensurável. As pessoas já se acostumaram a chamar de Fa as escrituras do Budismo. Na 

verdade, os corpos cósmicos são tão vastos que estão além do entendimento de um Buda sobre 

o universo. O taiji da Escola Tao também é de um baixo nível de entendimento sobre o universo. 

No nível das pessoas comuns, não há realmente um Fa, há apenas uns poucos fenômenos nos 

limites do universo que possibilitam aos seres humanos praticarem o cultivo. Como os humanos 

são os seres do nível mais baixo, não lhes foi permitido conhecer o Fa-Buda real. Entretanto, as 

pessoas ouviram os sábios dizerem: "Venerar um Buda semeia oportunidades que levam à 

prática de cultivo"; "Quem cultiva e entoa os sutras é protegido pelos seres de níveis altos"; 

"Observar os preceitos possibilita alcançar o padrão para ser um cultivador". Ao longo da 

história, as pessoas têm estudado se o que o Buda ensinou é de fato o Fa-Buda. Os ensinamentos 

de tatagata é uma manifestação da natureza-buda e pode ser considerado como uma 

manifestação do Fa. Entretanto, não é o Fa real do universo, mesmo porque, no passado, as 

pessoas comuns estavam proibidas de conhecer a real manifestação do Fa-Buda. O Fa-Buda só 

podia ser compreendido por quem alcançava um alto nível por meio do cultivo, porém, as 

pessoas comuns não tinham permissão para conhecer a verdadeira essência da prática de 

cultivo. O Falun Dafa, pela primeira vez ao longo dos tempos, deu a conhecer aos seres humanos 

a natureza do universo: o Fa-Buda. Isso equivale a deixar para os humanos uma escada que leva 

aos Céus. Então, como você pode ainda querer medir o Dafa do universo por meio das coisas 

ensinadas no Budismo? 

  

Li Hongzhi 

8 de outubro de 1995  

  

  

 

14 - O QUE É SABEDORIA?  

As pessoas da sociedade humana veem as pessoas famosas, os intelectuais e os especialistas 

como grandiosos. Na realidade, eles são realmente insignificantes, pois são pessoas comuns. O 

que eles conhecem é apenas esse pouquinho da ciência moderna humana. No vasto universo, 

do mais macroscópico ao mais microscópico, a sociedade humana encontra-se bem no meio, na 

camada mais externa e sobre sua superfície externa. Além disso, seus seres são a forma mais 

baixa de existência, por isso, o que eles conhecem sobre a matéria e o espírito é extremamente 

limitado e superficial; é de causar dó. Mesmo que alguém consiga dominar todo o conhecimento 

da humanidade, ainda assim, ele continuará sendo uma pessoa comum.  

  

Li Hongzhi 

9 de outubro de 1995  

  



15 - NÃO É TRABALHO, É PRÁTICA DE CULTIVO  

Seguir os requisitos que estabeleci para os centros de assistência é uma questão muito 

importante, é um princípio que afetará a forma como o Fa irá se disseminar no futuro. Por que 

vocês não podem abandonar esses hábitos de trabalho adquiridos durante esse longo período 

de tempo no ambiente burocrático dos escritórios? Não tratem os centros de assistência como 

escritórios administrativos da sociedade humana, não use seus métodos de trabalho nem suas 

abordagens, tais como: emissão de documentos, implantação de políticas e "elevação do 

entendimento das pessoas". Um cultivador do Dafa deve elevar seu xinxing por meio do cultivo 

para, assim, elevar sua Posição de Fruição e nível. Vocês até fazem reuniões no mesmo formato 

que as pessoas comuns costumam fazer em seus locais de trabalhos. Por exemplo, reuniões 

onde há discursos e quem preside a reunião faz uma ata. Atualmente, até mesmo o Estado está 

tentando mudar essas práticas corruptas e procedimentos burocráticos. Você, um cultivador, 

sabe que no período-final-do-Fa nenhum aspecto da humanidade é bom. Por que você não se 

livra desses hábitos de trabalho que são incompatíveis com a prática de cultivo? Nós nunca 

permitiremos que os centros de assistência se transformem numa instituição administrativa ou 

numa empresa da sociedade humana.  

Anteriormente, alguns aposentados, que não tinham nada para fazer, vendo que o Falun Dafa é 

bom, se ofereciam para serem assistentes para assim preencherem o insuportável vazio de suas 

vidas ociosas. Claro, não deve ser assim! O Falun Dafa é para a prática de cultivo – não é trabalho. 

Todos os nossos assistentes voluntários devem, antes de tudo, ser genuínos cultivadores e com 

alto nível de xinxing; eles são vistos como modelos para o cultivo do xinxing. Não necessitamos 

de líderes como os das pessoas comuns.  

 Li Hongzhi 

12 de outubro de 1995  

 

16 - CULTIVO DEPOIS DE SE APOSENTAR  

É uma pena que alguns alunos que foram às minhas palestras e que possuem boa qualidade-

inata tenham parado de cultivar porque estão ocupados demais com seus trabalhos. Se fossem 

pessoas comuns medianas, eu não diria nada. Porém, são pessoas promissoras. A moralidade 

humana está diariamente decaindo drasticamente e as pessoas comuns estão todas se deixando 

levar pela correnteza. Quanto mais distante do Tao, mais difícil é retornar por meio do cultivo. 

De fato, a prática de cultivo refere-se a cultivar o coração e a mente. O ambiente complicado de 

seu local de trabalho, em especial, proporciona a você boas oportunidades para você melhorar 

seu xinxing. Sendo assim, quando se aposentar, você não terá perdido o melhor ambiente para 

a prática de cultivo? O que você cultivará sem conflitos? Como você poderá se elevar? A vida 

humana é limitada. Talvez você tenha planejado bem as coisas, mas você sabe se lhe resta tempo 

suficiente para o cultivo? A prática de cultivo não é brincadeira de criança. É algo mais sério do 

que qualquer coisa de pessoa comum – não é algo que você pode colocar em segundo plano. Se 

você perder a oportunidade, quando você terá novamente um corpo humano no ciclo do 

samsara? A oportunidade surge, mas, só uma vez. Assim que a ilusão da qual você não abre mão 

se dissipar, você perceberá o que você perdeu.  

 Li Hongzhi 

13 de outubro de 1995  



17 - QUANDO O FA É RETO  

Quando as pessoas não têm virtude, as calamidades naturais e os desastres criados pelo próprio 

homem proliferam. Quando a terra não tem virtude, tudo murcha e cai. Quando o Céu se desvia 

do Tao, o chão racha, o Céu entra em colapso e o Universo acaba vazio. Quando o Fa for reto, o 

Universo será reto. A vida florescerá, o Céu e a Terra se estabilizarão e o Fa existirá para sempre.  

  

Li Hongzhi 

12 de novembro de 1995  

  

 

18 - O SÁBIO  

Ele está em missão divina neste mundo bem como acima, nos Céus. Ele possui grande virtude e 

mantém um coração benevolente; é cheio de nobres aspirações e cuida de todos os detalhes. 

Com vasto conhecimento do Fa e seus princípios, ele é capaz de desfazer incertezas. Oferecendo 

salvação ao mundo e ao seu povo, ele constrói seu mérito naturalmente.  

  

Li Hongzhi 

17 de novembro de 1995  

  

 

19 - PROCURANDO SER FORMALMENTE UM DISCÍPULO DO MESTRE  

O Dafa está se difundindo amplamente. Os que ouvem sobre ele vêm em sua busca. Os que o 

obtiveram estão maravilhados. A quantidade de cultivadores aumenta diariamente; já está se 

tornando incontável. No entanto, a maioria dos que estão aprendendo a prática de cultivo por 

conta própria, lendo o livro, querem me procurar para assim serem formalmente aceitos como 

discípulos do Mestre. Eles estão preocupados porque acham que talvez não tenham recebido 

ensinamentos genuínos, pois não viram pessoalmente o Mestre. Isso, na verdade, resulta de um 

entendimento superficial do Fa. Ensino o Fa de forma a oferecer salvação a todos. Quem o está 

aprendendo é meu discípulo. Não sigo antigos rituais e convenções, eu ignoro formalidades e 

olho apenas o coração da pessoa. Se você não cultivar genuinamente, de que lhe servirá me 

reconhecer formalmente como "Mestre"? Quem cultivar genuinamente obterá tudo de forma 

natural, sem ter que buscá-las. O gong e o Fa estão no livro e uma pessoa os obterá naturalmente 

estudando o Dafa. As mudanças ocorrem de forma automática para quem aprende e, lendo 

sempre o livro, vocês estão no Tao. Seguramente, os Fashens do Mestre estão lhe protegendo 

silenciosamente. Com perseverança, vocês certamente alcançarão a Verdadeira Fruição.  

  

Li Hongzhi 

8 de dezembro de 1995  



 20 - INSTRUÇÃO EXPLÍCITA  

Atualmente, ocorre um problema muito sério: quando o espírito-original de alguns estudantes 

sai do corpo, eles veem ou entram em contato com dimensões de certos níveis. Sentindo que lá 

é maravilhoso e que tudo aquilo é real, eles não querem voltar. Isso resulta na morte do corpo 

físico, e assim, eles acabam ficando naquele Reino, pois não podem voltar. Porém, nenhum deles 

foi além dos Três Reinos. Eu falei desse problema anteriormente. No cultivo, não se apegue a 

nenhuma dimensão. Somente consumando seu cultivo é que você alcançará a Perfeição. Sendo 

assim, quando seu espírito-original deixar o seu corpo, não importando o quão maravilhoso é o 

lugar, você deve voltar. 

Também, temos alguns estudantes com entendimentos equivocados. Elas acham que praticar o 

Falun Dafa já garante que seus corpos físicos não morrerão. Nosso sistema de cultivo realmente 

cultiva ambos, corpo e mente; um cultivador pode prolongar sua vida por meio da prática de 

cultivo. Porém, algumas pessoas não avançam o suficiente em seus cultivos no Fa-dentro-do-

mundo: eles ficam tempo demais num nível e, quando alcançam o nível seguinte depois de se 

esforçarem, elas demoram novamente nesse nível. A prática de cultivo é um assunto sério. Por 

isso, é difícil assegurar que a pessoa não morrerá quando seu tempo de vida predestinado 

terminar. Esse problema não existe na prática de cultivo no Fa-além-do-mundo. Entretanto, no 

cultivo no Fa-dentro-do-mundo, a situação é mais complicada.  

  

Li Hongzhi 

21 de dezembro de 1995  

  

 

21 - PARA QUEM VOCÊ CULTIVA?  

Quando algumas pessoas usam a mídia para atacar e criticar o qigong, alguns estudantes vacilam 

e deixam de praticar; é como se aqueles que usam a mídia para isso fossem mais sábios que o 

Fa-Buda ou como se alguns praticantes cultivassem para os outros. Há praticantes que sob 

pressão, sentem medo e desistem do cultivo. Esse tipo de pessoa pode obter a Fruição-Reta? 

Num momento crucial, ela não trairia um Buda? O medo não é um apego? A prática de cultivo 

é como a forte correnteza que leva a areia: o que fica é ouro.  

De fato, desde tempos antigos, na sociedade humana há o princípio chamado mútua geração e 

mútua inibição. Onde há o bom, há o mau; onde há justiça, há injustiça; onde há compaixão, há 

crueldade; onde há humanos, há fantasmas; onde há Budas, há demônios. Isso é ainda mais 

acentuado na sociedade humana. Onde há o positivo, há o negativo; onde há apoio, há oposição; 

onde há os que acreditam, há os que não acreditam; onde há pessoas boas, há más; onde há 

pessoas altruístas, há egoístas; onde há pessoas que se sacrificam pelos outros, há as que fazem 

de tudo para tirar vantagem dos outros. Esse princípio foi assim no passado até o presente. Por 

isso, se um indivíduo, um grupo ou até mesmo uma nação quiser fazer algo bom, haverá 

quantidade igual de resistência contrária. Sendo assim, depois do sucesso, a pessoa sente que 

foi difícil conseguir aquilo, e dará muito valor ao que ela conseguiu. É como a humanidade se 

desenvolve (no futuro, o princípio de mútua geração e mútua inibição será diferente).  



Dito de outra forma, a prática do cultivo é sobrenatural. Não importa quem é a pessoa, por 

acaso, sua crítica ao qigong não é somente o ponto de vista de uma pessoa comum? Ela tem o 

direito de negar o Fa-Buda e o cultivo? Pode alguma organização da humanidade estar acima 

dos Deuses e dos Budas? Será que aqueles que criticam o qigong podem mandar nos Budas? 

Porque uma pessoa disse que os Budas são maus, eles deixarão de ser bons? Os Budas deixarão 

de existir porque essa pessoa disse que eles não existem? A tribulação sobre o Dharma durante 

a "grande revolução cultural" resultou de mudanças nos fenômenos celestiais. Ocorre que 

Budas, Taos e Deuses, todos, seguem a vontade dos Céus. A tribulação sobre o Dharma foi uma 

tribulação para os humanos e as religiões, não foi uma tribulação para os Budas.  

 A principal causa para a degradação das religiões é a corrupção do coração humano. As pessoas 

adoram o Buda não para cultivar o estado de Buda, mas para obterem bênçãos dos Budas para 

que possam ficar ricas, para eliminar adversidades, para poder ter um filho, para ter uma vida 

confortável. Todos acumularam muito carma em vidas anteriores. Como então poderiam viver 

confortavelmente? Uma pessoa não tem que pagar suas dívidas cármicas devido às coisas más 

e erradas que fez? Vendo que os corações humanos não são retos, os demônios saíram de suas 

cavernas, um após o outro, para criar problemas e gerar o caos no mundo humano. Vendo que 

os corações humanos não são retos, os Deuses e os Budas deixaram seus postos e abandonaram 

os templos, um após o outro. Muitas raposas, doninhas, fantasmas e cobras foram atraídas para 

os templos devido às pessoas que vão lá para rezar para pedir dinheiro e coisas. Não é de se 

esperar que esses templos estejam em estados lastimáveis? Os humanos são pecadores. Os 

Budas não castigam as pessoas porque elas são movidas pela ignorância e elas mesmas fazem 

mal a si mesmas. Além disso, elas acumularam enorme quantidade de carma para si mesmas e 

grandes catástrofes as esperam num futuro breve. Sendo assim, há a necessidade de puni-las? 

Na verdade, se alguém fizer algo errado, ele certamente receberá a devida retribuição em algum 

momento no futuro. Porém, as pessoas não percebem nem acreditam nisso; elas acham que as 

desgraças são acidentais.  

Basta alguém ou uma força social dizer que é para você parar de cultivar que você desiste do 

seu cultivo. Você cultiva para eles? São eles que lhe darão a Fruição-Reta? A sua obediência a 

eles não é uma fé-cega? Na realidade, isso é a verdadeira ignorância. Além disso, nossa prática 

não é qigong, a nossa é uma prática de cultivo do Fa-Buda. Não seria essa forma de pressão um 

teste para ver se sua fé no Fa-Buda é fundamentalmente forte? Se você não tiver uma convicção 

fundamental em relação ao Fa, então, tudo mais estará fora de questão.  

  

Li Hongzhi 

21 de dezembro de 1995  

  

22 - A TERMINOLOGIA DO FA-BUDA  

Alguns estudantes já foram budistas leigos e, por isso, possuem alguma familiaridade com os 

termos das escrituras do Budismo. Quando eles descobrem que eu uso termos idênticos àqueles 

do Budismo, eles pensam que o significado é o mesmo que aquele do Budismo. Na realidade, 

não é o mesmo significado. Alguns termos do Budismo usados na região Han são do vocabulário 

chinês, não são termos usados exclusivamente no Budismo.  



O ponto-chave é que esses alunos não querem abandonar o que eles conhecem do Budismo; 

eles não perceberam que as coisas que eles conhecem do Budismo afetam suas mentes; eles 

ainda não entenderam o que é praticar um único caminho de cultivo. Na realidade, não seria 

essa aparente semelhança que está causando interferências? Se você está interpretando minhas 

palavras equivocadamente, não é porque você ainda está praticando o cultivo do Budismo?  

  

Li Hongzhi 

21 de dezembro de 1995  

  

 

23 - PACIFIQUE O EXTERIOR CULTIVANDO O INTERIOR  

Se as pessoas não valorizarem a virtude, o mundo será um grande caos e ficará fora de controle; 

uns se tornarão inimigos dos outros e viverão infelizes. Vivendo sem felicidade, não temerão a 

morte. Lao Tsé disse: "Se o povo não teme a morte, que bem fará ameaçá-lo com a morte?". 

Isso é um grande e iminente perigo. Paz no mundo é o que os povos desejam. Atualmente, estão 

sendo criados leis e mais leis, decretos e mais decretos para assegurar a estabilidade social, 

porém, isso acabará tendo um efeito contrário ao esperado. Para resolver o problema, todos 

devem cultivar a virtude – só dessa forma o problema poderá ser fundamentalmente resolvido. 

Se os governantes forem altruístas, o Estado não será corrupto. Se o povo valorizar o cultivo 

pessoal e nutrir a virtude; se ambos, os governantes e povo exercerem o autodomínio em seus 

corações, então, a nação será estável e contará com o apoio do povo. Sendo sólida e estável, a 

nação naturalmente intimidará inimigos estrangeiros e, assim, a paz reinará sob os Céus. Esse é 

o trabalho de um sábio.  

  

Li Hongzhi 

5 de janeiro de 1996  

  

 

24 - ELIMINANDO AINDA MAIS OS APEGOS  

 Meus discípulos! O Mestre está muito preocupado, mas isso não serve de ajuda! Por que você 

não pode abandonar seus apegos humanos? Por que você está relutante em dar um passo 

adiante? Nossos alunos, incluindo a equipe de assistentes, sentem inveja uns dos outros até 

mesmo em seus trabalhos para o Dafa. Você poderá se tornar um Buda dessa maneira? Quero 

que o estilo de administração seja solto simplesmente porque vocês não podem abandonar o 

apego às coisas humanas ordinárias e isso faria você se sentir desconfortável ao fazer as coisas. 

O Dafa pertence ao Universo e não a insignificantes indivíduos. Quem ajuda está difundindo o 

Dafa. Se foi você ou o outro que fez, não importa. Você vai poder levar para um paraíso esse 

apego que você não consegue largar? Você competiria com os Budas? Ninguém deve considerar 

o Dafa como algo seu, próprio, exclusivo. Livre-se desse seu apego que os faz pensar que você 

está sendo tratado de modo injusto! Quando sua mente não consegue superar algo, isso não é 



causado pelo apego? Nossos estudantes não devem pensar que isso não tem nada a ver com 

eles! Espero que todos examinem a si mesmos, porque todos são cultivadores, exceto eu, Li 

Hongzhi.  Pensem sobre isto: por que eu ensino um Fa tão grande no período do Último Caos? 

Se eu revelasse a razão, eu estaria ensinando um caminho perverso, porque, com certeza, alguns 

viriam para aprender o Fa motivado por aquilo que eu dissesse. Isso significaria aprender o Fa 

por interesse. Falando sobre salvação, apenas quando você busca a retidão é que seus apegos 

podem ser eliminados. Você sabe, você não terá sucesso no cultivo se não se livrar dos apegos. 

Então, por que você não ousa abandonar mais ainda seus apegos e, assim, dar mais um passo 

adiante? De fato, há uma razão para a minha divulgação do Dafa que não pode ser dita. Uma 

vez que a verdade for revelada, será tarde demais para arrependimentos. Tenho visto os apegos 

de alguns de vocês, mas não posso falar sobre isso diretamente. Se eu fizesse isso, vocês 

guardariam as palavras do seu Mestre na mente e ficariam apegados a elas pelo resto de suas 

vidas. Espero que nenhum de meus discípulos se arruíne. Salvar seres humanos é, sem dúvida, 

muito difícil, mas é ainda mais difícil fazer que compreendam a verdade. Mais importante, cada 

um de vocês deve examinar a si próprio sob esta luz. Todos sabem que o Dafa é bom, então, por 

que você não pode se livrar de seus apegos?  

  

Li Hongzhi 

6 de janeiro de 1996  

  

  

25 -VALIDAÇÃO  

O Fa-Buda pode salvar a humanidade, mas não é para a salvar os humanos que o Fa-Buda existe. 

O Fa-Buda pode revelar e desvendar os mistérios do Universo, da vida e da ciência. Ele pode 

abrir para a humanidade um caminho novo e correto para a ciência, mas, não foi para guiar a 

ciência da humanidade que o Fa-Buda foi revelado.  

O Fa-Buda é a natureza do Universo. É o fator que deu origem à matéria; é a causa da gênese do 

universo. 

