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Estudar o Fa, obter o Fa, 
Comparar como você estuda, comparar como você (se) cultiva; 
Medir você mesmo por meio do Fa em tudo, 
Colocando em ação, isto é cultivo. 
 

Li Hongzhi  
8 de outubro, 1994  
Inscrição do autor pelos discípulos do Falun Dafa em Changchun  
 
 
Uma pessoa comum mal conhece a dificuldade do cultivo,  
Ela erra brigando e competindo por felicidade;  
Cultive a si mesmo até que nenhum apego esteja omitido, 
Quando a dificuldade terminar e a doçura chegar, esta é a verdadeira felicidade.  
 

Li Hongzhi  
15 de setembro de 1994 
Inscrição do autor para os dicípulos do Falun Dafa em Changchun  
 
 
Não é que o caminho do cultivo seja agonizante,  
É o carma da vida após vida obstruindo você; 
Forjando sua vontade, elimina o carma e cultiva o xinxing,  
Obtendo o corpo humano imortal, um Buda. 
 

Li Hongzhi  
15 de setembro de 1994  
Inscrição do autor para os discípulos do Falun Dafa em Changchun  
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Comentários para republicação 
 
Quando “Explicando o conteúdo de Falun Dafa” foi publicado inicialmente, foi 

principalmente com o propósito de melhorar a qualidade dos assistentes, assim como suas 
habilidades para ajudar. Se os estudantes medianos que são novos não forem capazes de 
aceitá-lo, poderá trazer danos e interferência para o Dafa. Por esta razão sua publicação foi 
limitada. 

Desde o tempo em que os discípulos, ao longo do país, começaram a estudar o Fa e a 
praticar o verdadeiro cultivo, vocês aprofundaram seus entendimentos do Fa. Por meio de 
praticar realmente o cultivo, vocês chegaram a experimentar a imensidão do Dafa e sua 
estreita relação ao melhoramento de seus níveis, e o entendimento de vocês melhorou 
notavelmente. Sendo este o caso, decidi voltar a publicar “Explicando o conteúdo de Falun 
Dafa”. Contudo, há uma tendência que devem ter cuidado: não busquem coisas novas nem 
nunca mencionadas em Dafa. De fato, algumas pessoas procuram constantemente descobrir 
quais coisas novas eu tenho dito, quais livros novos saíram, qual é o novo rumo, outros 
tipos de coisas, e assim por diante. Você precisa acalmar a mente e continuar se cultivando 
firmemente. A verdade é que não importa quantas mais escrituras publiquemos, elas serão 
tão somente material suplementar ao “Zhuan Falun”. Somente “Zhuan Falun” pode guiar 
genuinamente seu cultivo. Este contém significados intrínsecos que vão do nível de uma 
pessoa comum a alturas incomparáveis. Enquanto você continuar se cultivando, “Zhuan 
Falun” sempre guiará sua elevação no cultivo. 

Na superfície, “Zhuan Falun” não é uma escrita elegante em termos de linguagem, e 
inclusive não se ajusta à gramática moderna. Contudo, se eu usasse a gramática moderna 
para refinar este livro do Dafa, surgiria um problema sério: a estrutura da linguagem escrita 
seria padronizada e elegante, mas a escrita não poderia abranger as implicações mais 
profundas e mais altas. Isto é porque o moderno vocabulário padronizado não pode ser 
usado para expressar o Dafa como um guia nos diferentes níveis mais elevados e as 
manifestações do Fa em cada nível; tampouco seria possível promover a transformação do 
benti e do gong dos alunos ou outras mudanças essenciais desse tipo. 

A publicação deste livro, “Explicando o conteúdo”, tem também o propósito de guiá-los 
a aprender bem “Zhuan Falun”. Espero que os discípulos do Dafa possam tomar o Fa como 
seu Mestre, eliminar interferências e cultivarem-se solidamente; é assim que uma pessoa 
faz progressos diligentemente. 

 
Li Hongzhi 
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Prefácio 
 

Com o objetivo de podermos fazer um melhor trabalho de assistência para o Falun Dafa, 
e a pedido da Sociedade de Investigação e centros de assistência em várias regiões, meus 
ensinamentos e explicações do Fa nas reuniões de assistentes, agora são formalmente 
publicados somente depois de minha revisão e aprovação. 

Entre os participantes das reuniões, também estão incluídos um número pequeno de 
assistentes de outras províncias e cidades. Depois que ensinei e expliquei o Fa, algumas 
pessoas colocaram minhas palavras na forma escrita de acordo com as gravações de áudio, 
e também as copiaram e circularam em alguns lugares. Já que sempre ensino e explico o Fa 
nas circunstâncias e situações específicas, e para audiências específicas, sem esses fatores, 
as reproduções copiadas que foram circuladas levariam a diferentes entendimentos do Dafa 
que ensino e poderiam ser mal entendidas. Isto não é bom para a propagação do Dafa. 