No futuro, teremos muitos especialistas e pesquisadores cujas sabedorias foram expandidas por 

meio do Fa-Buda. Eles serão os novos pioneiros da humanidade em diferentes campos do saber. 

Porém, não foi para torná-lo um pioneiro que o Fa-Buda lhe deu sabedoria. Você o obteve 

porque é um cultivador. Isto é, antes de tudo, você é um cultivador, depois um especialista. 

Sendo assim, como um cultivador, você deve aproveitar todas as situações apropriadas para 

difundir o Dafa e validar o Dafa como uma ciência reta e verdadeira ao invés de dar palestras ou 

por idealismo – essa é uma obrigação de todo cultivador. Sem este enorme Fa-Buda não existiria 

nada e isso inclui tudo o que há no Universo, do mais macroscópico ao mais microscópico, bem 

como todo o conhecimento da sociedade humana.  

  

Li Hongzhi 

8 de janeiro de 1996  

  



26 - UM CULTIVADOR É NATURALMENTE PARTE DISSO  

Para o cultivador, todas as frustrações que ele encontra entre as pessoas comuns são provações 

e todos os elogios que recebe são testes.  

  

Li Hongzhi 

14 de janeiro de 1996  

  

  

27 - O QUE É REN?  

Ren é a chave para melhorar o xinxing. Suportar com ódio, queixas ou lágrimas é o Ren de uma 

pessoa comum que está apegada às suas preocupações. Aguentar completamente, sem nenhum 

ódio e queixa, é o Ren de um cultivador.  

  

Li Hongzhi 

21 de janeiro de 1996  

  

  

28 - O QUE É MI XIN?  

Atualmente, os chineses realmente se colocam alertas à simples menção de dois caracteres, "mi 

xin", já que muitas pessoas chamam de mi xin tudo aquilo em que não se deve acreditar. De 

fato, os dois caracteres, "mi xin", foram revestidos de um caráter ultraesquerdista durante a 

"grande revolução cultural", pois foram usados nesse período para expressar o que há de mais 

prejudicial para cultura nacional e também para rotular de forma extremamente depreciativa. 

Desse modo, o termo tornou-se a expressão preferida de algumas pessoas irresponsáveis e de 

mentes simplórias e teimosas. Até mesmo aqueles que chamam a si mesmos de "materialistas" 

rotulam de "mi xin" tudo aquilo que está além daquilo que eles conhecem ou que ultrapassa o 

entendimento da ciência. Se as coisas tivessem ocorrido segundo tal mentalidade, então, a 

humanidade não teria feito avanços. A ciência não teria podido se desenvolver, pois todos os 

novos avanços e descobertas da ciência estiveram um dia além do conhecimento de seus 

predecessores. Sendo assim, essas mesmas pessoas não estão exercendo o idealismo? Uma vez 

que uma pessoa acredita em algo, isso não é, por si só, limitante? Não é verdade que a confiança 

de algumas pessoas na ciência ou medicina moderna é também mi xin? Não é também verdade 

que as pessoas que são fãs de seus ídolos estão também fazendo mi xin? Na verdade, os dois 

caracteres de mi xin já foram muito comuns no passado. Uma vez que uma pessoa acredita em 

algo firmemente – inclusive na verdade – isso se torna mi xin; por isso, não deveria ter um 

significado pejorativo. Ocorre que quando esses, com segundas intenções, lançam seus ataques 

sobre os outros, eles revestem mi xin de uma conotação de feudalismo, de atraso, e assim, 

torna-se um termo usado para confundir e atacar as pessoas, e isso é reforçado porque as 

pessoas de mentes limitadas o ecoam. 



  

 

Na verdade, esses dois caracteres, mi xin, não deveriam ser usados dessa maneira, nem essa 

conotação imposta deveria existir. Os dois caracteres mi e xin não implica dizer que é negativo. 

Sem mi xin na disciplina, os soldados não teriam habilidades de combate; sem mi xin em suas 

escolas e professores, os estudantes não adquiririam saber; sem mi xin em seus pais, as crianças 

não seriam criadas com boa-educação; sem mi xin em suas carreiras, as pessoas não fariam um 

bom trabalho em seus empregos. Sem crenças, os humanos não teriam padrões morais; a mente 

humana não teria bons pensamentos e seria dominada pelos maus pensamentos. Os valores 

morais da sociedade humana decairiam drasticamente no período. Possuídos por pensamentos 

maus, todos se tornariam inimigo uns dos outros e nada refrearia o ímpeto das pessoas de 

satisfazer seus desejos egoístas. Essas pessoas más conseguiram impor essa conotação negativa 

aos dois caracteres de mi e xin, no entanto, muito provavelmente, arruinaram a humanidade, e 

começando pela natureza delas próprias.  

  

Li Hongzhi 

22 de janeiro de 1996  

 

 

 

29 - CARMA DE DOENÇA  

Por que um estudante novo, que começou a aprender a prática ou um praticante veterano, cujo 

corpo já foi ajustado, sente durante o cultivo desconforto físico como se estivesse seriamente 

doente? E por que isso ocorre periodicamente? Durante as minhas palestras sobre o Fa, eu lhes 

disse que isso ocorre para eliminar o seu carma e para melhorar sua qualidade-de-iluminação, 

ao mesmo tempo, elimina também o carma acumulado em vidas anteriores. Além disso, serve 

também para testar sua determinação em seguir no Dafa; será assim até que seu cultivo alcance 

o Fa-além-do-mundo. E isso, falando em termos gerais. 

De fato, uma pessoa não sabe por quantas vidas ela passou e, em cada uma delas, ela acumulou 

grande quantidade de carma. Depois de morrer, quando a pessoa reencarna, parte do seu carma 

de doença é, no nível microscópico, comprimida para dentro do seu corpo físico. Quando ela 

reencarna, o seu novo corpo físico, na superfície, não tem carma de doença em sua matéria (há 

exceções para aqueles com carma demais). Quando o carma acumulado em vidas passadas e 

que está comprimido dentro do corpo físico emerge, quando retorna à superfície do corpo físico, 

a pessoa adoece. Geralmente, a doença parece ter sido causada por uma condição externa, do 

mundo físico. Assim, superficialmente, isso se ajusta às leis do nosso mundo físico. Ou seja, está 

em conformidade com os princípios do mundo humano. Sendo assim, as pessoas comuns não 

têm realmente como saber o que verdadeiramente causa as doenças e, assim, elas se mantêm 

na ilusão, sem se iluminar a isso. Uma vez doente, a pessoa toma remédios ou procura vários 

tipos de tratamentos, que, como efeito, comprimem novamente a doença para dentro do corpo. 

Dessa forma, ao invés de a pessoa pagar pelo seu carma de doença, pagar pelas coisas erradas 

que fez em vidas passadas, a pessoa faz mais coisas erradas nesta vida ao machucar os outros; 



isso gera novo carma de doença e acarreta vários tipos de doenças. Todavia, novamente, ela 

toma remédios ou recorre a tratamentos que pressionam a doença para dentro do seu corpo. A 

cirurgia só remove a matéria desta dimensão física, da superfície, enquanto o carma de doença 

em outra dimensão não é nem tocado – simplesmente, está fora do alcance tecnológico da 

medicina moderna. Quando a doença volta, novamente, a pessoa vai buscar tratamento. Depois 

da morte, quando reencarna, todo carma de doença acumulado é novamente pressionado para 

dentro de seu corpo. Esse ciclo continua vida após vida; sabe-se lá quanto carma de doença se 

acumulou no corpo da pessoa. É por isso que eu disse que a humanidade de hoje chegou a esse 

ponto, com carma acumulado sobre carma; além do carma de doença, uma pessoa também tem 

outros tipos de carma. Desse modo, as pessoas têm problemas, tribulações e tensões em sua 

vida. No entanto, ainda assim, as pessoas buscam ter uma vida de felicidade sem pagar por seus 

carmas? As pessoas de hoje em dia têm tanto carma que estão imersas nele e se deparam com 

coisas desagradáveis a todo momento e em qualquer situação. Coisas ruins esperam a pessoa 

desde o momento que ela põe o pé para fora de sua casa. Entretanto, quando há conflitos 

interpessoais, as pessoas não toleram, pois elas não percebem que é por meio deles que elas 

podem pagar pelos seus carmas do passado. Se uma pessoa não é bem tratada pelos outros, ela 

os trata ainda pior; dessa forma, elas criam novo carma antes mesmo de pagar pelo antigo. Isso 

faz com que os valores morais da sociedade decaiam diariamente, que as pessoas se tornem 

inimigas umas das outras. Muitas pessoas não entendem isso: "O que acontece com as pessoas 

hoje? ". "O que está acontecendo à sociedade de hoje? ". A humanidade corre grande perigo 

indo nessa direção! 

Para nós cultivadores, fora o carma que o Mestre já eliminou por nós, temos que nós mesmos 

pagar uma parte dele. Por isso, vocês sentirão desconforto físico; é como se estivessem sofrendo 

devido a uma doença. A prática de cultivo é para purificá-lo desde a origem de sua vida. O carma 

no corpo humano é como os anéis do tronco das árvores, os quais nascem a cada novo ano de 

vida; cada anel contém carma de doença. Então, seu corpo precisa ser limpo desde o ponto 

central. Entretanto, se todo o carma fosse empurrado para fora de uma só vez, você não seria 

capaz de superá-lo e isso colocaria sua vida em perigo. Somente uma ou duas porções podem 

ser empurradas para fora de vez em quando, permitindo que você possa superá-lo e, assim, 

pagar pelo seu carma através do sofrimento. Mas, o que é deixado depois que eu elimino o seu 

carma é apenas um pouquinho para você suportar. Isso continua até que seu cultivo alcance seu 

nível mais alto no Fa-dentro-do-mundo (i.e., corpo-branco-puro), quando então todo o carma já 

terá sido eliminado. Há também pessoas com muito pouco carma de doença e há outros casos 

especiais. A prática de cultivo no Fa-além-do-mundo começa com um corpo Arhat, mais puro – 

um corpo que não tem carma de doença. Contudo, quanto a uma pessoa que não alcançou a 

Perfeição, que ainda está cultivando em direção a níveis mais altos no Fa-além-do-mundo, ela 

ainda terá que sofrer e passar por tribulações e aflições para poder se elevar de nível. Porém, 

isso envolverá somente conflitos interpessoais ou outras coisas ligadas à elevação do xinxing e 

ao abandono de apegos; a pessoa não terá mais carma da doença física.  

 O carma da doença não pode ser arbitrariamente eliminado para uma pessoa comum; isso não 

é permitido para quem não é um cultivador; ele deve recorrer a tratamentos médicos. Fazer isso 

arbitrariamente para uma pessoa comum, seria, na verdade, violar princípios dos Céus, pois isso 

significaria que uma pessoa poderia fazer coisas más sem ter que pagar pelo carma gerado. É 

inaceitável que uma pessoa não pague suas dívidas – os princípios dos Céus não permitem isso! 

Até os tratamentos pelo qigong comum empurram o carma para dentro do corpo da pessoa. 

Quando uma pessoa tem carma demais, e continua fazendo coisas más, quando ela morrer, o 

que a espera é o seu fim – a destruição completa de ambos, corpo e alma –, que é sua 



aniquilação. Ao curar a doença de alguém, um Grande Ser Iluminado pode eliminar 

completamente a causa cármica da doença, mas, por princípio, isso é feito com o propósito de 

salvar pessoas. 

  

Li Hongzhi 

10 de março de 1996  

  

30 - O QUE OS CULTIVADORES DEVEM EVITAR  

Os que estão apegados à reputação praticam o caminho perversamente e cheio de intenções. 

Quando ganham notoriedade neste mundo, eles passam a dizer coisas boas, mas são perversos 

em seus corações; enganam o público e sabotam o Fa.  

Os que estão apegados ao dinheiro buscam ser ricos; fazem um cultivo falso. Eles desperdiçam 

suas vidas sabotando a prática e o Fa em vez de cultivar o estado-buda. 

Os que estão apegados à luxúria não são diferentes das pessoas perversas. Enquanto recitam as 

escrituras, eles até lançam olhares furtivos. Tais pessoas estão muito longe do Tao e são pessoas 

perversas e comuns.  

Os que estão apegados ao afeto dos familiares acabam consumidos, enredados e atormentados 

por ele. Puxados pelos fios da afeição e atormentados por eles ao longo de suas vidas, quando 

chegarem ao final de suas vidas, perceberão que é tarde demais para arrependimentos.  

  

Li Hongzhi 

15 de abril de 1996  

31 - HARMONIA PERFEITA  

(I)  

Há pessoas cujo trabalho envolve, de várias formas, matar. O equilíbrio da vida manifesta-se de 

diferentes formas. Como um cultivador, você deve, antes de tudo, abandonar todos os seus 

apegos e se adaptar ao modo de existir na sociedade humana, pois, assim, a manifestação do Fa 

em certo nível é mantida. Se ninguém fizer os trabalhos humanos, o Fa deste nível deixaria de 

existir.  

(II)  

As vidas vivem e morrem naturalmente dentro do Fa. O universo passa pela formação, pelo 

estabelecimento e pela degeneração; os humanos passam pelo nascimento, envelhecimento, 

doença e morte. No equilíbrio da vida há também nascimentos e mortes não naturais. Há 

sacrifício em Ren, e um sacrifício completo é o princípio mais alto da não-omissão.  

  

Li Hongzhi 

19 de abril de 1996  



 32 - NÃO OMISSÃO  

Há sacrifício em Ren. Ser capaz de fazer sacrifícios é o resultado da melhora no cultivo. O Fa tem 

diferentes níveis. O entendimento que um cultivador tem do Fa é um entendimento do Fa no 

seu nível pessoal de cultivo. Os cultivadores entendem o Fa de diferentes formas porque estão 

em níveis diferentes.  

O Fa tem diferentes requisitos para os cultivadores nos diferentes níveis. Evidencia-se o sacrifício 

quando a pessoa se livra dos apegos humanos comuns. Se uma pessoa pode de fato abandonar 

tudo calmamente, com um coração inabalável, ela já se encontra realmente nesse nível. Porém, 

a prática de cultivo é para melhorar a si mesmo. Já que você é capaz de abandonar o apego, por 

que então não abandonar também o medo do apego? O abandono sem omissão não é o 

sacrifício mais alto? Porém, se um cultivador ou uma pessoa comum, que nem sequer pode fazer 

um sacrifício básico também discute esse princípio, na realidade, ele está sabotando o Fa ao dar 

justificativas para os apegos que não pode abandonar. 

  

Li Hongzhi 

26 de abril de 1996  

  

 

33 - CULTIVO E TRABALHO  

Com exceção de alguns cultivadores que exercem funções nos templos, a grande maioria dos 

discípulos de Falun Dafa cultiva na sociedade das pessoas comuns. Estudando e praticando o 

Dafa, vocês são agora capazes de dar menos importância a fama e interesses pessoais. Porém, 

a falta de um entendimento mais profundo do Fa fez surgir um problema: uns poucos discípulos 

deixaram seus trabalhos na sociedade das pessoas comuns ou não aceitaram promoções para 

cargos de chefia. Isso está gerando interferências desnecessárias em seus trabalhos e suas vidas, 

afetando diretamente seus cultivos. Alguns, que são comerciantes honestos e decentes, acham 

que ganham dinheiro facilmente e, ao mesmo tempo, há alguns que acham que fazer negócios 

prejudica os outros e afeta seus cultivos. Eles também desistiram de seus negócios.  

De fato, o conteúdo do Dafa é muito profundo. Abandonar apegos humanos comuns não implica 

abandonar o trabalho de pessoa comum. Renunciar à fama e aos interesses pessoais não é se 

distanciar da sociedade das pessoas comuns. Tenho repetidamente salientado que aqueles que 

praticam o cultivo na sociedade das pessoas comuns devem se adaptar ao modo de vida da 

sociedade das pessoas comuns.  

Olhando por outro ângulo, se todas as posições de liderança na sociedade das pessoas comuns 

forem ocupadas por pessoas como nós, que não ligam para reputação e interesses pessoais, isso 

não irá resultar em grandes benefícios à sociedade? O que ocorreria à sociedade se só pessoas 

gananciosas assumissem o poder? Se todos os homens de negócio fossem cultivadores do Dafa, 

como seria a moralidade da sociedade?  

O Dafa do universo (o Fa-Buda) é coerente e completo do nível mais alto ao nível mais baixo. 

Você deve saber que a sociedade humana comum também é uma manifestação de um nível do 

Fa. Se todos estudassem o Dafa e deixassem seus trabalhos na sociedade, a sociedade humana 



comum deixaria de existir assim como este nível do Fa. A sociedade humana comum é uma 

manifestação do Fa no nível mais baixo e também é uma forma de existência da vida e da 

matéria do Fa-Buda neste nível.  

  

Li Hongzhi 

26 de abril de 1996  

  

  

  

34 - CORREÇÃO  

O texto abaixo, da Sociedade de Pesquisa, está sendo divulgado e estudado em várias regiões 

como sendo o Fa ou palavras minhas:  

Ler minuciosamente o Dafa,  

Cultivar verdadeiramente seu xinxing,  

Fazer os exercícios com esmero... 

etc.  

Na verdade, essas não são minhas palavras nem possuem um significado profundo – certamente 

não é o Fa. O significado de "ler minuciosamente" difere enormemente do requisito que eu 

estabeleci para o estudo o Fa. De fato, eu fui bem explícito sobre como ler os livros no artigo 

"Aprendendo o Fa", que escrevi em 9 de setembro de 1995. Além disso, o significado de "ler 

minuciosamente" causa grave interferência em "Aprendendo o Fa". De agora em diante, você 

deve prestar atenção à seriedade desse problema. Falei sobre porque o Budismo desapareceu 

na Índia e a lição que isso nos deixou. Se não estivermos atentos a isso, no futuro, esse poderá 

ser o início da ruptura do Fa. Atenção: quando surgir um problema, não procure saber quem 

deve ser responsabilizado. Em vez disso, você deve examinar a sua própria conduta. Não busque 

saber quem as escreveu. Tirem uma lição disso e prestem atenção a isso a partir de agora.  

  

Li Hongzhi 

28 de abril de 1996  

  

  

  

 

 

 



35 - IMUTÁVEL  

Parece que ainda existe um problema no que se refere a manter o Dafa inalterado para sempre. 

Sempre há estudantes que, movidos pelo desejo de se exibir e pela intenção de ser diferente, 

fazem coisas que interferem no Dafa quando surge uma oportunidade. Às vezes, o resultado é 

realmente sério. Por exemplo, recentemente, alguém disse que eu ensinei a um estudante, 

individualmente, a essência dos movimentos (na verdade, eu apenas corrigi os movimentos 

desse estudante quando ele me pediu isso). Isso, de fato, interferiu seriamente com o que eu 

ensinei sobre os movimentos dos exercícios nos últimos anos em diferentes regiões. Estando eu 

aqui e estando disponíveis os vídeos de instruções sobre a prática dos exercícios, mesmo assim, 

essa pessoa alterou publicamente os movimentos dos exercícios do Dafa. Ele inclusive disse aos 

estudantes para, em vez de fazerem os movimentos conforme mostrado nos vídeos, fazerem os 

movimentos imitando-o; ele disse que o Mestre tem um alto nível de gong, que é diferente de 

seus alunos e assim por diante. Ele disse também aos estudantes que fizessem os movimentos 

primeiramente de acordo com suas próprias condições e irem ajustando gradualmente, e assim 

por diante.  

Desde o início, eu ensinei os exercícios de uma só vez porque considerei que alguns estudantes 

poderiam fazer alterações arbitrárias. Uma vez formado, o mecanismo de energia não pode mais 

ser alterado. Isso que aconteceu pode parecer um problema insignificante, mas, na realidade, é 

o começo de uma séria desestabilização ao Fa. Alguns tomam como padrão sua forma pessoal 

de fazer os movimentos de transição e dizem aos alunos para fazê-los da mesma forma que eles. 

Fazem isso para tentarem ser diferentes. Isso vem causando efeitos muito sérios em diferentes 

regiões. Meus discípulos! Minhas fitas de vídeo com as instruções estão disponíveis para todos 

– por que vocês seguem essas pessoas prontamente?! O Dafa é solene, é o Grande Fa do 

universo. Mesmo que você O mude só um pouquinho, isso será um enorme pecado! Como um 

cultivador, você deve praticar o cultivo de forma aberta e digna, com uma ampla perspectiva. É 

possível que os movimentos de todos sejam exatamente iguais, sem nenhuma pequena 

diferença? Não foque em coisas triviais como essa. Os movimentos dos exercícios são um meio 

de ajudar a alcançar a Perfeição, e certamente são importantes. Em vez de ficarem presos a 

coisas que não levam a nada, vocês devem colocar seus esforços em melhorar o xinxing. De fato, 

as grandes interferências ao Dafa vêm de dentro, dos próprios praticantes. Os fatores externos 

só podem afetar alguns indivíduos; são incapazes de alterar o Fa. Seja no presente ou no futuro, 

aqueles que podem danificar o Fa não são ninguém menos que nossos próprios discípulos. 

Tenham muito cuidado! Nosso Fa imutável é sólido como diamante. Ninguém deve, sob 

nenhuma circunstância ou pretexto, alterar, mesmo que um pouquinho, os movimentos através 

dos quais alcançaremos a Perfeição. Caso contrário, independentemente de o motivo ser ou não 

bom, essa pessoa sabotará o Fa.  

  

Li Hongzhi 

11 de maio de 1996  

  

  

  

 



36 - NÃO FAÇAM DECLARAÇÕES DESCABIDAS  

Recentemente, tem circulado uma expressão. Quando os praticantes difundem o Dafa e ajudam 

pessoas com relações predestinadas a obter o Fa e iniciar na prática de cultivo, alguns desses 

praticantes declaram que salvaram pessoas. Eles dizem: "Hoje, salvei algumas pessoas e você 

salvou muitas", etc. Na realidade, é o Fa que salva as pessoas; somente o Mestre pode fazer isso. 

Vocês apenas ajudam a pessoa que tem a relação predestinada a obter o Fa. Se a pessoa pode 

ser de fato salva, isso depende da capacidade dela de alcançar a Perfeição por meio do cultivo. 

Sejam cuidadosos: um Buda ficará chocado com uma declaração descabida como essa, seja ela 

intencional ou não. Não crie obstáculos para o seu próprio cultivo. Vocês devem cultivar a fala 

também nesse aspecto. Espero que vocês possam entender.  

  

Li Hongzhi 

21 de maio de 1996  

  

  

37 - DESPERTANDO  

O tempo para o verdadeiro cultivo via estudo do Dafa é limitado. Muitos alunos já perceberam 

que devem se apressar e diligentemente fazer progressos contínuos. Porém, alguns praticantes 

não sabem valorizar o tempo e focam suas mentes em coisas superficiais. Desde que o livro do 

Dafa, Zhuan Falun, foi publicado, muitos têm desperdiçado seu tempo comparando minhas 

palestras gravadas com as do livro, dizendo que a Sociedade de Pesquisa mudou as palavras do 

Mestre. Outros dizem que o livro foi escrito com a ajuda de fulano e cicrano, e que eles 

sabotaram o Dafa. Eu afirmo a vocês que o Dafa pertence a mim, Li Hongzhi. Ele está sendo 

ensinado para salvá-los e foi proferido por mim. Além disso, quando ensinei o Fa, eu não usei 

textos escritos nem outros materiais de apoio; eu usei apenas uma folha de papel com os tópicos 

que eu iria ensinar aos meus estudantes; seu conteúdo era muito simples, com apenas alguns 

tópicos que ninguém mais poderia entender. Cada vez que ensinei o Fa, eu o apresentei de um 

ângulo diferente e falei de acordo com a capacidade de compreensão dos alunos. Portanto, 

quando ensinei o Fa, eu falei de um mesmo assunto de diversos ângulos. Além disso, esse livro 

do Fa representa a natureza do universo e é a manifestação verdadeira do poderoso Fa-Buda. É 

o que eu originalmente tinha e que relembrei depois de haver alcançado a Iluminação por meio 

da prática de cultivo. Eu o tornei público, em linguagem humana comum, e ensinei-o a vocês 

bem como àqueles nos Céus, dessa forma, retificando o universo com o Fa. Para facilitar o cultivo 

dos estudantes, pedi a alguns estudantes que transcrevessem o conteúdo das minhas palestras 

gravadas em fitas, mas sem mudar nenhuma de minhas palavras. Eles entregaram esse material 

para que eu o revisasse. Então, os estudantes apenas digitaram num computador o material que 

eu revisei para assim, eu fazer ainda mais revisões. Com relação a Zhuan Falun, eu pessoalmente 

o revisei três vezes antes de finalizá-lo e publicá-lo.  

Ninguém fez a mínima alteração no conteúdo desse livro do Dafa. Além disso, quem poderia 

alterá-lo? Há três razões para as diferenças entre o livro e as gravações. Primeiro, para ajudar as 

pessoas na prática de cultivo, ao fazer as revisões, eu inseri coisas de minhas outras palestras 

do Fa. Segundo, quando realizei palestras sobre o Fa, eu ensinei de acordo com as diferentes 

capacidades de compreensão e levei em consideração as situações dos estudantes, bem como 



as circunstâncias do momento; consequentemente, tive que modificar a estrutura da linguagem 

quando revisei o livro. Terceiro, ao ler o livro, os cultivadores poderiam ter entendimentos 

equivocados devido às diferenças entre a linguagem falada e a escrita, por isso, tive que fazer 

algumas modificações. Entretanto, a forma e o estilo coloquial de minhas palestras sobre o Fa 

foram mantidos. Zhuan Falun (Volume II) e Explicando o Conteúdo do Falun Dafa também foram 

pessoalmente revisados por mim antes de serem publicados. Ao escrever Zhuan Falun (Volume 

II), incorporei pensamentos em diferentes níveis, por isso, algumas pessoas percebem que o 

estilo da escrita é diferente e ficam confusas quanto a isso. Vejam, não são coisas de humanos 

comuns! Na realidade, o Volume II é para ser deixado para as gerações futuras para que vejam 

a extensão da degeneração da humanidade atual, deixando assim, uma profunda lição histórica 

para as pessoas. Quanto ao Falun Gong da China, incluindo sua versão revisada, é somente um 

material escrito na forma de qigong para que as pessoas conseguissem entender as coisas numa 

fase inicial de transição.  

A ruptura do Fa assume muitas formas, das quais a ruptura sem intenção feita pelos próprios 

discípulos é a mais difícil de ser detectada. O Budismo de Sakyamuni começou a se deteriorar 

precisamente dessa maneira e essa lição é profunda.  

Os discípulos precisam ter em mente: todos os textos do Falun Dafa são o Fa que eu ensinei e 

foram revisados e editados pessoalmente por mim. A partir de agora, ninguém está autorizado 

a extrair trechos das gravações de minhas palestras sobre o Fa nem os compilar na forma de 

material escrito. Não importa quais sejam os motivos, ainda será sabotar o Fa: isso inclui o que 

é chamado de "contrastando as diferenças entre a linguagem falada e sua forma escrita", etc.  

Nada na evolução dos corpos cósmicos ou no desenvolvimento da humanidade é acidental. O 

desenvolvimento da sociedade humana segue um planejamento histórico e é dirigido pelo clima 

cósmico. No futuro, haverá no mundo todo mais pessoas aprendendo o Dafa. Isso não é algo 

que possa ser feito devido a um impulso pessoal, isto é, simplesmente porque uma pessoa quer 

fazer isso. Um evento dessa magnitude seria possível sem que houvesse antes vários arranjos 

na história? Na realidade, tudo o que tenho feito foi arranjado há incontáveis anos, inclusive 

quem obteria o Fa – nada é acidental. Contudo, a forma como se manifesta é em conformidade 

com os humanos. De fato, as coisas que nesta vida me foram transmitidas por alguns mestres 

são também coisas resultantes de arranjos que fiz deliberadamente em vidas anteriores de 

modo que eu as pudesse obter. Quando a ocasião predestinada chegou, conforme arranjado, 

eles as transmitiram a mim para que assim eu pudesse relembrar o meu Fa em toda a sua 

extensão. Além disso, digo-lhes que este livro do Fa não é estudado somente por aqueles que 

estão no nível humano, mas também por seres em níveis mais altos. Como uma grande extensão 

do corpo cósmico se desviou da natureza do universo, ela também está sendo retificada pelo 

Fa. A humanidade é insignificante neste imenso universo. A Terra não é nada mais que um grão 

de pó neste universo. Se os seres humanos quiserem ser valorizados pelos seres de níveis altos, 

eles terão que praticar o cultivo e se tornarem seres de alto nível!  

  

Li Hongzhi 

27 de maio de 1996  

  

 



38 - ESTABILIDADE DO FA  

Durante os dois últimos anos, surgiram alguns problemas no cultivo dos praticantes. Eu venho 

observando a situação do cultivo dos estudantes. Para corrigir prontamente os problemas que 

surgem, eu frequentemente escrevo pequenos artigos com objetivos específicos (os alunos os 

chamam de "escrituras") no sentido de guiar os praticantes no cultivo. A finalidade é deixar um 

caminho estável, saudável e reto para a prática de cultivo do Dafa. As gerações futuras, nos 

milhares de anos por vir, deverão cultivar de acordo com o caminho que eu pessoalmente vou 

deixar para elas, se quiserem alcançar a Perfeição no cultivo. 

Porém, recentemente, em um local de prática em Hong Kong, eu vi uma coleção de materiais 

que foi enviada para lá de outra região do país; nela há dois artigos curtos que eu não tinha a 

intenção de publicar. Isso foi uma tentativa grave e intencional de danificar o Dafa! Transcrever 

de nossos áudios e vídeos por conta própria já é errado! No artigo "Despertando", eu deixei bem 

claro que sob nenhum motivo alguém pode transcrever, dos áudios ou dos vídeos, as minhas 

palavras – fazer isso é danificar o Fa. Além disso, eu enfatizei repetidamente que vocês não 

podem circular anotações pessoais feitas durante minhas palestras. Por que vocês ainda fazem 

isso? Que estado de espírito fez vocês escrevê-las? Digo-lhes que, com exceção dos meus vários 

livros oficialmente publicados e dos pequenos artigos datados, com a minha assinatura e que 

são distribuídos nas diferentes regiões do país pela Sociedade de Pesquisa, tudo aquilo que foi 

transcrito sem permissão está danificando o Fa. O cultivo é algo pessoal e é você que decide o 

que você busca. Toda pessoa comum tem tanto natureza-buda quanto natureza-demoníaca. 

Uma vez que o pensamento de uma pessoa não está reto, a sua natureza-demoníaca começa a 

funcionar. Digo-lhes novamente que pessoas de fora nunca poderão danificar o Fa. Somente os 

estudantes podem danificar o Fa – lembrem-se disso!  

Cada passo que eu, Li Hongzhi, dou é para estabelecer uma forma imutável e permanente para 

a transmissão do Dafa para às futuras gerações. Um Fa tão imenso não deixará de existir após 

um momento de popularidade momentânea. Não pode haver o mínimo desvio nos incontáveis 

anos que virão. Proteger o Dafa com a sua própria conduta é para sempre responsabilidade dos 

discípulos do Dafa, porque o Dafa pertence a todos os seres conscientes do universo e isso inclui 

você.  

  

Li Hongzhi 

11 de junho de 1996  

  

  

 

 

 

 

 

 



39 - PRÁTICA DE CULTIVO E RESPONSABILIDADE  

O propósito em cultivar diligente e firmemente é alcançar o mais rápido possível a Perfeição. 

Um cultivador é essencialmente uma pessoa que elimina os seus apegos de pessoa comum. 

Discípulos, vocês precisam ter lucidez quanto ao que estão fazendo!  

Os centros de assistência e os centros gerais de assistência das diferentes regiões bem como a 

Sociedade de Pesquisa, por serem responsáveis pelo Dafa, estão autorizados a substituir 

qualquer assistente ou pessoa encarregada de um centro. Desse modo, vez ou outra, pessoas 

em posições de responsabilidade poderão ser substituídas de acordo com diferentes situações. 

Uma pessoa encarregada de um centro é, antes de tudo, um praticante que chegou lá para 

cultivar mais do que para ser um encarregado, por isso, ele deve ser capaz de estar em posições 

tanto mais altas como mais baixas. Ser designado para uma posição de responsabilidade é para 

a prática de cultivo; além disso, uma pessoa pode cultivar igualmente sem ocupar uma posição 

de responsabilidade. Se uma pessoa que foi substituída não consegue superar essa questão, isso 

não resulta de seu apego? Não é uma boa oportunidade para se livrar desse apego? Por isso, se 

essa pessoa não pode deixar esse apego, isso indica claramente que sua substituição foi correta. 

Estar apegado a uma posição de responsabilidade é, por si só, um motivo impuro para o cultivo. 

Por isso, discípulos, devo lembrá-los! Vocês não conseguirão alcançar a Perfeição sem renunciar 

a esse apego.  

  

Li Hongzhi 

12 de junho de 1996  

  

  

  

40 - USANDO CÓPIAS MANUSCRITAS DAS ESCRITURAS  

Atualmente, mais e mais pessoas estão aprendendo o Dafa e o número de pessoas dobra a cada 

semana. O fornecimento de livros pelas editoras é inadequado; elas não conseguem suprir a 

demanda. Devido a isso, não há livros disponíveis em algumas regiões e na zona rural. Alguns 

estudantes me perguntaram o que eles devem fazer com suas cópias manuscritas do Dafa. Digo-

lhes que, no momento, não há nenhum problema em você dar suas cópias manuscritas do Zhuan 

Falun ou de outras escrituras, cópias feitas durante o estudo do Dafa, para os que vão para as 

zonas rurais para difundir a prática e o Fa; levá-las aos moradores rurais pode, ao mesmo tempo, 

diminuir as despesas deles. Para tanto, é necessário que as cópias manuscritas dos alunos sejam 

legíveis para que os camponeses, que têm limitado nível de educação, possam entendê-las. As 

cópias manuscritas possuem o mesmo poder do Fa que os livros impressos.  

  

Li Hongzhi 

26 de junho de 1996  

  

  



 41 – CONFERÊNCIA DO FA  

É necessário que os discípulos compartilhem entre si as coisas que vivenciaram e aprenderam 

em suas práticas de cultivo. Não há nenhum problema em uns ajudarem os outros a 

progredirem, desde que não haja nisso a intenção de se exibir. Para facilitar a disseminação do 

Dafa, foram realizadas conferências em diferentes regiões para a troca de experiências de 

cultivo. Todas elas foram excelentes e saudáveis, tanto em forma como em conteúdo. Porém, 

os depoimentos dos alunos devem ser previamente examinados e aprovados pelos centros de 

assistência para se evitar abordagens políticas – coisa que não têm nada a ver com a prática de 

cultivo – ou assuntos que sugerem tendências incorretas na prática de cultivo e para a 

sociedade. Ao mesmo tempo, também devemos evitar a prática de se vangloriar – algo que vem 

dos estudos teóricos das pessoas comuns. Ninguém deve, com a intenção de se exibir, compilar 

artigos no estilo de relatórios oficiais para entregá-los em algum grande discurso público.  

Grandes conferências para trocas de experiências de cultivo, como as organizadas pelos Centros 

Gerais de Assistência a nível estadual ou municipal, não devem ser realizadas em escala nacional. 

Conferências nacionais e internacionais devem ser organizadas pela Sociedade de Pesquisa e 

não devem ser realizadas frequentemente. Uma vez por ano já está bom (exceto em situações 

especiais). Não as transformem em formalidade ou em competição; em vez disso, façam que as 

conferências do Fa sejam solenes e possam realmente trazer progresso ao cultivo.  

  

Li Hongzhi 

26 de junho de 1996  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 – UMA CARTA PARA O CENTRO GERAL DE ASSISTÊNCIA DO DAFA DE SHIJIAZHUANG 

Centro Geral de Assistência do Dafa de Shijiazhung:  

Soube que sua conferência para a troca de experiências de cultivo encontrou obstáculos. Há três 

causas para isso, das quais vocês certamente tirarão uma lição. De fato, esse incidente afetou 

diretamente as atividades do Dafa em Pequim e em todo o país, e mais adiante isso terá um 

certo impacto negativo nas atividades normais do Dafa. Penso que vocês definitivamente se 

darão conta disso e farão melhor no futuro. 

Além disso, direi algumas palavras sobre as palestras dadas por um estudante. No que se refere 

a uma e outra palestra selecionada que envolve habilidades sobrenaturais de estudantes, isso 

era com o objetivo de validar o caráter científico do Dafa via comprovação científica de modo 

que pessoas da comunidade científica, tecnológica e do meio acadêmico, pudessem entender o 

Dafa. Não era para falarem disso aos nossos estudantes, pois isso não traz nenhum benefício e 

faz com que estudantes novos ou discípulos sem um entendimento sólido do Fa desenvolvam 

apegos. Os discípulos que estudam bem o Fa continuarão cultivando com determinação no Dafa 

sem a necessidade de ouvir tais palestras.  

Mais importante, venho ensinando o Fa por dois anos; dei dois anos aos discípulos para que 

pratiquem o cultivo. Ao longo desses dois anos de verdadeiro cultivo dos discípulos, não permiti 

que atividades que não têm nada a ver com o cultivo verdadeiro interferissem com que planejei 

para o gradual processo de aprimoramento dos estudantes. Então, se tais palestras não são 

dadas à comunidade científica e acadêmica para que validem a natureza científica do Dafa, mas, 

em vez disso, para discípulos cultivadores que têm tempo limitado, pensem: pode haver maior 

interferência para os estudantes? Para não perturbar os estudantes, eu até evito vê-los. Depois 

de me verem pessoalmente, alguns estudantes não podem se aquietar por pelos menos alguns 

dias e isso interfere com os arranjos que meus Fashens fizeram para eles. Eu já falei sobre o que 

aconteceu com a Sociedade de Pesquisa, mas isso talvez não tenha ficado claro ao estudante 

envolvido nisso. Agora que o problema passou, nenhum de vocês deve tentar descobrir de quem 

foi a culpa. Penso que a razão principal disso ter acontecido é que vocês não se deram conta 

disso. A partir de agora, vocês devem prestar atenção a isso. Tudo o que estamos fazendo agora 

é para estabelecer uma base para a transmissão do Dafa através dos incontáveis anos por vir, é 

para deixar um sistema de prática de cultivo perfeito, reto e livre de erros! O que disse hoje não 

foi para criticar ninguém, mas para retificar a forma da prática de cultivo e deixá-la para as 

gerações futuras.  

Distribuam esta carta aos centros de assistência das diferentes regiões.  

Li Hongzhi 

26 de junho de 1996  

  

 

 

 

 

 



43 - RETIFICAÇÃO DO CARÁTER PESSOAL  

À medida que o cultivo no Dafa se aprofunda, muitos discípulos, sucessivamente, obtêm a 

Iluminação ou alcançam a Iluminação Gradual. Eles podem ver belas e magníficas cenas reais de 

outras dimensões. Os discípulos que estão nesse processo de Iluminação ficam tão empolgados 

que acabam chamando meus Fashens de "segundo Mestre" ou tomam meus Fashens como um 

mestre verdadeiro e independente – isso é um entendimento errado. Os Fashens são a imagem 

manifestada da minha sabedoria onipresente, mas não são seres de vida independente. Outros 

discípulos chamam o Falun de "Mestre Falun". Isso é completamente errado. O Falun é outra 

forma manifestada da natureza do meu poder do Fa e da sabedoria do Dafa – coisas por demais 

maravilhosas para descrever em palavras. O Falun é a manifestação da natureza do Fa de toda 

matéria no universo, do nível macroscópico ao microscópico; não é um ser independente.  

Discípulos, quando vocês virem meus Fashens e Faluns fazendo coisas grandiosas, milagrosas e 

maravilhosas para vocês, vocês devem se lembrar de não olhar ou cumprimentar meus Fashens 

ou Faluns com a mentalidade de ser humano comum. Essa mentalidade é uma expressão tanto 

de uma qualidade-de-iluminação inferior assim como de um xinxing inferior. Na verdade, todas 

essas formas de manifestação, são manifestações concretas do meu enorme poder do Fa agindo 

para retificar o Fa e salvar as pessoas.  

  

Li Hongzhi 

2 de julho de 1996  

 

 

44 - FALANDO BREVEMENTE SOBRE O SHAN  

Shan é a manifestação da natureza do universo nos diferentes níveis e nas diferentes dimensões. 

Também é a natureza fundamental dos Grandes Seres Iluminados. Por isso, um cultivador deve 

cultivar Shan e assimilar-se à natureza do universo, Zhen-Shan-Ren. O imenso corpo cósmico 

nasceu da natureza do universo, Zhen-Shan-Ren. O ensino do Dafa publicamente mostra outra 

vez a natureza-original dos seres viventes do universo. O Dafa está em perfeita harmonia: se os 

três caracteres, Zhen-Shan-Ren, forem separados, ainda assim, cada um conterá plenamente 

Zhen-Shan-Ren. É porque a matéria é composta de matéria microscópica que, por sua vez, é 

composta por matéria ainda mais microscópica – é assim até o fim. Portanto, Zhen é formado 

por Zhen-Shan-Ren, Shan é formado por Zhen-Shan-Ren e Ren é também formado por Zhen-

Shan-Ren. Não é o cultivo de Zhen na Escola Tao, o cultivo de Zhen-Shan-Ren? Não é o cultivo 

de Shan na Escola Buda, também o cultivo de Zhen-Shan-Ren? Na verdade, só diferem em suas 

formas superficiais. 