“Explicando o Conteúdo de Falun Dafa” é publicado como material de leitura interna 
para os assistentes. Quando cada assistente difundir Falun Dafa, deve ser responsável para 
consigo mesmo, deve ser responsável ante os estudantes, deve ser responsável ante a 
sociedade e deve ser responsável ante o Dafa. Quando promover [Dafa] e responder 
perguntas, ele deve apresentar o Dafa apropriadamente, adaptando-se ao grau de 
entendimento do Dafa do receptor e de sua capacidade para aceitá-lo. 

 
Li Hongzhi 
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Expondo o Fa para os assistentes de Falun Dafa em Changchun 
(18 de setembro de 1994) 

 
Todos os presentes na audiência são assistentes e formam o pilar principal, além de 
desempenharem um papel de vital importância no desenvolvimento do Falun Dafa; 
especialmente no desenvolvimento do Falun Dafa em Changchun. Os estudantes em muitos 
locais de prática fizeram muitas perguntas e nossos assistentes ou praticantes principais não 
foram capazes de responder algumas delas ou não foram capazes de respondê-las 
facilmente. Há duas razões para isto. Uma é que não compreenderam completamente o Fa. 
Na realidade já lhes ensinamos tudo durante os seminários. Contanto que entendam bem o 
Fa, todas suas perguntas podem ser respondidas. Esta é uma das razões e é a mais 
importante. Outra razão é que algumas perguntas específicas feitas pelos estudantes não são 
fáceis de responder. Os assistentes recebem muitas perguntas específicas por estarem em 
contato direto com os estudantes e muitas delas não são tão fáceis de responder. 

Este sempre foi meu ponto de vista a respeito: já ensinei o Fa extensamente e de forma 
geral, e quando se trata de seu próprio cultivo, devem atuar de acordo com este Fa. Se todas 
as coisas fossem explicadas em detalhe, não lhes restaria nada para se cultivarem. Por isso 
não posso explicá-lo mais, ou seria como se eu os elevasse. O que resta são somente 
algumas perguntas específicas; contudo, alguns estudantes ainda querem perguntá-las e eles 
não conseguem ter certeza da resposta. Quando não podem perguntar-me, eles inclusive 
vão e perguntam a nossos assistentes ou discípulos veteranos que praticaram por muito 
tempo. Mas não é fácil para os assistentes ou para os discípulos veteranos responder 
perguntas que eles mesmos não encontraram as respostas. 

Por que lhes peço que pratiquem juntos? Quando se depararam com perguntas, podem 
discutir entre vocês e trocar pontos de vista. Essas perguntas podem ser respondidas dessa 
forma. Quando uma pessoa pratica por si só e tem uma pergunta, pode se sentir confusa e 
ficar desconcertada. Mas no local de prática podem discuti-la entre vocês e muitas 
perguntas podem ser respondidas. Na realidade, para lidar com uma pergunta, somente 
busquem a resposta em seu xinxing e qualquer pergunta pode ser respondida. Mas ainda 
existem algumas perguntas específicas para os assistentes, com certeza são difíceis de lidar 
com elas. Este encontro que faço com vocês é para saber lidar com estas perguntas. Este é 
um presente especial para os assistentes de Changchun, já que outras áreas não têm 
oportunidades como esta. Nesta oportunidade que estou de volta na cidade, devo 
encarregar-me de muitas coisas. Todos os estudantes sabem isto, por isso fazem o melhor 
para não me interromper. Uma chamada telefônica poderia interromper o que estou fazendo 
e por isso muitos estudantes nem sequer me telefonam; sei disso. Reuni a todos para 
responder algumas de suas perguntas. O Centro Geral me enviou alguns artigos escritos 
pelos estudantes sobre o que eles experimentaram e aprenderam, junto com alguns resumos 
de assuntos. Mas não tive a oportunidade de lê-los porque estou revisando um terceiro 
livro, “Zhuan Falun” e tenho muitas outras coisas para lidar. 