No que se refere à manifestação de Shan na sociedade humana, algumas pessoas que estão 

muito apegadas à sociedade possivelmente levantam a seguinte questão de caráter social de 

pessoas comuns: "Se todas as pessoas aprenderem o Dafa e praticarem Shan, como o país 

poderá lidar com as invasões de outros países ou situações de guerra?". Na verdade, eu já disse 

em Zhuan Falun que o desenvolvimento da sociedade humana segue as mudanças da conjuntura 

cósmica. Sendo assim, as guerras humanas podem ser acidentais? Uma região com grande 

carma ou onde os corações das pessoas se tornaram maus acaba se tornando instável. Para que 



uma nação seja verdadeiramente virtuosa, ela deve ter pouco carma; certamente não haverá 

guerras contra ela. É que os princípios do Dafa impedem que isso ocorra; a natureza do universo 

governa tudo. Não se preocupem, uma nação virtuosa não será invadida. A natureza do universo 

– o Dafa – está presente em tudo, abrange todo o corpo cósmico, do nível macroscópico ao nível 

microscópico. O Dafa que estou ensinando não está sendo ensinado apenas para os orientais; 

está sendo simultaneamente ensinado também para os ocidentais. Suas pessoas boas também 

devem ser salvas. Todas as nações que deverão entrar na próxima e nova era histórica obterão 

o Fa e se melhorarão como um todo. Não se trata de uma única nação. O valor moral humano 

também retornará àquele da natureza-humana original.  

  

Li Hongzhi 

20 de julho de 1996  

 

 

45 - ADENDO À “RETIFICAÇÃO DO CARÁTER PESSOAL”  

Depois que eu disse que "os Fashens e os Faluns não são seres independentes", alguns 

estudantes perguntaram se isso não contradiz o que está em Zhuan Falun: "A consciência e o 

pensamento dos Fashens estão sob o controle do corpo principal. Também, os Fashens são seres 

individuais completos, independentes e reais". Penso que isso se deve a um pobre 

entendimento do Fa. Os Fashens não podem ser conceitualmente entendidos como vidas 

completamente independentes, porque os Fashens são uma manifestação volitiva do poder e 

da sabedoria da imagem e dos pensamentos da pessoa mestre. Eles possuem a capacidade de 

fazer as coisas com autonomia, mas de acordo com o que a pessoa do mestre quer que eles 

façam. Os estudantes atentaram à segunda frase, porém, não à primeira: "A consciência e o 

pensamento dos Fashens estão sob o controle do corpo principal". O Fashen, além de ser uma 

imagem independente e íntegra da pessoa mestre, também têm seu caráter. Eles podem realizar 

com autonomia tudo o que a pessoa mestre deseja que eles façam, enquanto um ser comum 

não é governado por ninguém. Quando as pessoas veem os Fashens, elas os consideram como 

seres individuais completos, independentes e reais. Colocado de forma simples, meus Fashens 

são de fato eu.  

  

Li Hongzhi 

21 de julho de 1996  

  

  

  

 

 

 



46 - NATUREZA-BUDA E NATUREZA-DEMONÍACA 

Em uma dimensão muito elevada e microcósmica do universo, existem dois tipos diferentes de 

matérias. Essas duas formas de existência material são manifestações da suprema natureza do 

universo, Zhen-Shan-Ren, em certos níveis dimensionais do universo. Elas permeiam certas 

dimensões, do topo até a base, ou do nível microcósmico ao nível macrocósmico. 

Acompanhando as manifestações do Fa em diferentes níveis, quanto mais baixo o nível, maior 

é a diferença nas manifestações e nas variações desses dois tipos de matéria. Daí vem o que a 

Escola Tao chama de princípio do yin-yang e do taiji. À medida que descem para níveis mais 

baixos, esses dois tipos de matéria, com propriedades diferentes, tornam-se cada vez mais 

antagônicas e isso dá origem ao princípio de mútua geração e mútua inibição. 

Por meio da mútua geração e mútua inibição, aparecem a bondade e a maldade, o certo e o 

errado, o bem e o mal. E quanto aos seres viventes, se há Budas, há também demônios; se há 

humanos, há também fantasmas – isso é mais óbvio e complicado na sociedade das pessoas 

comuns. Onde há gente boa, também há gente má; onde há gente altruísta, há gente egoísta; 

onde há gente de mente aberta, há também gente de mente fechada. Em relação ao cultivo, 

onde há pessoas que acreditam nele, há as que não acreditam; onde há pessoas que podem se 

iluminar, há as que não podem; onde há pessoas a favor, há aquelas que são contra – é assim 

na sociedade humana. Se todas as pessoas pudessem praticar o cultivo, entender e acreditar 

nele, a sociedade humana se tornaria uma sociedade de deuses. A sociedade humana é apenas 

uma sociedade de seres humanos e não pode deixar de existir. A sociedade humana continuará 

a existir para sempre. Por isso, é normal existir pessoas que se opõem. Não seria normal se, ao 

invés disso, ninguém se opusesse. Sem fantasmas, como poderiam os humanos reencarnar 

como seres humanos? Sem a existência de demônios, a pessoa não seria capaz de cultivar para 

o estado de Buda. Sem amargura, não poderia haver doçura. 

Quando as pessoas tentam realizar algo, elas encontram dificuldade precisamente porque existe 

o princípio de mútua geração e mútua inibição. Só quando você consegue o que você quer por 

meio de árduos esforços e superando dificuldades é que você percebe que não foi fácil, valoriza 

o que você conseguiu e fica contente. De outro modo, sem o princípio de mútua geração e 

mútua inibição, podendo conseguir tudo sem esforço, você se sentiria entediado com a vida e 

sem sentir a realização e a alegria de ter conseguido. 

Toda matéria e vida no universo é composta de partículas microscópicas que formam partículas 

cada vez maiores que, então, formam matéria superficial. Dentro da abrangência desses dois 

tipos de matéria com propriedades diferentes, toda matéria e toda vida, igualmente, possuem 

dupla natureza. Por exemplo, o ferro e o aço são duros, mas enferrujam se forem enterrados. A 

cerâmica e a porcelana, por outro lado, não oxidam quando enterradas, mas são frágeis e 

quebram facilmente. Isso também se aplica aos seres humanos; possuem simultaneamente a 

natureza-buda e a natureza-demoníaca. O que uma pessoa faz sem senso de dever e sem 

restrição moral é de natureza-demoníaca. O cultivo do estado de Buda é para eliminar sua 

natureza-demoníaca e para fortalecer e aumentar sua natureza Buda.  

A natureza-buda da pessoa é Shan e se manifesta como: compaixão, considerar os outros antes 

de agir, ser capaz de fazer sacrifícios. A natureza-demoníaca é cruel e manifesta-se em coisas 

como matar, roubar, assaltar, egoísmo, pensamentos maus, semear discórdia, criar problemas 

espalhar boatos, inveja, maldade, raiva, preguiça, incesto e assim por diante.  

 



A natureza do universo, Zhen-Shan-Ren, se manifesta de diferentes formas nos diferentes níveis. 

Esses dois tipos de matéria, dentro de certos níveis do universo, também se manifestam de 

diferentes formas nos diferentes níveis. Quanto mais baixo o nível, mais marcante é a oposição 

mútua e, assim, a distinção entre o bom e o mau. O virtuoso se torna mais virtuoso e o perverso 

mais perverso. Essa dupla natureza no mesmo objeto ou vida vai se tornando mais complicada 

e mutável. Era exatamente ao isso que Buda se referiu quando disse, "Tudo tem natureza-buda". 

Realmente, tudo também tem natureza-demoníaca.  

No entanto, o universo é caracterizado por Zhen-Shan-Ren e a sociedade das pessoas comuns 

também. Os dois tipos de matérias que descrevi são apenas dois tipos de matérias que existem 

do topo até a base, do nível microscópico ao macroscópico, inclusive na sociedade humana, e 

elas se refletem nos seres e na matéria, e são a causa da natureza dual neles. Contudo, os seres 

viventes e a matéria existentes de cima a baixo, são compostos de inúmeras variedades de 

outras matérias desde o nível microscópico ao nível macroscópico, e isso inclui a sociedade 

humana.  

Se a humanidade não observar os padrões morais para os humanos, então, a sociedade virará 

um caos incontrolável, com calamidades naturais e desastres causados pelo homem. Se um 

cultivador não se livrar de sua natureza-demoníaca através do cultivo, seu gong será bastante 

desordenado; ele não obterá nada ou entrará em um caminho demoníaco. 

  

Li Hongzhi 

26 de agosto de 1996  

  

  

47 - DESMASCARANDO COMPLETAMENTE  

Um grande número de estudantes alcançou ou está prestes a alcançar a Consumação no cultivo. 

Para um ser humano, é um acontecimento extremamente solene alcançar a Consumação! Nada 

neste mundo poderia ser tão maravilhoso, glorioso e magnífico. Para isso, rigorosos requisitos 

são colocados para todos os cultivadores no decorrer do cultivo. Além disso, a elevação em cada 

nível é obtida por meio do sólido cumprimento de padrões. Em termos gerais, os discípulos que 

cultivam no Dafa estão qualificados para tanto, mas há algumas pessoas que dificultam os seus 

avanços devido a vários apegos que elas não abandonaram. Da boca para fora, elas também 

dizem que Dafa é bom, mas, na realidade, elas não cultivaram de fato. É especialmente assim 

quando o clima geral é tal que todo mundo diz que o Dafa é bom, isto é, quando todo mundo – 

da classe social mais alta até a mais baixa – fala bem dele. Alguns governos também dizem coisas 

boas sobre o Dafa e isso encontra eco no público. Então, quem são os sinceros? Quem está 

meramente fazendo eco à voz dos outros? Quem está cantando louvores, quando, na verdade, 

está sabotando? Se mudarmos a situação na sociedade humana e invertermos o clima geral, 

então, veremos quem ainda dirá que o Dafa é bom e quem mudará de opinião. Desse modo, 

tudo não se tornará rapidamente claro?  

Desde o incidente do Guangming Daily, cada discípulo do Dafa tem desempenhado um papel: 

alguns mostraram estar firmes e determinados em seus cultivos; alguns escreveram sem 

reservas às autoridades pelo bem da reputação do Dafa; alguns falaram abertamente às pessoas 



sobre a reportagem injusta e irresponsável. No entanto, há alguns que não se cultivaram em 

meio àquela difícil situação, em vez disso, eles se engajaram em atividades que causaram 

discórdia, tornando a situação ainda mais complicada. Alguns até mesmo pararam de cultivar 

temendo que suas reputações e seus interesses pessoais pudessem ser prejudicados. Outros 

circularam boatos sem se preocuparem com a estabilidade do Dafa, agravando assim fatores 

que prejudicam o Fa. Houve também pessoas chave de diferentes regiões que analisaram a 

situação do Dafa com o doentio hábito de analisar tendências sociais, um hábito desenvolvido 

ao longo de anos de luta política. Ao relacionar problemas isolados que surgiram em diferentes 

regiões, elas concluíram que algum tipo de tendência social estava se desenvolvendo, e dessa 

forma, deliberadamente comunicaram isso aos outros estudantes. Embora houvesse várias 

razões para isso, algo poderia prejudicar mais seriamente o Fa que isso? Ainda pior, alguns 

criaram vários problemas ao gerarem boatos com suas naturezas-demoníaca, como se a 

situação já não fosse suficientemente caótica.  

O Dafa é do universo e penetra profundamente a sociedade humana. Quando um Fa dessa 

magnitude é ensinado, como poderia alguma coisa estar fora desse arranjo? O que aconteceu 

não foi um teste para o xinxing dos discípulos do Dafa? O que é cultivo? Quando você diz que é 

bom, eu digo que é bom e todo mundo diz que é bom, como é possível ver qual é realmente o 

coração de uma pessoa? Só em momentos críticos é que podemos ver realmente o coração da 

pessoa. Sem renunciar a determinados apegos, uma pessoa poderia até ousar trair um Buda – é 

um problema pequeno? Algumas pessoas ficaram amedrontadas. Mas, ter medo do quê? Meus 

discípulos! Vocês não me ouviram dizer sobre uma pessoa que cultivou com sucesso para o nível 

de arhat, mas que acabou falhando porque desenvolveu medo em seu coração? Todo apego 

humano precisa ser removido, não importa qual. Contudo, alguns discípulos disseram: "O que 

há a temer? Ficarei sentado lá ainda que cortem a minha cabeça". Quando vocês comparam os 

dois, fica imediatamente claro quão bem eles cultivaram. É claro, algumas pessoas chave estão 

preocupadas com a segurança do Dafa e isso é outra história.  

Nós só queremos que os discípulos que não estão praticando o cultivo diligentemente vejam 

suas próprias falhas, que aqueles que estão falhando apareçam; queremos expor aqueles que 

danificam o Fa de maneira dissimulada e permitir aos discípulos genuínos alcançarem a 

Consumação.  

  

Li Hongzhi 

28 de agosto de 1996  

  

  

 

48 - PRÁTICA DE CULTIVO NÃO É POLÍTICA  

Alguns estudantes estão descontentes com a sociedade e com a política; eles aprendem nosso 

Dafa com esse forte apego que eles precisam abandonar. Eles até tentam tirar proveito do nosso 

Dafa para se envolver em política – é um ato que nasce de uma mentalidade suja que profana o 

Buda e o Fa. Se não abandonarem essa mentalidade, certamente não alcançarão a Perfeição.  

 



Em minhas palestras, tenho enfatizado repetidamente que a forma de ser da sociedade humana 

– não importa o tipo de sistema social ou político – é planejada e governada pelos Céus. Um 

cultivador não precisa se preocupar com os assuntos do mundo humano e menos ainda deve se 

envolver em lutas políticas. Não é um teste para seus corações, a forma como a sociedade trata 

os cultivadores? Não devemos nos envolver em política. 

Essa é a forma como cultivamos no Dafa. Não vamos depender do apoio de nenhuma força 

política, seja nacional ou estrangeira. Essas pessoas influentes não são cultivadores, por isso, 

certamente não podem ocupar quaisquer posições de responsabilidade no nosso Dafa – seja 

nominalmente ou de fato.  

Meus discípulos, vocês precisam ter em mente que o que estamos praticando é a verdadeira 

prática de cultivo! Devemos abandonar preocupações humanas comuns como reputação, lucro 

e emoção. A situação social tem alguma coisa a ver com sua prática de cultivo? Você só alcançará 

a Perfeição depois de ter eliminado todos os seus apegos, quando não restar nenhum. Se não 

tiver a ver com seu trabalho na sociedade, um cultivador não deve estar interessado em política 

ou poder político; falhando nisso, ele absolutamente não é meu discípulo.  

Podemos fazer com que os cultivadores obtenham o Fa e alcancem a Fruição-reta bem como 

ensinar às pessoas a serem bondosas na sociedade, o que é bom para a estabilidade da 

sociedade humana. Porém, o Dafa não é ensinado tendo como propósito o bem da sociedade 

humana, em vez disso, é para que você alcance a Perfeição.  

  

Li Hongzhi 

3 de setembro de 1996  

  

49 - UMA PESSOA ENCARREGADA TAMBÉM É UM CULTIVADOR  

As pessoas encarregadas de cuidar de nossos centros de assistência em diferentes regiões são 

pessoas capazes de trabalhar duro para o Dafa sem reclamar. Porém, aparentemente, muitas 

delas simplesmente não conseguem se dar bem umas com as outras e, devido a isso, falham em 

cooperar nas atividades. Isso prejudica a imagem que as pessoas têm com respeito ao Dafa. 

Alguns me perguntaram: "Isso é porque essas pessoas são incapazes de fazer o trabalho?". Eu 

digo que é assim que uma pessoa comum consideraria a questão. A razão principal para isso é 

que vocês, coordenadores ou assistentes de coordenador dos centros, são cultivadores que 

ainda têm apegos que ainda não conseguiram abandonar e vocês precisam de um ambiente 

propício para se livrar deles. No entanto, quando o conflito surge entre os encarregados, vocês 

geralmente justificam isso dizendo que "não há cooperação nos trabalhos" ou que "estão 

trabalhando para o Dafa" de modo a colocar o problema de lado em vez de aproveitarem essas 

boas oportunidades para buscar dentro de si mesmos e melhorarem a si mesmos. Como vocês 

não deixaram seus apegos e melhoraram a si mesmos, o problema acontecerá novamente em 

outras situações. Isso, com certeza, interferirá no seu trabalho para o Dafa. Vocês não sabem 

que as tensões entre os encarregados são arranjadas por mim para que vocês possam melhorar? 

Porém vocês usam o trabalho para o Dafa para esconder apegos que vocês deveriam cultivar, 

mas não cultivaram. Vocês reclamam para mim em suas mentes quando os problemas se tornam 

difíceis demais de serem resolvidos. Vocês sabem como eu me sinto nesse momento? Não é que 

só porque vocês são coordenadores de um centro ou trabalham para o Dafa que alcançarão a 



Perfeição sem elevar o xinxing. Até um estudante pode perceber que é possível melhorar o 

xinxing quando há conflitos pessoais – então, por que um coordenador de um centro não pode? 

Para que você possa melhorar, é necessário provocar seu apego quando os problemas surgem, 

caso contrário, não funcionaria. Trabalhar para o Dafa é também uma boa oportunidade para 

você melhorar o seu xinxing.  

Por que escrevo especificamente este artigo para vocês? Porque todos os seus atos e palavras 

afetam diretamente os estudantes. Se vocês vão bem em seus cultivos, vocês também vão bem 

na disseminação do Fa em suas regiões e os estudantes farão melhor no cultivo deles. Se não 

for assim, você prejudicará o Fa. Como vocês são a elite do Dafa no nível das pessoas comuns, 

eu simplesmente não posso deixar vocês trabalharem sem alcançar a Perfeição.  

  

Li Hongzhi 

3 de setembro de 1996 

  

50 - O QUE É PRÁTICA DE CULTIVO?  

Quando se trata de prática de cultivo, muitas pessoas acreditam que prática de cultivo é fazer 

alguns exercícios, sentar-se em meditação e aprender alguns mantras; que assim elas poderão 

se tornar Deuses ou Budas, que assim poderão alcançar o Tao. Na verdade, isso não é prática de 

cultivo; é meramente praticar habilidades mundanas. 

Na religião, é dada muita importância ao cultivo e é chamado de "cultivo da conduta". Assim, 

vai-se ao outro extremo. Um monge ou uma freira recita as escrituras com muito empenho, pois 

considera que o conhecimento que se tem das escrituras é o meio para se alcançar a Perfeição. 

Na verdade, quando Buda Sakyamuni, Jesus e Lao Tsé estavam neste mundo, não havia 

escrituras – havia apenas o cultivo verdadeiro. O que esses veneráveis mestres ensinaram foi 

para guiar a prática de cultivo. Tempos depois, seus seguidores recordaram o que foi dito nas 

pregações, puseram-nas em livros e chamaram-nas de escrituras. Gradativamente, as pessoas 

passaram a estudar filosofia Budista ou teorias sobre o Darma. Diferente do que ocorria nos 

tempos desses veneráveis mestres – quando as pessoas realmente cultivavam e usavam os 

ensinamentos de seu mestre como guia para seus cultivos – essas pessoas, passaram a 

considerar o estudo das escrituras religiosas e a erudição como sendo prática de cultivo.  

Isso é uma lição histórica. Os discípulos que cultivam no Falun Dafa devem ter em mente que 

não devem absolutamente ver o Fa como um ensinamento acadêmico de pessoa comum ou 

algo para os monges estudarem, em vez disso, devem cultivar verdadeiramente. Por que digo a 

vocês que estudem, leiam e memorizem Zhuan Falun? Para guiar o seu cultivo! Com relação 

àqueles que só fazem os exercícios, mas não estudam o Fa, eles não são discípulos do Dafa. Só 

quando você estuda o Fa e cultiva seu coração e sua mente – isso complementado com a prática 

de exercícios, você verdadeiramente muda a si mesmo fundamentalmente, e enquanto melhora 

seu xinxing , se eleva de nível e pode alcançar a Perfeição – só assim podemos chamar de 

verdadeira prática de cultivo.  

 Li Hongzhi 

6 de setembro de 1996  



51 - O DAFA SERÁ SEMPRE PURO COMO DIAMANTE  

Religião não pode se misturar com política, senão, seu líder seguramente colocará seu coração 

em assuntos mundanos. Engajado em ensinar as pessoas como serem boas e levá-las de volta a 

uma terra de pureza, o coração dessa pessoa acabará se tornando mau e hipócrita; o que ela 

buscará seguramente será a fama e a satisfação de seus interesses pessoais. Pessoas comuns 

buscam o poder e a fama, e isso se torna um grande obstáculo para se alcançar a Perfeição. Esse 

líder está fadado a se tornar gradativamente um líder de uma religião maléfica. Como o objetivo 

da religião é ensinar as pessoas a serem boas para que assim possam retornar aos seus paraísos 

celestiais, os princípios ensinados nas religiões devem ser mais elevados do que os da sociedade 

humana. Se forem aplicados à política humana, será a mais séria corrupção dos princípios 

celestiais. Como poderiam Deuses e Budas serem conduzidos por apegos humanos a se 

envolverem em assuntos políticos sujos e em lutas pelo poder na sociedade humana? É o que 

um ser humano faz quando é conduzido pela sua natureza-demoníaca. Tal religião acabará 

usada por governos e envolvida em disputas violentas, e até guerras religiosas poderão ocorrer, 

tornando-se, assim, uma religião maléfica e prejudicial à humanidade. 

"Todos praticando uma única religião" também não funcionará. Primeiro, isso pode alterar 

facilmente as doutrinas das religiões e reduzi-las a teorias da sociedade humana comum. 

Segundo, a religião facilmente se converteria em um instrumento político que mancharia a 

imagem do Fa-Buda. Terceiro, os líderes religiosos se tornariam políticos e isso faria com que a 

religiosidade desaparecesse, transformando-se, assim, em uma religião perversa. 

O Falun Dafa não é religião, mas as gerações futuras o considerarão como uma religião. Ele é 

ensinado aos seres humanos tendo como propósito a prática de cultivo; não é para fundar uma 

religião. Um grande número de pessoas aprenderá o Dafa, contudo, não é permitido 

transformar todos os cidadãos de uma nação em seguidores religiosos ou fazer com que todos 

participem de atividades unificadas na prática de cultivo. A prática de cultivo no Dafa é sempre 

voluntária. Nunca force uma pessoa a participar da prática de cultivo. 

O Dafa jamais poderá ser usado para assuntos políticos. O Dafa pode fazer que os corações das 

pessoas se tornem bons, dando assim estabilidade social. No entanto, não é ensinado visando a 

manter coisas da sociedade humana. Discípulos, tenham em mente que, sem importar quanta 

pressão de forças políticas e de outros poderes possa haver no futuro, o Dafa jamais poderá ser 

usado pelo poder político.  

Jamais se envolva em política nem interfira em assuntos de Estado. Cultive verdadeiramente e 

se torne benevolente. Mantenha o Dafa puro, imutável e indestrutível como diamante, e desse 

modo, ele existirá para sempre.  

  

Li Hongzhi 

7 de setembro de 1996  

  

  

  

 



52 - ENTENDENDO AINDA MAIS  

Sobre a natureza-buda e natureza-demoníaca, eu não poderia ter explicado isso de modo mais 

claro. Os testes preparados para vocês são, na realidade, para remover sua natureza-demoníaca. 

Entretanto, frequentemente, vocês arranjam justificativas ou usam o próprio Dafa para ocultá-

la, e assim, falham em melhorar o xinxing ao mesmo tempo que repetidamente perdem as 

oportunidades.  

Você deve entender que, porque você é um cultivador, eu usarei quaisquer problemas ou coisas 

desagradáveis em sua vida, em qualquer ambiente ou situação, – mesmo que envolvam trabalho 

para o Dafa e sem importar quão boas ou sagradas você pense que elas são – para eliminar seus 

apegos e expor sua natureza-demoníaca de modo a que você possa eliminá-la, pois sua elevação 

é o mais importante.  

Se você puder se elevar desse modo, então, o que você fizer com um coração puro será o melhor 

e o mais sagrado.  

  

Li Hongzhi 

9 de setembro de 1996  

  

53 - PALAVRAS DE ADVERTÊNCIA  

Já se passaram quatro anos desde que comecei a ensinar o Dafa. Contudo, alguns estudantes 

elevam seus xinxing e nível de consciência de forma lenta; os entendimentos deles sobre mim e 

o Dafa ainda estão em um estágio perceptual; eles sempre me agradecem pelas mudanças que 

ocorreram em seus corpos ou por terem manifestado habilidades sobrenaturais – essa é uma 

mentalidade de pessoa comum. Se você não mudar seu estado de ser humano e alcançar, com 

clareza, um verdadeiro entendimento do Dafa, você perderá a oportunidade. Se você não mudar 

sua forma de pensar humana que, como um ser humano comum, você formou profundamente 

ao longo de milhares de anos, você não será capaz de se desprender dessa casca superficial 

humana, e não alcançará a Perfeição. Você não deveria sempre esperar que eu elimine o seu 

carma por você, enquanto você falha em avançar para uma verdadeira compreensão do Fa; falha 

em superar seus entendimentos e noções humanas. Sua forma de pensar, seus entendimentos 

e sua gratidão para comigo e o Dafa são produtos de pensamentos humanos comuns. Contudo, 

o que eu lhes ensino é na verdade para que você supere seu entendimento de ser humano 

comum e alcance um entendimento racional e verdadeiro do Dafa! 

Na prática de cultivo, vocês ainda não estão fazendo progressos reais e sólidos por conta própria, 

os quais produziriam grandes e essenciais mudanças interiores. Ao invés disso, você se apoia em 

meu poder e se vale de poderosos fatores externos. Assim, você não poderá transformar sua 

natureza-humana em natureza-buda. Se cada um de vocês puder entender o Fa do fundo do 

coração, isso será verdadeiramente a manifestação do Fa cujo poder não conhece limites – é o 

ressurgimento do poderoso Fa-Buda no mundo humano!  

  

Li Hongzhi 

10 de setembro de 1996  



54 - O DAFA JAMAIS PODERÁ SER PLAGIADO  

Meus discípulos! Venho dizendo reiteradamente que ensinar o Dafa aos seres humanos é para 

eles a maior misericórdia que pode existir. É algo sem precedentes em bilhões de anos! Porém, 

há pessoas que simplesmente não percebem que deveriam considerá-lo como um tesouro. Há 

outros que querem alterar o Fa ou os exercícios para convertê-los em algo que pertença a eles, 

ou a seu grupo étnico ou a seu país. Pensem sobre isso! Você acha que fazer isso é bom por 

causa de interesses pessoais aos quais você está apegado ou de interesses de sua nacionalidade 

e coisas assim – essa é uma mentalidade de humano comum. Estaria tudo bem se você estivesse 

lidando com coisas da sociedade humana comum, mas você não está com coisas de pessoa 

comum! O Fa não está sendo ensinado tendo em vista a sua nacionalidade. Este é o Dafa do 

universo, o Fa-Buda fundamental! Ele está sendo ensinado a todos os seres humanos com o 

objetivo de salvá-los. No entanto, você altera um Fa tão grandioso...? Alterá-lo só um pouquinho 

já é um pecado colossal. Tenha certeza de não gerar pensamentos errados por causa de seus 

apegos à sociedade humana comum! Isso é extremamente perigoso!  

Você sabia que, em anos recentes, alguns estudantes morreram inesperadamente? Alguns deles 

morreram justamente porque fizeram coisas como essa. Não pense que o seu Mestre possa 

fazer alguma coisa por você quanto a isso. Você deveria saber que há inúmeros deuses guardiões 

do Fa em vários níveis e cujo dever é proteger o Fa. Além disso, os demônios tampouco irão lhe 

poupar! Você pôde se livrar de dívidas cármicas de vidas anteriores justamente porque você 

cultiva neste Fa reto. Uma vez que você decaia para o um nível de pessoa comum, ninguém o 

protegerá e os demônios também o matarão. Será inútil pedir proteção a outros Budas, Taos e 

Deuses, porque eles não protegem quem danifica o Fa. Além disso, seu carma será devolvido 

para o seu corpo.  

Cultivar é difícil, mas decair é muito fácil. Quando uma pessoa falha em um teste ou não pode 

largar um forte apego humano, ela muda isso ou ela acabará indo para o lado oposto. Há muitas 

lições na história. Só depois de ter decaído é que a pessoa começará a se arrepender, mas aí, já 

será tarde demais.  

  

Li Hongzhi 

22 de setembro de 1996, em Bangcoc  

  

  

55 - O QUE É ILUMINAÇÃO? 

Iluminação é também chamada de o "despertar da sabedoria". Em nosso Dafa, nós chamamos 

de "abertura do gong"; refere-se a uma pessoa que alcançou a Perfeição por meio do cultivo, 

que concluiu o seu cultivo; é sobre ir para um paraíso celestial.  

Qual é o estado de alguém que alcançou a Iluminação? Quem pode cultivar para o Estado de 

Buda será um Buda; quem pode cultivar para o Estado de Bodisatva será uma Bodisatva; quem 

pode cultivar para o Estado de Arhat será um Arhat. Quem cultivou para o Tao será um Tao; 

quem cultivou para o Estado Divino será um Deus. Depois que alcançam a Consumação, alguns 

iluminados ainda têm algo a fazer na sociedade das pessoas comuns ou querem realizar algo, 

por isso eles precisam conviver com pessoas comuns por um período de tempo. Mas, para eles, 



viver entre as pessoas comuns é muito difícil. Por estarem em um reino de pensamento muito 

diferente que o das pessoas comuns, eles podem detectar claramente todos os pensamentos 

maus na mente das pessoas comuns, incluindo fortes apegos, egoísmo, sujeiras, intrigas contra 

os outros. Podem detectar até as menores atividades mentais de milhares de pessoas ao mesmo 

tempo. Além disso, na sociedade humana comum, há carma e vírus por toda parte, e há também 

muitas outras coisas ruins flutuando no ar e que os seres humanos desconhecem. Eles podem 

perceber tudo isso claramente. No período do Último Caos, o carma na atual sociedade humana 

é enorme. Ao respirar, as pessoas inalam grandes porções de carma, vírus e gases venenosos. 

Realmente, para eles, é muito difícil estar no mundo das pessoas comuns.  

Como eles são? É o que esses estudantes que estão apegados a este assunto tentam descobrir. 

Não tentem saber se fulano é um iluminado ou se sicrano alcançou a Perfeição no cultivo. Você 

deve focar a sua atenção em ser diligente e verdadeiramente cultivar e alcançar a Perfeição mais 

rapidamente. Por que você quer saber sobre os outros? Na verdade, os que se iluminaram são 

discípulos que não se mostram como tal, em vez disso, eles cultivaram calma e verdadeiramente. 

São de diferentes idades e não parecem ser diferentes das pessoas comuns. É provável que eles 

não chamem a sua atenção. Embora eles todos tenham poderes divinos, transformações, na 

verdade, eles descobrem que os seres humanos se mostram como seres minúsculos e baixos, 

que não merecem que certas coisas sejam mostradas a eles. Além disso, os seres humanos 

desenvolveriam vários pensamentos e entendimentos humanos mesquinhos se vissem essas 

coisas, e tratariam isso com o apego humano do fanatismo. Pessoas iluminadas não suportam 

isso. É difícil para as pessoas comuns entenderem onde está a verdadeira importância do 

propósito de se ter poderes divinos do Fa-Buda.  

Atualmente, há alguns estudantes que se preocupam com outras coisas em vez de serem 

diligentes no cultivo, estão procurando por toda parte pessoas que se tornaram iluminadas, e 

coisas do tipo. Pensem todos sobre isto: pessoas iluminadas já são Budas e têm tudo o que um 

Buda deve ter. Por que elas permitiriam que as pessoas comuns soubessem isso? Os humanos 

podem saber de coisas dos Budas? Quando vocês procuram por eles em todos os lugares com 

apegos como o da competitividade, da curiosidade e de se mostrar, esse seu intrometimento 

combinado com seu apego da busca, interfere no cultivo tranquilo dos estudantes. Vocês sabem 

como eles se sentem sobre isso? Todo ato intencional ou pensamento humano faz com que eles 

se sintam desconfortáveis!  

Pelo fato de alguns estudantes terem vindo de dimensões muito altas para obter o Fa, eles se 

iluminarão brevemente. O tempo de dois anos para a prática de cultivo que eu mencionei refere-

se a esses discípulos. Contudo, sem dúvida, todos os nossos discípulos do Dafa fizeram avanços 

realmente rápidos no cultivo verdadeiro. Muitos, brevemente se tornarão iluminados, algo que 

vai além da imaginação dos cultivadores. Espero que todos vocês mantenham a quietude mental 

e progridam continuamente e com perseverança. À medida que cada um for alcançando a 

Consumação, eu o receberei e o entregarei.  

  

Li Hongzhi 

26 de setembro de 1996  

  

 



56 - RENOVANDO A HUMANIDADE  

A realidade que o ser humano conhece é ilusória e decorre de sua ignorante visão a respeito da 

história e de sua ciência baseada no empirismo. Não é uma verdadeira manifestação da grande 

realidade no universo. Além disso, a genuína realidade inevitavelmente levará a uma nova 

ciência e a um novo entendimento. As leis e os princípios do universo ressurgirão no mundo 

humano.  

O egoísmo, a cobiça, a estupidez e a ignorância humana estão entrelaçados com a bondade inata 

à natureza-humana; os humanos, sem saber, estão gerando coisas que eles mesmos terão que 

suportar; essas coisas estão devorando a sociedade. Problemas sociais de diversos tipos estão 

surgindo no mundo e crises espreitam por todas as partes. No entanto, os humanos não sabem 

encontrar as causas desses problemas dentro de sua natureza-humana. Devido à degeneração 

moral, os humanos são incapazes de ver que um terrível coração humano é a raiz venenosa dos 

problemas sociais, e assim, eles sempre tentam achar saídas via o social. E, assim, os humanos 

não percebem que todas as assim chamadas "saídas" que eles criam para si mesmos são 

precisamente o que os aprisiona. Desse modo, o ser humano vai ficando cada vez mais sem 

saídas e os novos problemas que surgem são ainda piores. Com muita dificuldade, os humanos 

encontram novas saídas e tomam novas medidas, e desse modo, aprisionando a si mesmos cada 

vez mais. E assim, chega-se a um ponto em que não há mais o que fazer, em que os humanos 

não conseguem mais encontrar uma saída nem ver a verdade além do espaço em que estão 

confinados. E assim, os seres humanos passam a sofrer tudo aquilo que criaram para si mesmos. 

É desse modo que as vidas no universo acabam sendo eliminadas.  

O Senhor dos Budas, cuja misericórdia é incrivelmente imensa, deixou o Fa-Buda para os seres 

humanos. O universo está dando outra oportunidade aos humanos ao permitir que o poderoso 

Fa-Buda, mais uma vez, revele a verdadeira realidade do universo ao mundo humano para, 

assim, varrer toda sujeira e ignorância, e isso é feito por meio da linguagem humana para que a 

humanidade reconquiste seu brilho e esplendor. Possam vocês apreciá-lo! O Fa-Buda está bem 

diante de vocês.  

Li Hongzhi 

28 de setembro de 1996  

  

 

57 - DEGENERAÇÃO  

A má conduta dos sacerdotes viola completamente os votos de pureza que eles fizeram; faz que 

a fé deles nos Deuses não valha nada e deixa atônitos tanto os seres humanos quanto os Deuses! 

As pessoas de bom coração consideram os sacerdotes como as únicas pessoas que eles podem 

contar para salvá-las, no entanto, desiludidas, elas estão acreditando cada vez mais menos nas 

religiões. Por terem perdido a fé em Deus, cometem desenfreadamente todo tipo de maldade. 

A situação é tal que as pessoas se tornaram depravadas e passaram a manifestar ímpeto 

demoníaco. Isso fez os Deuses perderem completamente a confiança no ser humano. Essa é 

uma das principais razões que fez com que os Deuses não cuidem mais dos seres humanos. 

Li Hongzhi 

10 de outubro de 1996  



58 - NÃO OMISSÃO NA NATUREZA-BUDA  

Ao ensinar o Fa, várias vezes, eu disse que o surgimento das escrituras no Budismo de Sakyamuni 

e o período-final-do-Fa ocorreram principalmente porque pessoas adicionaram ao Darma suas 

próprias palavras e entendimentos – essa é uma grande lição da história. Entretanto, alguns 

discípulos simplesmente se recusam a abandonar seus apegos de pessoa comum. Levados por 

suas naturezas-demoníaca e apegos, eles querem mostrar aos outros que eles têm eloquência 

e talento literário. Sem se darem conta, eles sabotam o Fa-Buda. 

Recentemente, surgiu o que alguns chamam de "pôr para fora a água suja" e se refere à quando 

estudantes, depois de terem aprofundado seus entendimentos no cultivo, falam de suas falhas 

e erros do passado ao compartilharem suas experiências. Fazer isso é mudar radicalmente o 

conteúdo da prática de cultivo. A prática de cultivo é sagrada e não tem nada a ver com o 

autoexame ou o arrependimento das pessoas comuns. Discípulos! Vocês não deveriam usar um 

termo só porque está sendo usado e falado pelos outros. Isso não é adicionar algo humano ao 

Dafa? Ano passado, depois que o centro de assistência de Pequim publicou as quatro frases, eu 

escrevi o artigo "Correção" especificamente devido a isso. Ele deveria ter sido levado a sério. É 

claro, há também outros termos impróprios que estão circulando por aí. Pensem sobre isto: se 

uma palavra for acrescentada hoje e outra depois de amanhã, com o passar do tempo, a próxima 

geração de discípulos não será capaz de dizer de quem são as palavras e gradativamente o Dafa 

mudará. 

Vocês precisam ter em mente que a forma de prática de cultivo que eu lhes deixo não pode ser 

mudada. Não façam coisas que eu não falei para vocês fazerem nem usem nada que eu não uso. 

No cultivo, vocês devem seguir o que digo a vocês. Prestem atenção! Alterações inadvertidas no 

Fa-Buda podem igualmente danificá-lo!  

Também quero lhe dizer que, na verdade, no passado, a sua natureza era baseada no egoísmo 

e no interesse pessoal. De agora em diante, ao fazer qualquer coisa, você deve primeiramente 

pensar nos outros para que, assim, você obtenha a reta Iluminação do desinteresse e altruísmo. 

Então, de agora em diante, em tudo o que você disser ou fizer, você precisa considerar os outros 

– até mesmo as gerações futuras – bem como a eterna estabilidade do Dafa!  

  

Li Hongzhi 

13 de fevereiro de 1997  

  

  

 

 

 

 

 

 



59 - UMA CONSCIÊNCIA LÚCIDA 

Já é tempo de fazer alguns comentários sobre o método de condução dos trabalhos que os 

coordenadores de centros de assistência de algumas regiões usam. É correto seguir os requisitos 

estabelecidos pela Sociedade de Pesquisa, mas vocês devem estar atentos ao modo como fazem 

isso. Frequentemente, eu digo que, se tudo o que uma pessoa quer é o bem dos outros e sem a 

mais leve motivação ou noção pessoal, então, o que ela disser levará o ouvinte às lágrimas. Além 

de lhes ensinar o Dafa, eu estou lhes deixando meu modo de conduta. Ao fazer as coisas, o tom 

da sua voz, sua bondade e seu modo de pensar podem transformar o coração das pessoas, ao 

passo que uma ordem não pode fazê-lo! Se os outros não estiverem convencidos do fundo de 

seus corações, se só aceitarem superficialmente, eles continuarão agindo sem considerar o que 

você disser quando não houver ninguém por perto vigiando-os.  