Hoje responderei suas perguntas, principalmente para ajudá-los a fazerem vossos 
trabalhos mais facilmente no futuro. Portanto enquanto tratamos deste tema, gostaria de 
abordar outro assunto: os assistentes aqui presentes devem realmente assumir 
responsabilidade. Não é suficiente vocês se responsabilizarem somente ajudando os 
praticantes nos movimentos dos exercícios. Devem compreender o Fa profundamente, 
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devem entendê-lo verdadeiramente. Devem ler muito o livro e escutar muito as fitas de 
áudio. No mínimo, devem ter um melhor entendimento que um estudante mediano. 
Somente desta forma (você) pode ser verdadeiramente um bom assistente. (Você) deve ter 
um entendimento claro do Fa. Quando os estudantes tiverem perguntas (vocês), pelo 
menos, devem ser capazes de respondê-las em termos gerais. Embora não tenhamos dito 
que vocês desempenhem o papel de guia, devem ser capazes de dar uma explicação geral. 
Ensinar verdadeiramente uma prática em direção a altos níveis é para salvar as pessoas; 
esse é o cultivo verdadeiro. A partir desta perspectiva, [o trabalho dos assistentes] não 
difere do cultivo em tempo integral nos templos ou nas montanhas remotas e florestas. 

Este nosso Fa se faz disponível principalmente na sociedade das pessoas comuns; nos 
cultivamos principalmente entre as pessoas comuns. Por isso requeremos que a conduta do 
cultivador basicamente esteja de acordo com aquela das pessoas comuns, já que ele se 
cultiva entre as pessoas comuns. Francamente, a pessoa que dirige um local de prática não é 
diferente de um abade ou monge sênior que se cultiva em um monastério. Estou fazendo 
somente uma analogia; ninguém vai nos dar um título ou nos prometer algo. Esta é 
simplesmente a forma do nosso cultivo. Portanto, pensem, não é a mesma coisa? Guiar bem 
um grupo de cultivadores acumula méritos e virtudes infinitas. Mas se não os guiam bem, 
eu diria que não cumpriram com seu trabalho. Por isso os reuni aqui. As pessoas 
encarregadas do Centro Geral me perguntaram isto: “Devemos realizar outro seminário?”. 
Sinto que ensinar o Fa tão explicitamente não ajuda o cultivo de vocês e fazê-lo assim 
criaria somente uma série de orientações para as pessoas comuns. Não precisamos discutir 
os detalhes de como cultivar entre as pessoas comuns. Em um momento responderei suas 
perguntas que estão nestes papéis. Podem fazer mais perguntas no tempo que restar. Não 
façam perguntas que busquem certo tipo de conhecimento ou que envolvam a política do 
governo. Principalmente responderei perguntas que são encontradas tipicamente durante 
nosso cultivo; podem fazer estas perguntas. 

Somente convidamos os assistentes e o pessoal de apoio para assistir a esta reunião. Para 
referência futura, por favor, assegurem-se de não trazerem pessoas que não tenham sido 
convidadas. Se vierem muitas pessoas, certas coisas serão difíceis de tratar. Todos vocês 
são assistentes, por isso originalmente planejei discutir coisas de níveis mais altos e discuti-
las mais detalhadamente, pois assim poderei ajudá-los com o vosso trabalho de assistentes 
mais adiante. Mas algumas pessoas são estudantes novos que assistiram somente a um 
seminário e alguns não assistiram a nenhum. Se de repente essas pessoas escutam coisas de 
um nível muito alto e profundo, será difícil que as aceitem e isso criaria nelas um efeito 
negativo. Em cima disso, é fácil que suas mentes desenvolvam resistência a qual as 
arruinariam. 

Os assistentes precisam ser responsáveis. Quando os movimentos dos exercícios dos 
novos estudantes não são precisos, vocês devem corrigi-los. No caso de alguns estudantes 
veteranos, cujos movimentos são bastante bons, mas um pouco desajustados, podem dizê-lo 
depois que tenham concluído os exercícios, e desta forma não os impedirão de entrar em 
tranquilidade ao interrompê-los; não os interrompam durante os exercícios. Devem ajudar 
os novos estudantes e responder suas perguntas pacientemente. Todos os estudantes no 
local de prática têm esta responsabilidade: devem salvar a todos os seres conscientes. O que 
significa “salvar a todos os seres conscientes”? Fazer com que todos os seres conscientes 
obtenham o Fa é verdadeiramente salvar os seres conscientes. Como podem não dar uma 
resposta quando outros fazem perguntas? 
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Os assistentes devem praticar somente uma via de cultivo, devem dizer e ajudar esses 
estudantes que não são capazes de fazer somente uma prática. Se eles realmente não podem 
praticar somente uma prática nem podem abandonar essas coisas deles, peçam-lhes para 
irem embora e que pratiquem outro tipo de qigong para que assim não interfiram com os 
novos estudantes. Não pode fazer nada se eles realmente não quiserem ir. Eles não obterão 
nada inclusive se praticam nosso Falun Dafa. A qualidade de entendimento destas pessoas é 
pobre. Na Escola Buda, começamos com a compaixão (cibei), portanto não funciona se 
desejam castigá-los. Nós não castigamos ninguém a vontade; ele tem que ter danificado 
seriamente o Fa reto. 