Toda atividade no Dafa tem o objetivo de fazer que as pessoas obtenham o Fa e que os discípulos 

se elevem. Qualquer coisa fora disso não faz sentido. Por isso, todas as atividades devem ser 

organizadas de acordo com as condições do local e considerando a situação dos estudantes ao 

invés de serem organizadas de forma rígida. Se até o estudo do Dafa é voluntário, então, o que 

dizer sobre as atividades organizadas! Na verdade, a pessoa encarregada de um Centro é, antes 

de tudo, uma liderança no estudo do Fa. Se uma pessoa não estudar bem o Fa, não poderá fazer 

bem as coisas que ela deve fazer. As conferências para troca de experiências organizadas pelos 

centros de assistência das diversas regiões não devem ser transformadas em reuniões de 

autocrítica. As solenes Conferências do Fa para troca de experiências de cultivo no Dafa não 

devem se tornar conferências para expor o lado negativo da sociedade, e muito menos, vocês 

devem forçar os estudantes a revelar os defeitos que eles tinham ou falar sobre as coisas ruins 

que eles fizeram quando ainda eram pessoas comuns; fazer isso pode resultar em sérios efeitos 

negativos que prejudicam a reputação do Dafa. Vocês precisam saber claramente o que vocês 

devem e o que vocês não devem fazer. A nossa é uma prática de cultivo solene. As conferências 

para troca de experiências de cultivo são para a elevação dos praticantes e para a difusão do 

Dafa, e não para tornar público o quão maus nossos estudantes já foram no passado. São para 

falar sobre cultivo no Dafa, não é para fazer o assim chamado "pôr para fora a água suja". O que 

você faz para o Dafa não é irrelevante para o seu cultivo. E, em tudo aquilo que você faz, surgem 

oportunidade que permitem a você melhorar seu xinxing. Além de fazer bem as coisas, você 

deve alcançar a Perfeição. Eu sei que uns poucos de vocês raramente leem os livros, estudam o 

Fa, e se auto examinam tendo como base os vários artigos que tenho escrito para vocês, os quais 

vocês chamam de escrituras. O que são as escrituras? São artigos que devem frequentemente 

ser lidos. Vocês os leem? Se estudarem mais o Fa, vocês não farão mau os trabalhos. Eu aponto 

suas falhas para fazer que o Dafa se desenvolva de forma mais saudável, com menos problemas. 

De fato, o Dafa está também enriquecendo seu entendimento e criando a elite do Dafa.  

  

Li Hongzhi 

13 de junho de 1997 em Hong-Kong  

  

  

  

 



60 - GUARDEM PARA SEMPRE NA MEMÓRIA  

À Sociedade do Dafa: 

Eu exorto que todo discípulo destrua imediatamente, e de uma vez por todas, tudo o que eu 

não emiti publicamente, pois circula sem a minha permissão, coisas como: meus discursos 

vindos de Chengde; coisas sobre habilidades sobrenaturais ditas por um praticante de Pequim; 

o discurso do coordenador do Centro de Assistência em Dalian; a história da caverna do 

coordenador do Centro de Assistência de Guizhou e outras declarações; isso inclui também os 

discursos feitos por pessoas encarregadas de diferentes regiões, o que foi dito por estudantes 

depois de me verem, discursos feitos por pessoas encarregadas da Sociedade de Pesquisa de 

Dafa e assim por diante; mais textos, gravações, videoteipes, etc. que foram transcritos de 

minhas palestras sem permissão. Essas coisas precisam ser destruídas imediatamente; elas não 

podem ser guardadas sob nenhum pretexto. O que é "proteger o Dafa"? Isso é proteger o Dafa 

zelosamente e é também um teste para ver se você é capaz de seguir o que lhe digo, se você é 

de fato meu discípulo! Digo a todos mais uma vez que o Darma ensinado por Buda Sakyamuni 

foi sabotado dessa forma. Essa é uma lição na história. Daqui por diante, ninguém deve gravar 

fitas de áudio ou vídeo de discursos dados por discípulos ou pessoas encarregadas nas diferentes 

regiões; muito menos podem ser editadas em textos ou ser distribuídas para as pessoas lerem. 

Esse não é um problema de uma pessoa em particular nem é para criticar alguém; ao invés disso, 

é para retificar o Dafa. Tenham em mente: com exceção das conferências para troca de 

experiências dos estudantes no estudo do Fa, bem como de atividades organizadas pelos 

principais centros de assistência com a permissão da Sociedade de Pesquisa, tudo que não 

pertence ao Dafa, mas está sendo circulado no Dafa, sabota o Dafa.  

Li Hongzhi 

18 de junho de 1997  

 

61 - UM GOLPE PESADO  

Para possibilitar que mais pessoas cultivem neste período, o Dafa assumiu principalmente a 

forma de prática de cultivo na sociedade de pessoas comuns; os praticantes forjam a si mesmos 

nos seus locais de trabalho e em outros ambientes de pessoas comuns. Somente dos monges e 

monjas é requerido vaguear por aí. Entretanto, algumas pessoas viajam por todo o país dizendo 

que são discípulos do Dafa. Elas se hospedam nas casas dos discípulos do Dafa sem uma razão 

para isso, comendo, bebendo, pegando e pedindo coisas. De maneira fraudulenta e enganosa, 

elas tiram vantagem do Dafa aproveitando-se da natureza bondosa dos estudantes. Por que 

nossos estudantes não conseguem reconhecer essas pessoas? Prática de cultivo é para cultivar 

a si mesmo. Pensem sobre isto: por que tais pessoas não cultivam genuína e calmamente em 

suas próprias casas? Um ambiente complicado pode ajudar a pessoa a se cultivar melhor. Por 

que essas pessoas desconsideram as minhas palavras e perambulam por todo o país? Por que 

elas comem, pegam e pedem coisas dos estudantes pedindo a eles que abandonem seus 

apegos? Foi isso o que eu lhes ensinei? Pior ainda, alguns ficam nas casas dos estudantes durante 

meses. Isso não está flagrantemente interferindo e prejudicando a prática de cultivo dos 

estudantes? Penso que essas pessoas precisam restituir tudo o que elas comeram e pegaram de 

forma fraudulenta, devem pagar isso. O Dafa não permite que seja de outro modo. Se esse tipo 

de coisa ocorrer de novo, vocês podem tratar a pessoa como um vigarista qualquer e denunciá-

la à polícia, porque ela não é absolutamente um estudante nosso. 



Também, em algumas regiões, há pessoas que sem permissão, organizam o assim chamado 

"grupo dos pregadores do Fa"; elas agem pretensiosamente entre os estudantes e enganam 

pessoas por toda parte. Há inclusive aqueles que convidam essas pessoas para dar palestras, 

prejudicando e interferindo assim com o cultivo dos estudantes. Aparentemente, essas pessoas 

estão divulgando o Dafa, quando na realidade, estão se autopromovendo. O cultivo de cada 

estudante foi sistematicamente estabelecido pelos meus Fashens. Contudo, alguns estudantes 

não sabem nem percebem isso. Essas pessoas não estão interferindo? É especialmente difícil 

discernir as coisas claramente para aqueles que começam a aprender o Fa. Há também pessoas 

que fazem os assim chamados "discursos" em conferências nas quais vão milhares de pessoas. 

Tudo o que elas dizem é a respeito delas mesmas. Elas até fazem definições sobre alguns 

ensinamentos do Dafa ou interpretam o Dafa, enquanto seus corpos emitem sobre os 

estudantes carma preto e substâncias de apego. Eu declarei explicitamente em Zhuan Falun que 

isso é proibido. Por que você não pensa sobre isso? Isso vale especialmente para aqueles que 

estão encarregados de hospedar ou convidar pessoas para que façam essas coisas, pois assim 

vocês poderão causar danos intangíveis aos discípulos do Dafa e se desqualificam para serem 

responsáveis por coisas que envolvem os discípulos do Dafa. Se você não me ouve ou não segue 

as exigências do Dafa, como você pode ser meu discípulo? Isso não vai contra o Dafa? Se isso 

não é um ato que danifica o Dafa, então, o que é? Meus discípulos, vocês deveriam perceber 

essas coisas sem que eu tivesse que apontá-las. Na verdade, tudo está no Fa. Por que não ler 

mais os livros? Eu sugiro que todos se dediquem a ler dez vezes o livro que eu escrevi, Essenciais 

para Avanço Adicional, o qual vocês chamam de escrituras. Quando a sua mente não está 

tranquila, estudar o Fa não é eficaz. Vocês devem estudá-lo com uma mente tranquila.  

Em algumas regiões, temos pessoas encarregadas que não leem os livros nem estudam o Fa. 

Além disso, elas dizem que sentem dor de cabeça sempre que leem o Fa. Não é óbvio que há 

demônios interferindo? No entanto, elas não devem se livrar do controle deles? Até mesmo um 

estudante novo pode perceber isso. Como tais pessoas podem ser encarregadas? Penso que é 

melhor que pessoas como essas se tornem voluntariamente estudantes comuns e que, por um 

período de tempo, verdadeiramente pratiquem o cultivo tranquilamente – isso seria bom para 

ambos, para o Dafa e para elas. Houve uma pessoa que entendeu ao contrário minha carta de 

crítica a ela. Sem se dar conta de seu erro, ela fez cópias da carta e as distribuiu para se exibir 

aos outros. Ela disse: "O professor até me escreveu". Além disso, para fazer que os estudantes 

sigam suas ordens, alguns costumam usar palavras como: "Em nome do Professor Li, eu..." e 

assim por diante. Ninguém pode me representar. Suas palavras poderiam ser palavras minhas? 

Minhas palavras são o Fa. Suas palavras são o Fa? Meus discípulos! Eu sugiro que, primeiro, 

vocês sejam estudantes comuns por um período de tempo e, só então, depois de obter clareza 

sobre as coisas, retomem suas funções. Sem importar o quanto uma pessoa encarregada faça 

entre as pessoas comuns, no Dafa, ela as faz por vontade própria. O sucesso de seu trabalho é 

somente uma manifestação entre os humanos comuns. É o imenso poder do Dafa e os arranjos 

feitos por meus Fashens que permitem às pessoas obterem o Fa e que o Fa seja disseminado 

amplamente. Se meus Fashens não fizessem essas coisas, proteger as pessoas encarregadas não 

poderia ser assegurado e muito menos divulgar o Fa amplamente. Por isso, não pensem sempre 

alto demais sobre vocês mesmos. Não há fama, interesses pessoais ou títulos oficiais no Dafa, 

há somente prática de cultivo. 

 

Li Hongzhi  

18 de junho de 1997  



62 - OUTRO COMENTÁRIO SOBRE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  

Agora há muitos estudantes novos; eles ainda não têm uma compreensão mais profunda sobre 

os requisitos do Dafa. Especialmente em algumas regiões onde os encarregados são também 

praticantes novos do Dafa. Por isso, é necessário que, em muito pouco tempo, estudem o Fa em 

profundidade para que suas condutas e seus comportamentos estejam em conformidade com 

o Dafa. Ao mesmo tempo, os centros gerais de assistência das diferentes regiões precisam ser 

cuidadosos ao escolher as pessoas. Aqueles que desencaminham os estudantes devem ser 

substituídos o mais rápido possível e os que estudam bem o Dafa devem ser escolhidos para 

assumirem funções.  

Ultimamente, alguns centros de assistência pediram àqueles que eles consideram ter o tianmu 

aberto para que examinem o estado de cultivo dos estudantes. Mas, na verdade, tudo o que 

eles veem é falso e ilusório. Eu tenho dito que o critério para se avaliar um discípulo não deve 

ser outro que não o seu xinxing e eu nunca permitirei que alguém que não alcançou a Iluminação 

ou a Perfeição veja claramente o real estado de cultivo dos meus discípulos. O que é visível 

àqueles que podem ver, são meramente manifestações mostradas a eles nos seus níveis baixos; 

eles são incapazes de ver coisas de níveis mais altos. Se um encarregado usar esse tipo de pessoa 

para avaliar os estudantes, ela desenvolverá o apego de querer se exibir. Além disso, a natureza-

demoníaca dela interferirá causando danos, pois o que ela verá será transformado pelas suas 

atividades mentais. Em primeiro lugar, é errado examinar discípulos do Dafa. O encarregado que 

pediu para ela fazer isso também não seguiu as minhas palavras. Por que vocês não ouvem as 

palavras de seu Mestre: "O único critério para avaliar o cultivo de um estudante é seu xinxing"? 

Você deveria saber que as dimensões existem todas simultaneamente no mesmo lugar? Seres 

viventes de outras dimensões comumente se sobrepõem aos corpos humanos e parecem ser 

espíritos possessores. Eles são de outras dimensões que não têm nada a ver com os humanos. 

Podem aqueles, cujo tianmu é tido como aberto, entender essas situações complexas?  

Além disso, alguns afirmam casualmente que esta ou aquela pessoa está possuída. Digo-lhes 

que o problema está naqueles que afirmam isso.  

As dimensões deste universo são extremamente complexas. O que eu disse sobre elas esgotou 

as possibilidades de expressão da linguagem humana. Muitas situações não podem ser descritas 

por meio da linguagem humana. Se um discípulo que alcançou a Consumação só pode ver 

claramente aquilo para o qual ele se iluminou em sua posição-de-fruição, então, o que dizer de 

alguém que ainda está cultivando.  

  

Li Hongzhi 

18 de junho de 1997  

  

  

  

 

 

 



63 - CONCLUSÃO DEFINITIVA  

Discípulos do Dafa, vocês têm que ter em mente que, no futuro, qualquer ação de dividir o Dafa 

em ramificações, escolas, seitas ou denominações, por qualquer pessoa, em qualquer tempo, 

em qualquer lugar e sob qualquer pretexto, danificará o Fa. Você jamais deve fazer o que eu não 

permito. A vontade de se exibir mais o apego ao fanatismo são facilmente explorados pela parte 

demoníaca de sua mente. O que quer que você tenha entendido no Dafa não é mais do que uma 

pequenina porção dos princípios do Fa de certo nível dentro dos infinitos princípios do Fa. Vocês 

nunca serão capazes de definir o Fa ou parte dele – nem mesmo uma frase dele. Se você fizer 

isso publicamente, no momento em que fizer isso, você produzirá carma pecaminoso. Em casos 

graves, o pecado poderá ser tão grande quanto uma montanha ou o Céu – como você poderia 

cultivar daí em diante? Se alguém alterar o Dafa e criar outro sistema, seu pecado será tão 

grande que será infinito. Quando uma vida paga um carma mau como esse, a dor ao eliminá-lo 

camada por camada será eterna e sem fim.  

O Dafa pode retificar o universo, por isso, certamente tem o poder do Fa para reprimir o mal, 

eliminar a desordem, harmonizar todas as coisas e permanecer invencível. Na verdade, há 

muitas lições nesse aspecto. As coisas que danificam o Fa são tratadas pelos Deuses que tem a 

função de proteger o Fa. Quando os seres sencientes valorizam o Dafa, eles estão valorizando 

suas próprias vidas e tendo compaixão para com todos os seres conscientes. O Dafa é imutável 

e inabalável. Ele viverá para sempre e sempre existirá no mundo. O Céu e a Terra permanecerão 

estáveis para sempre.  

  

Li Hongzhi 

1 de julho de 1997  

  

  

64 - UM DIÁLOGO COM O TEMPO  

Mestre: Que problemas você considera que meus discípulos ainda têm?  

Ser Divino: Seus discípulos podem ser divididos em dois grupos.  

Mestre: Que grupos seriam esses? 

Ser Divino: Um grupo é o dos que são capazes de diligentemente progredir no Fa atendendo 

seus requisitos. Os desse grupo são bastante bons. Os do outro grupo estão apegados a coisas 

humanas e não querem abandoná-las; não são capazes de avançar firmemente.  

Mestre: Sim, eu percebi isso. 

Ser Divino: Você está dando a eles tempo para que entendam o Fa, pois eles vieram com várias 

intenções. Estudando o Fa, a maioria deles será capaz de mudar os propósitos que inicialmente 

os levaram a aprender o Fa.  

Mestre: Alguns ainda não mudaram.  

Ser Divino: E já se passou bastante tempo. 

Mestre: Sim!  



Ser Divino: Em minha opinião, não é necessário esperar por aqueles que não podem se tornar 

Deuses. Na verdade, eles só podem ser humanos.  

Mestre (falando consigo mesmo): No mundo humano, eles estão de fato muito perdidos. Eles 

possivelmente acabarão assim. Temo que, no final, eles nem mesmo estejam qualificados para 

serem humanos!  

Ser Divino: Na verdade, não será nada mau ser um humano no novo mundo. Se comparados 

com os incontáveis seres de alto nível do universo que estão sendo eliminados pela história, eles 

já são incomparavelmente afortunados.  

Mestre: Ainda vou esperar mais algum tempo e ver como eles serão quando a substância mais 

microscópica que causa danos a humanidade tiver sido eliminada. Só então, decidirei. Afinal, 

eles vieram para obter o Fa. 

Ser Divino: Nesse grupo de pessoas, alguns vieram para estudar o Fa porque não encontraram 

um propósito para suas vidas. Eles estão apegados a tais noções e não querem mudar.  

Mestre: Há mais dessas pessoas entre os novos praticantes.  

Ser Divino: Algumas delas vieram em busca de coisas do Fa que elas consideram boas, mas elas 

não conseguem renunciar a coisas que as impedem de ter um completo entendimento do Fa.  

Mestre: Há pessoas assim também entre os discípulos veteranos. E a maior evidência disso é 

que elas sempre se comparam com os humanos e como elas eram no passado, e assim, elas 

falham em examinar a si mesmas de acordo com as exigências do Fa em diferentes níveis.  

Ser Divino: Esse problema já se tornou demasiado sério. Será bom se elas conseguirem procurar 

dentro de si mesmas as coisas que foram capazes de encontrar nos outros.  

Mestre: É tempo de elas se tornarem esclarecidas para que seus ambientes possam se converter 

em um para a verdadeira prática de cultivo; assim, elas poderão se tornar verdadeiros deuses.  

  

Li Hongzhi 

3 de julho de 1997  

  

  

65 - EXPLICANDO O FA  

Durante bastante tempo, os seres sencientes do Dafa, especialmente os discípulos, têm tido um 

equivocado entendimento sobre o Fa em vários níveis no que se refere à melhora do xinxing. 

Sempre que uma tribulação acontece, você não a vê com o lado de sua natureza-original, em 

vez disso, você a vê completamente com seu lado humano. E assim, os demônios perversos se 

aproveitam disso para causar interferências e problemas intermináveis, mantendo assim o 

estudante em longas tribulações. Na verdade, isso resulta de um entendimento equivocado do 

Fa pelo seu lado humano. Você tem restringido humanamente o seu lado divino; ou seja, você 

tem restringido suas partes que cultivaram com sucesso impedindo-as de fazer a retificação do 

Fa. Como pode o seu lado não cultivado restringir seus pensamentos principais ou seu lado que 

já obteve o Fa? Tendo você encorajado humanamente demônios perversos, você permite que 



eles tirem proveito de brechas no Fa. Quando uma tribulação chegar, se você, discípulo, puder 

realmente manter uma calma inabalável e estiver determinado a encontrar os requisitos em 

diferentes níveis, isso deverá ser suficiente para você passar no teste. Se a tribulação não cessar 

e não existir nenhum outro problema em seu xinxing ou sua conduta, então, isso só pode ser 

devido a demônios perversos que estão tirando proveito de pontos fracos decorrentes de sua 

falta de controle. Afinal, um cultivador não é uma pessoa comum. Sendo assim, por que o seu 

lado que é a sua natureza-original não retifica o Fa?  

Há duas razões do porquê o Mestre ainda não havia ensinado esse Fa até hoje: uma é que o seu 

problema nesse aspecto se tornou proeminente; a outra é que você adquiriu um entendimento 

muito profundo do Fa e não entenderá isso de forma superficial.  

Você deve saber claramente que o "natural" não existe, que o "inevitável" tem razões por detrás 

dele. Na verdade, "natural" é usado de forma irresponsável pelas pessoas comuns para darem 

desculpas a si mesmas quando são incapazes de explicar os fenômenos do universo, da vida e 

da matéria. Elas não são capazes de perceber o que "natureza" é em si mesma. Sob a influência 

desse tipo de noção, você pensa que todas essas tribulações são inevitáveis e que é como deve 

ser, desenvolvendo, assim, uma atitude passiva e pessimista. Então, o seu lado humano precisa 

estar ciente disso. Mais importante ainda, o seu lado que obteve o Fa precisa ter clareza quanto 

a isso.  

Perceba: não estou lhe pedindo para fazer algo intencionalmente. Estou somente tentando fazer 

você entender os princípios do Fa para que você tenha um entendimento claro do problema. Na 

verdade, o Dafa não é para salvar somente os seres humanos – é também ensinado a todos os 

seres nas várias dimensões. Sua natureza-original, iluminada, saberá automaticamente o que 

fazer. Valorizar o seu lado humano permite-lhe se iluminar ao Fa e ascender no Fa. O Dafa está 

harmonizando todos os seres sencientes e todos os seres sencientes estão harmonizando o Dafa 

também. Eu lhes falei sobre a solenidade e o caráter sagrado do Fa para dissipar sua confusão e 

mau entendimento sobre o Fa.  

  

Li Hongzhi 

5 de julho de 1997  

  

  

66 - ABANDONE APEGOS HUMANOS E CONTINUE A CULTIVAR VERDADEIRAMENTE  

Com a difusão do Dafa, mais e mais pessoas podem entender o Dafa. Por isso, devemos prestar 

atenção a uma questão: não traga conceitos humanos de classe social ou de hierarquia para o 

Dafa. Tanto os praticantes novos como aqueles veteranos devem estar atentos a essa questão. 

Qualquer um que venha para estudar o Fa precisa cultivar verdadeiramente – não importando 

o quão instruído ele seja, o quão grande seja o seu negócio, o quão alta seja a sua posição social, 

o quão talentoso seja ele, ou que habilidades sobrenaturais ele possua. A prática de cultivo é 

magnífica e solene. Ser capaz de abandonar noções humanas específicas é um grande teste e 

que é difícil de passar, ainda assim, você tem que passar. Antes de tudo, como um discípulo que 

cultiva verdadeiramente, você precisa abandonar esses apegos, pois você não poderá alcançar 

a Perfeição se não abandonar tais noções.  



Os discípulos veteranos devem prestar atenção a este assunto. À medida que mais e mais 

pessoas aprendem o Fa, vocês devem dar mais atenção no que se refere a orientar os novos 

estudantes no sentido de que cultivem verdadeiramente. Vocês não devem esmorecer. Se as 

circunstâncias permitirem, você pode aumentar o tempo gasto no estudo o Fa e na prática dos 

exercícios. Manter a tradição do Dafa, sustentar os princípios do cultivo no Dafa e perseverar no 

cultivo verdadeiro são testes de longo prazo para todo discípulo do Dafa.  

  

Li Hongzhi 

31 de julho de 1997  

  

  

67 - TOME O CAMINHO DO MEIO  

Para evitar que os discípulos do Dafa se desviem em seus cultivos, sempre que surge um 

problema comum ou grave, eu escrevo um artigo para expor o problema de modo a que os 

discípulos possam percebê-lo em tempo hábil e o Dafa sofra menos perdas. É que ser capaz de 

trilhar um caminho reto não depende apenas de os discípulos cultivarem retamente; o Dafa ter 

uma forma reta é também um fator chave. Sendo assim, como seu Mestre, sempre corrigirei os 

desvios à medida que ocorrerem. 

Por causa das diferenças de entendimento dos discípulos, alguns discípulos sempre vão de um 

extremo ao outro. Sempre que leem o Fa que escrevo, eles tomam ações extremas, causando 

assim novos problemas. Quando eu digo a vocês que mudem seus entendimentos humanos, eu 

não estou pedindo a você para manter uma forma humana de entender o Dafa. Você não deve 

ser nem irracional nem excêntrico. Quero que você seja lúcido no que se refere à compreensão 

do Dafa. 

  

Li Hongzhi 

3 de agosto de 1997  

  

 

68 - O FA RETIFICA O CORAÇÃO HUMANO  

À medida que a quantidade de discípulos cultivadores do Dafa aumenta, mais e mais pessoas 

desejam vir para aprender o Dafa. Porém, algumas não vêm para cultivar. Em vez disso, querem 

encontrar no Dafa soluções para os problemas, pois perceberam que não há mais saída para a 

sociedade humana; isso faz que o corpo dos praticantes, como um todo, seja impuro. Ao mesmo 

tempo, de outra perspectiva, interfere no Dafa. Por exemplo, algumas pessoas, inspiradas no 

Dafa, lançam na sociedade algo similar a um movimento social. Esse tipo de comportamento de 

plagiar o Fa, que se origina do Dafa, mas falha em validá-lo, funciona contra o Dafa sob outra 

perspectiva. Na verdade, nenhum movimento social é capaz de mudar fundamentalmente o 

coração humano. Os movimentos sociais tampouco são duradouros, pois as pessoas se tornam 

indiferentes com o passar do tempo. Como decorrência, surgem fenômenos prejudiciais que são 



ainda mais difíceis de serem solucionados. O Dafa absolutamente não pode ser inserido nesse 

tipo de situação.  

Atualmente, de todas as boas ações de bons cidadãos mostradas pela mídia – rádio, televisão, 

jornal etc. – muitas foram feitas por nossos praticantes do Dafa depois que eles começaram a 

cultivar no Dafa e, assim, melhoraram o xinxing. As reportagens, no entanto, divulgam que elas 

fizeram boas ações porque elas são pessoas exemplares ou figuras-chave etc., desse modo, 

desconsiderando completamente o fato de que a conduta delas resultou da prática de cultivo 

no Dafa. Isso é devido principalmente aos próprios discípulos. A prática de cultivo é grandiosa e 

magnífica. Por que você não disse ao entrevistador de um modo aberto e digno que você fez o 

bem porque você é um cultivador do Dafa? Se o repórter não quiser mencionar o Dafa, não 

devemos acobertar nenhuma forma que plagia o Dafa e deixa de validá-lo. Todos nós estamos 

tentando ser boas pessoas e isso é do interesse da sociedade e da humanidade. Por que não 

podemos ter um ambiente justo e legítimo? Discípulos, tenham em mente que o Dafa está 

harmonizando vocês e vocês também estão harmonizando o Dafa.  

  

Li Hongzhi  

17 de agosto de 1997  

 

  

69 - PRINCÍPIOS PARA DISCÍPULOS QUE SÃO MONGES E MONJAS  

Recentemente, discípulos, que são monges e monjas de uma religião, começaram a cultivar no 

Dafa. Para que eles possam se elevar o mais rápido possível, eles devem abandonar as más 

tendências que as atuais religiões adquiriram com o tempo. Nesse aspecto, nossos discípulos do 

Dafa que cultivam entre as pessoas comuns não devem encorajá-los a desenvolver essas coisas. 

O método de cultivo que Buda Sakyamuni deixou para os monges e as monjas era muito bom, 

mas os monges e as monjas modernos modificaram-no porque muitos deles não conseguiram 

abandonar o apego ao dinheiro. Eles justificam isso para si mesmos dizendo que é para: reformar 

os templos, construir estátuas de Buda, imprimir as escrituras budistas, cobrir os gastos para 

manter os templos, e assim por diante. Nenhuma dessas ações é prática de cultivo, ao contrário, 

são todas ações cheias de intenção e que não têm nada a ver com o genuíno cultivo. Uma pessoa 

nunca poderá alcançar a Consumação por meio delas.  

Para cultivar no Dafa, você deve abandonar seu apego a dinheiro e posses. Caso contrário, como 

você poderá satisfazer os critérios para ser um discípulo do Dafa? Além disso, exceto em casos 

especiais, o discípulo que é monge ou monja não tem permissão para viajar de automóvel, avião 

ou navio. Ele deve viajar a pé. Somente suportando dificuldades é que se pode pagar o próprio 

carma. Quando estiver faminto, você poderá mendigar com uma tigela (mas você só pode pedir 

comida, jamais dinheiro ou bens). Você pode dormir na casa de discípulos do Dafa nas diferentes 

regiões, mas não por muito tempo. Você deve impor para si mesmo rígidos requisitos. Caso 

contrário, você não é meu discípulo. Pelo fato de os discípulos que são monges ou monjas terem 

uma condição de cultivo diferente da dos discípulos que cultivam morando em suas casas, a 

sociedade não os trata como pessoas comuns. Para alcançar a Consumação o quanto antes, os 

discípulos que são monges ou monjas devem forjar a si mesmos no mundo humano. Não devem 

ter apego ao conforto ou ao prazer, nem criar desculpas para si mesmos para assim justificar a 



busca por fama ou dinheiro. Menos ainda, devem pedir dinheiro para mandar para suas famílias. 

Se você não pode abandonar esses pensamentos mundanos, você não deveria ter se tornado 

monge ou monja. Nos tempos antigos, os requisitos eram muitos rígidos para quem queria se 

tornar um monge ou monja. Os discípulos do Dafa que são monges ou monjas devem 

estabelecer para si mesmos requisitos mais rígidos ainda. Já que você se tornou um monge ou 

uma monja, por que que você não abandona seus pensamentos mundanos? 

Discípulos! Os discípulos que cultivam morando em suas casas abandonam gradualmente, por 

completo, seus apegos ao mundo secular. Mas, para discípulos que são monges e monjas, isso 

é um pré-requisito, ou seja, algo que eles devem cumprir desde o começo, pois isso é requerido 

de quem quer se tornar um monge ou monja. 

  

Li Hongzhi 

16 de outubro de 1997  

  

  

70 - AMBIENTE  

A forma de cultivo que eu deixo para os discípulos do Dafa assegura que possam realmente 

melhorar a si mesmos. Por exemplo, eu lhes peço para que pratiquem os exercícios em grupos 

nos parques e isso propicia um ambiente. Esse ambiente é a melhor forma de mudar a superfície 

de uma pessoa. A elevada conduta estabelecida nesse ambiente pelos discípulos do Dafa – 

incluindo toda palavra e ação – pode fazer que as pessoas reconheçam suas próprias fraquezas 

e identifiquem suas falhas. Pode tocar seus corações, refinar suas condutas e permitir que elas 

avancem mais rapidamente. Por isso, os novos alunos e discípulos “autodidatas” devem ir aos 

locais de prática para praticar os exercícios. Atualmente, na China, há cerca de 40 milhões de 

praticantes que todos os dias praticam em grupos nos locais de prática e há dezenas de milhões 

de discípulos veteranos que não vão diariamente ao local de prática (para discípulos veteranos, 

isto é normal, e resulta do estado de cultivo deles). No entanto, como discípulos novos, vocês 

não podem deixar de frequentar esse ambiente. É que todos aqueles com quem vocês entram 

em contato na sociedade são pessoas comuns. Além disso, são pessoas comuns que sofreram 

um rápido declínio na moralidade humana. No grande tonel de tinta, as pessoas acabam sendo 

arrastadas pela correnteza. 

Há também muitos novos praticantes do Dafa que praticam secretamente em casa com medo 

do constrangimento de outros descobrirem isso. Pensem sobre isto: que tipo de pensamento é 

esse? Um medo comum é um apego que precisa ser eliminado através do cultivo. No entanto, 

você tem medo de que outras pessoas saibam que você está aprendendo o Dafa? A prática de 

cultivo é um assunto muito sério. Como você deve considerar a si mesmo e ao Fa? Há também 

pessoas em posições de liderança que acham embaraçoso sair e fazer os exercícios. Se você não 

pode superar um sentimento tão trivial, você será capaz de cultivar o quê? Na verdade, mesmo 

que você vá a um local de prática, lá pode não haver pessoas que conheçam você. Em seu local 

de trabalho, quase todos os executivos estão aprendendo o Dafa, mas ninguém sabe que o outro 

também está aprendendo. São vocês que criam o ambiente e ele é também essencial para o seu 

aperfeiçoamento. Eu noto frequentemente que o estado de consciência de vocês é bom quando 

vocês estudam o Fa ou praticam os exercícios, mas quando vocês entram em contato com o seu 



ambiente de trabalho ou outras pessoas, vocês se tornam iguais a pessoas comuns. Vocês, às 

vezes, parecem ser piores que as pessoas comuns. Como poderia ser essa a conduta de um 

discípulo do Dafa?  

Eu quero tratá-lo como meu discípulo, mas o que eu posso fazer se é você mesmo que não quer 

ser meu discípulo? Cada apego a ser removido por meio do cultivo é como um muro, que fica ali 

bloqueando o seu caminho na prática de cultivo. Se você não pode nem mesmo ser determinado 

com relação ao próprio Fa, você não pode cultivar. Não leve tão a sério sua posição entre as 

pessoas comuns. Não pense que os outros não o entenderão se você aprender o Dafa. Pensem 

nisto: até mesmo a teoria de que ser humano evoluiu de primatas é altamente considerada. No 

entanto, quando se trata deste grandioso Dafa do universo, você tem vergonha de dar a ele sua 

devida posição – isso é uma verdadeira vergonha para os seres humanos.  

  

Li Hongzhi 

17 de outubro de 1997  

  

  

71 - ESCAVANDO ATÉ AS RAÍZES  

Recentemente, alguns patifes da comunidade literária, científica e do qigong, que esperam ficar 

famosos por meio da oposição ao qigong, têm constantemente nos causado problemas como 

se a última coisa que eles quisessem ver fosse um mundo pacífico. Alguns jornais, estações de 

rádio e estações de televisão, em diferentes regiões do país, têm utilizado diretamente esses 

meios de comunicação para prejudicar nosso Dafa; isso tem um impacto muito ruim no público. 

Isso deliberadamente prejudica o Dafa e não podia ser ignorado. Sob essa circunstância muito 

especial, discípulos do Dafa de Pequim adotaram uma abordagem especial e foram pedir a essa 

gente que parasse de prejudicar o Dafa – essa abordagem, na verdade, não foi errada. Foi feito 

assim porque não havia outra forma (as outras regiões não devem copiar essa abordagem). 

Então, quando alguns estudantes foram voluntariamente até esses meios de comunicação 

irresponsáveis e desinformados para esclarecer os fatos, isso não deveria ter sido considerado 

como um erro.  

O que quero lhes falar não é sobre se esse incidente foi em si mesmo certo ou errado. Em vez 

disso, quero salientar que o que aconteceu, expôs algumas pessoas. Elas ainda não mudaram 

fundamentalmente suas noções humanas; elas entenderam o problema com a mentalidade 

humana de seres humanos defendendo seres humanos. Eu disse que o Dafa não deve de forma 

nenhuma se envolver em política. A intenção do evento foi ajudar a mídia a entender nossa real 

situação e nos conhecer melhor, e dessa forma, não nos envolver em política. Falando de outra 

perspectiva, o Dafa pode ensinar o coração humano a ser bom e pode estabilizar a sociedade. 

Contudo, deve estar claro para você que o Dafa certamente não é ensinado com essa finalidade, 

mas para a prática de cultivo.  

 O Dafa criou uma forma de existência para o nível mais baixo, para a humanidade. Entre os tipos 

de ações humanas dentro da forma de existência humana neste nível, está esclarecer os fatos 

coletivamente a alguém, e assim por diante. Não é essa uma das muitas formas de agir dentro 

da existência que o Dafa deu à humanidade no nível mais baixo? Ocorre que quando os humanos 



fazem as coisas, há o bem e o mal coexistindo. Sendo assim, há as lutas e a política. Sob 

circunstâncias extremamente especiais, no entanto, os discípulos do Dafa adotaram essa 

abordagem do Fa no seu nível mais baixo, e fizeram isso usando completamente seu lado bom. 

Não foi essa também uma ação no sentido de harmonizar o Fa no nível humano? Exceto sob 

circunstâncias especiais extremas, esse tipo de abordagem não deve ser usado. 

Há muito tempo que percebi que algumas pessoas não têm o coração de proteger o Dafa, ao 

invés disso, querem proteger coisas da sociedade humana. Se você fosse uma pessoa comum, 

eu não faria objeção – certamente é bom ser uma pessoa boa que protege a sociedade humana. 

Mas agora você é um cultivador. A forma como você considera o Dafa é fundamental – quero 

também lhe mostrar isso. Durante seu cultivo, eu usarei de todos os meios para expor os seus 

apegos escavando-os até a raiz.  

Você não pode depender sempre de mim para se elevar de nível enquanto você mesmo não se 

move. Só depois de o Fa ser explicitamente explicado para você é que você faz um movimento. 

Se ele não lhe é explicado claramente, você não se move e até retrocede. Não posso reconhecer 

esse comportamento como cultivo. No momento crucial, quando lhe peço para que rompa com 

o humano, você não me segue. Cada oportunidade perdida não volta. A prática de cultivo é um 

assunto sério. A distância está se tornado cada vez maior. É muito perigoso acrescentar coisas 

humanas à prática de cultivo. Na verdade, também é bom ser apenas uma boa pessoa. Mas você 

precisa ter clareza de que foi você que escolheu seu caminho.  

Através desse incidente, vi que muitos se movimentaram entre os discípulos provocando danos. 

Ao invés de pensar retamente e de expor gentilmente seus pontos de vista aos centros de 

assistência, eles espalharam rumores entre os praticantes, semearam discórdia, organizaram 

facções, adotaram os piores métodos de pessoa comum. Além disso, alguns, irracionalmente, 

até tentaram dispersar os estudantes. Alguns daqueles estudantes que vocês tentaram dispersar 

cultivaram muito melhor que vocês. Você refletiu sobre isso? Por que você agiu de forma 

irracional e com tanta raiva? Tal estado mental não foi suficiente para você reconhecer seu forte 

apego? Digo a todos: este Fa é inconcebivelmente imenso, e você nunca saberá ou entenderá 

completamente suas leis e seus princípios. 

Eu não enfatizo nenhuma abordagem específica; eu uso vários meios para expor seus apegos 

profundamente escondidos, e assim, livrá-lo deles.  

Li Hongzhi 

6 de julho de 1998  

  

72 - PARA QUEM VOCÊ EXISTE?  

A coisa mais difícil de um ser humano abandonar são suas noções. Algumas pessoas não 

conseguem mudá-las, mesmo que isso as faça seguir princípios falsos e implique desistir de suas 

vidas. Contudo, as noções são adquiridas depois do nascimento. As pessoas sempre acreditaram 

que certas ideias inabaláveis são pensamentos delas mesmas – ideias que podem levá-las a 

pagar sem hesitação qualquer preço. Inclusive, quando elas veem a verdade, elas a rejeitam. Na 

realidade, tudo o que não é da pureza e inocência inatas de uma pessoa, provém de noções 

adquiridas depois do nascimento e não são do verdadeiro eu da pessoa.  



Quando essas noções adquiridas se tornam fortes demais, há uma inversão de papeis e elas 

passam a realmente ditar o comportamento e pensamentos da pessoa. No entanto, essa pessoa 

ainda pensará que são suas próprias ideias. Esse é o caso para a maioria das pessoas de hoje.  

Ao lidar com assuntos relevantes e essenciais, se uma vida pode de fato avaliar as coisas sem 

noções preconcebidas, então, ela é verdadeiramente capaz de ser responsável por si mesma. 

Essa clareza mental é sabedoria e é diferente daquilo que as pessoas comuns chamam de 

inteligência. Se ela não é capaz disso, então, ela é comandada por noções adquiridas e por 

pensamentos externos. Ela possivelmente devotará sua vida e lutará por isso; porém, quando 

ela ficar velha, nem mesmo saberá o que esteve fazendo nesta vida. Além de não alcançar nada 

em sua vida, ela cometerá muitos erros comandada por essas noções adquiridas. E assim, em 

sua próxima vida, terá que pagar pelo carma de acordo com suas ações erradas.  

Quando uma pessoa fica agitada, o que controla os seus pensamentos e sentimentos não é a 

razão, mas a emoção. Quando as diversas noções em uma pessoa – tais como sua fé na ciência, 

religião, ideologias etc. –, são colocadas à prova pela verdade do Fa-Buda, ela fica agitada. Isso 

faz com que o lado mau da natureza-humana predomine, tornando-a ainda mais irracional; esse 

é o resultado de ser controlado por noções adquiridas. Ela tirará conclusões cegamente ou 

complicará os assuntos. Até uma pessoa que tem uma relação predestinada pode perder uma 

oportunidade predestinada por causa disso, fazendo que suas ações se transformem em um 

eterno e profundo arrependimento.  

  

Li Hongzhi 

11 de julho de 1998  

  

  

73 - FUNDIR-SE AO FA  

Atualmente, mais e mais pessoas estão se tornando estudantes do Dafa e há uma tendência de 

que os recém-chegados tenham um melhor entendimento perceptual. Sem os obstáculos do 

pensamento ultra esquerdista que existia anteriormente na sociedade e sem a necessidade de 

um processo de aceitação conceitual, elas não precisam gastar grande parte do tempo em 

discussões durante o estudo do Fa em grupo. Sendo assim, elas devem estudar bastante o Fa 

para poderem se elevar o mais rápido possível. Quanto mais sua mente retiver, mais rápidas 

serão as mudanças.  

Uma vez eu falei sobre o que é uma pessoa boa e o que é uma pessoa má. Não é que quem 

comete superficialmente uma má ação é mau e quem faz algo bom é uma boa pessoa. As mentes 

de algumas pessoas estão cheias de maus pensamentos – só que elas não os mostram ou sabem 

escondê-los até certo ponto; porém, são pessoas verdadeiramente más. Algumas pessoas, por 

outro lado, não são más, mas ocasionalmente fazem coisas más; elas não são necessariamente 

más. Então, como devemos entender o que é uma pessoa boa e o que é uma pessoa má?  