Algumas pessoas tratam doenças dos outros ou lhes dizem que venham ao nosso local de 
prática para que suas doenças sejam tratadas. Ambas as coisas danificam o Dafa. Isto é um 
problema sério, é algo que ninguém está autorizado a fazer. Quem fizer isso não é meu 
discípulo. Se um assistente faz isso, substituam-no imediatamente. Devemos firmemente 
por fim a estes dois fenômenos. 

Os assistentes devem fazer o seu melhor para serem responsáveis em seu trabalho de 
assistência e, inclusive devem tomar a iniciativa para fazer o trabalho difícil. Alguns 
assistentes, que podem ser mais velhos e cujo entendimento do Fa não é tão bom, sentem 
que o Fa é bom, mas não são capazes de explicar bem as coisas. Eles podem encontrar 
algumas pessoas para que os ajudem com seu trabalho de assistentes; devem fazer isto por 
vossa responsabilidade para com o Fa, em vez de considerar o que possa ganhar ou perder. 
Suas próprias perdas e ganhos também estão intimamente ligados ao Fa. Quando faz o 
trabalho de assistência, não o misture com todo tipo de pensamentos de interesses pessoais, 
ou do contrário tanto seu próprio cultivo como o do grupo serão afetados. Os movimentos 
dos exercícios dos assistentes devem ser tão precisos quanto for possível e devem fazer o 
melhor esforço para assegurar que sejam iguais aos que se apresentam no vídeo de 
exercícios; devem ser quase iguais. É difícil evitar pequenas diferenças, já que é impossível 
fazer os movimentos exatamente idênticos como se saíssem do mesmo molde. Está bem 
enquanto sejam basicamente iguais. Mas se são marcadamente diferentes, não está bem; 
isto é assim especialmente para os assistentes, porque suas instruções guiarão os outros a se 
desalinharem. 

Na continuação responderei suas perguntas. 
 
Com o que se parece a “extinção do corpo e alma” (xing shen ju mie)? 
A “extinção do corpo e alma” (xing shen ju mie) é uma frase antiga. O chamamos “xing 

shen quan mie”. O som “ju” não é bom; “mie” significa desintegração. A pronúncia de “ju” 
(todo) e “ju” (combinar) é a mesma. Este último “ju” significa combinar. Por isso, de hoje 
em diante usaremos “xing shen quan mie”. É claro, no livro ainda está escrito como “xing 
shen ju mie”. Esse livro era material de leitura para o período de transição. Quando nosso 
primeiro livro, “Falun Gong da China” foi escrito, seu conteúdo em alguns aspectos foi 
similar ao qigong de baixo nível. O segundo livro, “Falun Gong da China” (Edição 
revisada), é de um nível muito mais alto que o qigong comum. Agora estou organizando 
todo o Fa que ensinei. Quando mais tarde for colocado em papel, será o Dafa que guia 
nosso cultivo verdadeiro. No novo livro serão corrigidos muitos termos. 

“Xing” se refere a um corpo que tem uma imagem e forma, mas não se refere somente 
ao corpo nesta dimensão material que é visível aos nossos olhos físicos. Os corpos de vocês 
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existem em cada dimensão e todos eles têm imagem, forma e têm existência material. Seus 
corpos existem daqui até os níveis extremamente microcósmicos, em outras palavras, 
quantas dimensões existirem, esse é o número de corpos que uma pessoa tem. A extinção 
total do corpo e alma (xing shen quan mie) significa que todos estes corpos deixam de 
existir. 

“Shen” (alma) se refere ao yuanshen (espírito original) de uma pessoa. É extremamente 
assustador no momento da “extinção total de corpo e alma”; seja este o espírito original 
principal, o espírito original assistente, ou vários tipos de seres que passam por isto. Nada 
no Cosmo inteiro é mais assustador. Em outras palavras, tudo é aniquilado sem restar nada. 
É claro, sustâncias infinitamente microcósmicas ainda existem; disse que a matéria também 
existe no vazio. A investigação da nossa física atual somente alcançou o nível dos 
neutrinos; a menor matéria [que encontraram] são os neutrinos. Contudo, eles estão muito, 
mas muito longe da matéria original da matéria e da menor matéria original da existência 
dos seres. Quando a matéria a níveis extremamente microcósmicos é destruída até o ponto 
de seu estado mais original, o chamamos “a completa extinção de corpo e alma”. Já que 
retornou ao estado mais original, já não existe mais; nem sequer os grandes seres 
iluminados em níveis muito altos podem vê-lo. Entretanto, este não tem pensamentos e está 
na forma mais microcósmica e é completamente solta e desordenada. No passado somente 
aqueles que violaram o Dafa em altos níveis foram tratados desta forma. É o mesmo com a 
destruição da humanidade; já que esta caiu a seu nível mais baixo, isto é o que se confronta 
depois de ter feito coisas más. Ou seja, o ser será completamente eliminado do Cosmo; não 
terá pensamentos e quase não terá matéria, e será destruído até o ponto de seu estado 
sumamente original. 