Uma pessoa é como um recipiente e ela é o que ela contém. Tudo o que uma pessoa vê e ouve 

é: violência, luxúria, livros de disputa pelo poder, pessoas em busca de lucro no mundo prático, 

adoração ao dinheiro e outras manifestações de natureza-demoníaca como essas. Com a cabeça 

cheia disso, essa pessoa é realmente má, não importa o que ela pareça ser. O comportamento 



de uma pessoa é ditado por seus pensamentos. Com a mente cheia dessas coisas, o que uma 

pessoa é capaz de fazer? Como a mente das pessoas está mais ou menos contaminada com essas 

coisas, elas não conseguem perceber um problema que emergiu. Tendências sociais incorretas 

que se refletem em todos os aspectos da sociedade estão mudando imperceptivelmente as 

pessoas, estão envenenando a humanidade e criando grande número de pessoas com coisas de 

natureza-demoníaca conhecidas como "anti-tradição", "anti-correto" e "anti-moral". É de fato 

preocupante! Embora a economia da sociedade progrida, ela será arruinada nas mãos dessas 

pessoas, pois elas já não pensam da forma como um ser humano deve pensar.  

Por outro lado, se uma pessoa aceita os pensamentos gentis e tradicionais da humanidade, que 

prevaleceram por milhares de anos, se ela acredita em se comportar de acordo com esses 

padrões humanos adequados, se ela está cheia dessas coisas boas, então, como será a conduta 

dessa pessoa? Independentemente de ela parecer ou não, ela é genuinamente uma boa pessoa. 

Como um estudante, se a mente da pessoa tem só coisas do Dafa, então, certamente, ela é um 

genuíno cultivador. Por isso, você deve ter clareza de entendimento quanto a estudar o Fa. Ler 

mais os livros, estudá-los, é a chave para verdadeiramente se elevar. Colocado de forma simples, 

enquanto você lê o Dafa, você está se transformando; enquanto você lê o Dafa você está se 

elevando. O ilimitado conteúdo do Dafa mais os meios suplementares – a prática dos exercícios 

– permitirão que você alcance a Perfeição. Ler em grupo ou sozinho dá na mesma.  

Os antigos tinham um ditado: "Tendo ouvido o Tao de manhã, já poderei morrer de noite". 

Ninguém entre as pessoas de hoje pode realmente entender o significado disso. Você sabia que 

quando a mente de uma pessoa aceita o Fa, essa parte da mente que aceitou o Fa é assimilada 

ao Fa? Depois da morte dessa pessoa, onde irá essa parte que ouviu o Fa? A razão de lhes pedir 

que estudem mais o Fa, que eliminem mais seus apegos e abandonem várias noções humanas 

é para permitir que você não leve apenas uma parte de você, em vez disso, é para que alcance 

a Perfeição.  

  

Li Hongzhi 

3 de agosto de 1998  

 

  

74 - O FA-BUDA E O BUDISMO  

Muitas pessoas logo pensam no Budismo de Sakyamuni assim que a palavra Buda é mencionada. 

Na realidade, o Budismo de Sakyamuni é somente uma das formas de manifestação do Fa-Buda 

no mundo humano. O Fa-Buda se manifesta de outras formas no mundo humano. Em outras 

palavras, o Budismo de Sakyamuni não pode representar todo o Fa-Buda.  

No Budismo, nem tudo foi ensinamento pelo Buda Sakyamuni. No mundo, há outras formas de 

Budismo que não reverenciam Buda Sakyamuni como seu mestre. De fato, algumas não têm 

nada a ver com Buda Sakyamuni. Por exemplo, a Seita Amarela do Budismo Tibetano venera o 

Tatagata Grande Sol e considera que Buda Sakyamuni foi um fashen do Tatagata Grande Sol. A 

Seita Branca do Budismo Tibetano venera Milarepa; não tem nada a ver com Buda Sakyamuni, 

nem mesmo cita o Budismo de Sakyamuni. Naqueles tempos, seus seguidores sequer conheciam 

o nome Buda Sakyamuni e muito menos quem era Buda Sakyamuni. Outras seitas do Budismo 



Tibetano entendem Buda Sakyamuni diferentemente. Theravada sempre foi considerado como 

o Budismo ortodoxo ensinado por Buda Sakyamuni, porque, de fato, em termos de forma, 

herdou o método de cultivo existente na época do Buda Sakyamuni. Theravada manteve os 

preceitos originais e o vestuário, e nele só se venera Buda Sakyamuni. O Budismo que existe 

hoje na China sofreu mudanças antes de ser introduzido lá. Seu método de cultivo foi 

drasticamente modificado; nele se venera vários Budas ao invés de apenas Buda Sakyamuni. 

Nesse meio tempo, os preceitos dobraram em número e foram introduzidos ritos de religiões 

populares da China antiga. Durante as cerimônias religiosas, instrumentos musicais chineses – 

como peixe de madeira, sinos, gongos e tambores – são usados; mudaram o estilo das roupas 

para aquele estilo das antigas roupas tradicionais chinesas. Eles mudaram o nome para Budismo 

"Mahayana" e, assim, se tornou bastante diferente do Budismo inicial do Buda Sakyamuni. Por 

isso, naquela época, Theravada não reconheceu Mahayana como sendo um Budismo de 

Sakyamuni.  

O que mencionei acima foi para abordar a relação entre o Fa-Buda e o Budismo no contexto do 

Budismo de Sakyamuni. Agora, vou falar sobre isso de uma perspectiva histórica. Na sociedade 

ocidental, o símbolo 卍 foi também encontrado entre as relíquias da antiga cultura grega. Na 

realidade, em épocas remotas, antes do Dilúvio de Noé, as pessoas também veneravam os 

Budas. Algumas pessoas de ascendência dos gregos antigos, que viviam no oeste da Ásia e na 

região do sudoeste dos Himalaias, sobreviveram ao dilúvio. Essas pessoas eram os "brâmanes" 

e delas resultou os atuais indianos brancos. Na realidade, no início, o Bramanismo venerou os 

Budas, pois herdou essa tradição de venerar os Budas dos gregos antigos, que, naqueles tempos, 

chamavam os Budas de "Deuses". Cerca de mil anos depois disso, o Bramanismo começou sua 

transfiguração bem como começaram as alterações no Budismo Mahayana moderno, Budismo 

Tibetano, Budismo japonês e assim por diante. Mais de mil anos depois, o Bramanismo começou 

seu período-final-do-Fa na antiga Índia. As pessoas começaram a venerar coisas distorcidas em 

vez dos Budas. Nessa época, o povo brâmane já não tinha sua crença com base nos Budas. Em 

vez disso, o que eles veneravam eram todos demônios. Instalou-se a matança e o sacrifício de 

animais como forma de veneração. Na época em que Buda Sakyamuni nasceu, o Bramanismo já 

havia se tornado uma religião completamente perversa. Isso não quer dizer que os Budas tinham 

mudado, em vez disso, foi essa religião que havia se tornado perversa. Entre as relíquias culturais 

remanescentes da antiga Índia, ainda é possível encontrar, em cavernas nas montanhas, 

algumas estátuas do começo do Bramanismo. As estátuas de Deuses esculpidas na rocha se 

assemelham às imagens dos Budas. Também podem ser encontradas no Budismo, entre as 

esculturas de Buda na China. Por exemplo, em várias cavernas famosas há estátuas de dois 

Budas sentados olhando um para o outro etc. Buda ainda é Buda – é a religião que se tornou 

perversa. A religião não representa o(s) Deus(es) ou os Budas. Foi a depravação do coração 

humano que deformou a religião.  

Tudo isso indica que o Fa-Buda é eterno e que o Fa-Buda é a natureza do universo. Foi o 

poderoso Fa-Buda que criou os Budas; não foi Buda Sakyamuni que criou o Fa-Buda. O Buda 

Sakyamuni se iluminou ao Fa-Buda e se iluminou só até o nível de sua Posição-de-Fruição.  

Deixe-me fazer mais algumas observações sobre este ciclo da civilização humana. Você sabia 

que um Tao é um tipo de Deus; Buda é outro tipo; Jeová, Jesus e Santa Maria são também um 

tipo de Deus? A Posição-de-Fruição e forma corpórea dos Deuses variam como resultado das 

diferenças nos seus objetivos no cultivo e seus entendimentos do Dafa do universo. Foi o Fa-

Buda que criou o imenso corpo cósmico e não os Budas, Taos e Deuses. Isso é do conhecimento 

dos seres humanos, mas o que a humanidade desconhece é ainda imenso! Não disse Buda 



Sakyamuni que os Budas Tatagatas são tão numerosos quanto os grãos de areia do rio Ganges? 

E ele se referiu apenas aos Budas Tatagatas. Poderiam os ensinamentos de todos esses Budas 

serem iguais ao Fa ensinado por Buda Sakyamuni? Poderiam as coisas que eles ensinariam se 

viessem à sociedade humana serem iguais, palavra por palavra, ao Fa ensinado por Buda 

Sakyamuni? Os seis Budas anteriores a Buda Sakyamuni, ensinaram o mesmo Fa que o de Buda 

Sakyamuni? No Budismo, eles dizem que o próximo Buda, Buda Maitreya, virá a este mundo 

para transmitir seus ensinamentos. Acaso ele repetirá as palavras do Buda Sakyamuni? Sinto 

tristeza ao perceber que o Budismo atual chegou ao ponto em que seus seguidores estão 

tolamente obcecados com a própria religião em vez de verdadeiramente cultivar. Hipócritas e 

vigaristas religiosos estão corrompendo seriamente ambos, os lugares de cultivo e os monges. 

Pensando melhor, não é de surpreender. De fato, certa vez Buda Sakyamuni falou da situação 

no Período-final-do-Fa. Quão diferente é o Budismo moderno daquele do Bramanismo em sua 

época?  

Vim a este mundo para ensinar o Fa mais uma vez – para diretamente ensinar o Fa fundamental 

do universo. Algumas pessoas não ousam admitir esse fato – não porque estão pensando em 

seus próprios cultivos, mas com propósito de proteger sua própria religião ou porque permitem 

que seus sentimentos humanos comuns interfiram no caminho. Eles igualam religião e Buda. Há 

os que, usando seus pensamentos humanos comuns, protestam porque suas autoridades no 

Budismo estão sendo desafiadas. Esse é um apego pequeno? Há pessoas que, com segundas 

intenções, se atrevem até mesmo a difamar o Fa-Buda e os Budas. Elas já se tornaram fantasmas 

no inferno, só que suas vidas na Terra ainda não terminaram. Eles se consideram um tipo de 

intelectual da religião. Mas, o que eles sabem de fato sobre o Fa-Buda?! De modo geral, assim 

que a palavra Buda é mencionada, eles imediatamente a relacionam com o Budismo de 

Sakyamuni; assim que a palavra Escola-Buda é mencionada, eles logo pensam que é o Budismo 

de sua denominação; assim que é mencionado Fa-Buda, eles consideram como sendo o que eles 

conhecem. Há pessoas no mundo que estão cultivando isolados nas montanhas durante décadas 

ou séculos ou mais. Muitos deles cultivam seguindo diferentes caminhos de cultivo da Escola 

Buda, que vêm sendo transmitidos ao longo dos séculos. Esses caminhos não têm nada a ver 

com a religião decorrente de Sakyamuni. Que qualificação têm esses vigaristas religiosos, que 

nem mesmo tem clareza sobre esses conceitos ou termos, para criticar Falun Dafa? No passado, 

a chegada de Jesus incomodou o Judaísmo. Dois mil e quinhentos anos atrás, a chegada de 

Sakyamuni abalou o Bramanismo. Parece que as pessoas nunca tiram lições positivas da história. 

Em vez disso, elas sempre tiram proveito das lições negativas para satisfazer seus interesses 

pessoais. No universo, há a lei chamada ‘formação, estabelecimento e degeneração’. Nada é 

imutável. Ao longo dos tempos, sempre houve Budas que vieram a este mundo para salvar as 

pessoas. A história se desenvolve desse modo. A humanidade do futuro também ouvirá sobre o 

Fa-Buda.  

  

Li Hongzhi 

17 de dezembro de 1998  

  

 

 



75 - O DAFA NÃO PODE SER USADO  

O Dafa pode salvar todos os seres. Os assim chamados "seres de altos níveis" que fugiram para 

dentro dos Três Reinos e os dos Três Reinos que estão causando danos ao Dafa, diante de tantos 

grandes fatos, não podem mais negá-los. Ainda assim, um problema surgiu e se manifestou em 

meio às pessoas comuns. Por exemplo, pessoas que anteriormente estavam contra o Dafa ou 

que não acreditavam no Dafa também vieram para aprender o cultivo no Dafa. O Dafa pode 

salvar todos os seres. Não me oponho a ninguém que venha para aprender e, na verdade, ensino 

o Dafa a todos os seres. O ponto chave é que, no fundo de seus corações, essas pessoas não me 

consideram como seu verdadeiro mestre. O propósito delas em aprender o Dafa é usá-lo para 

proteger coisas enraizadas nelas e que elas não querem renunciar; coisas ligadas à religião ou a 

Deus. Isso é um ato de plagiar o Fa. A intenção de usar o Dafa é, por si só, um pecado que a 

pessoa não pode pagar por ele mesma. Porém, o lado humano da mente de algumas dessas 

pessoas não está completamente ciente, por isso, eu as tenho observado o tempo todo. Porque 

penso que, independentemente da razão que as levaram a vir para o caminho do Dafa, isso é 

uma oportunidade rara para elas, estou dando outra oportunidade aos transgressores. Afinal, 

ele ou ela nasceu em uma época em que o Dafa está sendo amplamente difundido e ele ou ela 

também está em um corpo humano. Estou esperando que essas pessoas se deem conta disso.  

De fato, há pessoas que vieram dessa maneira e que, depois, mudaram completamente seus 

entendimentos iniciais e se tornaram discípulos do Dafa determinados e genuínos. Há também 

aquelas que não pretendem mudar e que já há muito tempo tropeçam no Dafa. Pelo bem da 

estabilidade do Dafa no mundo humano, não posso permitir que continuem assim. Se elas 

continuarem assim, perderão realmente a oportunidade. Como eu disse, mudanças superficiais 

são para os outros verem. Se você pode ou não ser salvo, depende da transformação e elevação 

de seu coração. Se não mudar, você não poderá se elevar nem obterá nada. Na realidade, é por 

causa da leitura do Zhuan Falun que seu corpo tem sido de certa forma abençoado na superfície. 

Fora isso, você não obteve nada. Com uma mente tão insana, você poderá obter mais alguma 

coisa? Seres humanos! Pensem nisto! Em quem vocês devem acreditar? Em quem não devem 

acreditar? Por que você cultiva? Para quem você cultiva? Para quem sua vida existe? Espero que 

vocês ponderem sobre essas questões apropriadamente. Caso contrário, você jamais será capaz 

de compensar o que você perderá. Quando o Dafa se revelar para a humanidade, essas não são 

as únicas coisas que você perderá.  

 Li Hongzhi 

16 de março de 1999  

76 - DETERMINAÇÃO E SOLIDEZ  

A prática de cultivo do Fa-Buda é majestosa. Ao mesmo tempo, é também algo sério. Discípulos, 

vocês já sabem que no mundo secular existe a verdade e a ilusão, mas não sabem que as vidas 

nas outras dimensões – incluindo os Deuses – diferem enormemente em todo o universo devido 

a diferenças de nível. Isto leva a entendimentos diversos das coisas e da verdade. Em particular, 

devido a um contexto em que algumas vidas não têm clareza sobre a realidade da retificação do 

Fa, elas têm causado grave interferência e resistência, causando danos ao entrar em contato 

com os estudantes de diferentes formas. Elas têm feito que estudantes, com o tianmu aberto 

em níveis baixos, fiquem em dúvida e confusos quanto ao Dafa. Desses seres (chamados de 

"deuses") dentro dos Três Reinos e dos muitos assim chamados "seres de nível alto" que fugiram 

de dimensões altas para poder escapar da retificação do Fa, a maioria deles não sabe a verdade 

referente à retificação do Fa e resiste à retificação do Fa. Eles estão abalando a fé e a 



determinação de alguns estudantes ao expor ou dizer a eles seus entendimentos com base em 

suas próprias noções, ao ensinar-lhes coisas, e assim por diante. Na realidade, são todas coisas 

de níveis muito baixos; são mentiras ilusórias. Por serem deuses, eles parecem ser bondosos, 

fazendo assim que estudantes que não têm um suficiente entendimento do Dafa desenvolvam 

pensamentos duvidosos e vacilem. Consequentemente, alguns estudantes pararam de estudar 

o Dafa e alguns inclusive foram para o lado oposto. No momento, esse problema é muito sério. 

Por causa disso, a situação dessas pessoas é extremamente lamentável. Ao mesmo tempo, elas 

nunca recuperarão o que perderam e isso é um imenso desastre para as suas vidas.  

Eu já disse tudo isso a vocês em Essenciais Para Avanço Adicional e no Zhuan Falun, quando falei 

sobre os tópicos: "praticar um único caminho de cultivo" e "cultivo com o tianmu aberto". Por 

que você não se conduz bem quando vê os assim chamados "seres de alto nível" que fingem 

bondade quando falam com você? Eles podem fazer que você alcance a Perfeição? Por que você 

não pensa sobre isto? Por que eles o ignoraram antes de você aprender o Dafa? Por que eles se 

preocupam tanto com você depois que você aprendeu o Dafa? O cultivo é algo sério. Eu já lhes 

ensinei todos os princípios do Fa. São todas coisas que você tem que passar, são testes que você 

tem que passar em seu cultivo pessoal. Falhar ou não em superá-los depende de você. Todo 

esse tempo, eu tenho lhe dado oportunidades para que você perceba isso e volte ao caminho. 

Pelo bem do Dafa, não posso esperar mais, por isso, tive que escrever este artigo. Eu sei que 

quando você ler este artigo, você se sentirá na obrigação de despertar; porém, isso não vem do 

seu próprio cultivo. Por que os outros não sofreram essa interferência? Eu disse que a retificação 

do Fa começou fora dos Três Reinos e, por isso, alguns dos assim chamados "deuses" dentro dos 

Três Reinos não puderam vê-la. E assim, eles se atrevem a fazer coisas que prejudicam o Dafa. 

Quando a retificação do Fa chegar aos Três Reinos e ao mundo humano, eles não terão para 

onde fugir. Tudo o que eles fizeram está em registros e isso será base para suas futuras posições 

e nas quais eles próprios se colocam. Alguns baixarão de nível; outros se tornarão seres 

humanos. Alguns se tornarão fantasmas no submundo e alguns serão aniquilados através de 

uma quase interminável e repetitiva destruição como pagamento por tudo o que fizeram; são 

posições que eles se colocam devido à mais verdadeira exposição de seus xinxing. Dessa forma, 

todas as vidas de cima também estão se reposicionando no Dafa, sem mencionar as coisas no 

mundo humano e os seres humanos comuns. Durante a retificação do Fa, há os que ascendem, 

há os que decaem e há os que são destruídos. Não importa se é um deus, um humano ou um 

fantasma, todos serão reposicionados em diferentes reinos – da sobrevivência à aniquilação. 

Vocês, seres humanos, são valorizados porque são capazes de cultivar; é por isso que lhes são 

ensinados princípios de níveis tão altos. Vocês são valorizados porque, através do cultivo, podem 

verdadeiramente se tornar Seres Iluminados com virtuosa iluminação e Fa reto.  

 Li Hongzhi 

16 de março de 1999  

 

77 - ELIMINANDO A NATUREZA-DEMONÍACA  

Após o Fahui do Oeste dos EUA, algumas pessoas que escutaram o Fa com apegos afirmaram 

que a prática de cultivo logo terminaria e que o Mestre partiria levando alguns praticantes com 

ele. Isso é um ato que danifica gravemente o Dafa e é uma exposição maciça da natureza-

demoníaca. Alguma vez eu disse isso? Isso vem de vocês entenderem as coisas de forma errada 

devido a seus apegos. Como você sabe que você alcançará a Perfeição? Você pode alcançar a 

Perfeição se você não é nem capaz de abandonar seus apegos? O Dafa é algo sério. Como ele 



poderia fazer o que as religiões perversas fazem? Que outras formas de natureza-demoníaca 

você ainda abriga? Por que você tem que mudar para o lado oposto do Dafa? Se você ainda quer 

ser meu discípulo, pare imediatamente de ser usado por demônios quando fala.  

Discípulos, eu tenho dito repetidas vezes que a prática de cultivo é ambos, algo sério e sagrado. 

Ao mesmo tempo, nosso cultivo deve ser responsável para com a sociedade, a humanidade e 

nós mesmos. Por que você não cultiva nobremente e em conformidade com a sociedade 

humana comum? Para todos os que disseram aos outros que não resta mais tempo, que eles 

estão fazendo seus arranjos finais, ou que o Mestre partirá levando este e aquele com ele, e 

assim por diante, eu sugiro que desfaçam imediatamente o impacto que causaram direta ou 

indiretamente. Nem mesmo uma só frase deve ser aproveitada pelos demônios. Nossa forma 

de alcançar a Perfeição deve ser aberta e honrada.  

  

Li Hongzhi 

30 de março de 1999 