 
O sexo de um Buda – masculino ou feminino – é igual ao corpo carnal do cultivador, ou 

é igual ao sexo do espírito original assistente? 
Quando alguém alcança o cultivo Além do Fa dentro do mundo, este já entrou no cultivo 

do estado de realização1 de Arhat; ou seja, Arhat de primeira realização. Neste momento já 
se pode chamar essa pessoa de Buda e, na realidade, ele estará fazendo o cultivo de um 
corpo Buda. Os Arhat são classificados como Arhat de primeira realização, Arhat de 
realização reta e o grande Arhat, com uma grande distância separando cada nível. Uma 
grande Bodisatva pode ser considerada um Buda. Quando uma pessoa alcança a iluminação 
no estado de Arhat, se manifesta como um corpo masculino na forma e aparência, sem 
importar que sexo tinha. Mas o sexo de seu corpo carnal não muda, já que você faz o 
cultivo entre as pessoas comuns. Se seu corpo carnal fosse masculino num momento e 
feminino em outro, como poderia ser assim? No passado, alguns se cultivaram até a 
perfeição no estado de Arhat; alcançar a perfeição e alcançar seu reino são duas coisas 
diferentes. Se uma pessoa pode alcançar somente a perfeição até o estado de Arhat, ela não 
pode se mover mais para cima no cultivo já que, para ela, isso foi predestinado desde o 
começo. Quando ela conseguir abrir o gong, se manifestará com um corpo masculino em 
forma e aparência, sem importar seu sexo original. Isto é porque seu corpo é um corpo 
Buda cultivado, e no estado de Arhat todos se manifestam com um corpo masculino em 
forma e aparência. 

                                                
1 Estado de realização — tem sido também traduzido como estado de fruto. 
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Seu espírito original assistente verdadeiro pode ser feminino ou masculino. Seus corpos 
– se os seus corpos se transformam em matéria de alta energia, são como diamante, são 
corpos que nunca degeneram o que cultivaram, ou são corpos Buda outorgados por Buda 
no momento do nirvana – se manifestarão no estado de Arhat um corpo masculino em 
forma e aparência, e eles se manifestarão com um corpo feminino em forma e aparência 
quando alcançar o reino de Bodisatva. Mas o sexo do espírito original assistente não muda. 
Quando alguém alcança o reino de um Buda, ainda tem um corpo, somente que este tipo de 
corpo está composto de matéria de alta energia. Os seres nos reinos ainda mais altos 
também têm corpos e esses são corpos em diferentes dimensões (corpos Buda). Quando o 
reino de Buda é alcançado, o sexo retorna àquele do espírito original; um Buda masculino 
será um Buda masculino e um Buda feminino será um Buda feminino. 

 
Qual é o significado de cultivar benti e o corpo Buda? 
O “benti” que estamos discutindo aqui é um termo geral no cultivo de baixo nível, e se 

refere a seus corpos em cada dimensão, incluindo seu corpo carnal. 
 
Se obter o Fa reto e alcançar a realização reta2 não é considerado como alcançar a 

perfeição, que nível temos que alcançar no cultivo para que seja considerado como que 
alcançada a perfeição? 

A perfeição e o nível de nosso estado de realização são duas coisas diferentes. Quando 
se cultivarem até o estado de Arhat já estarão fazendo o cultivo do corpo Buda. Somente os 
Tatagata costumavam ser chamados “Buda”, mas agora mais seres de altos níveis são 
chamados de Buda. Se formos categorizá-los, os Tatagata também estão encarregados de 
alguns Budas que não alcançaram o nível de Tatagata. Aqueles que ultrapassam o nível de 
Bodisatva também são chamados “Buda”; as grandes Bodisatva também são chamadas 
Buda; os Arhat e Bodisatva também são chamados “Buda” já que todos são da Escola 
Buda. Então, deixem-me dizer-lhes isto: vocês estão praticando o cultivo de um corpo Buda 
quando cultivam até o estado de Arhat; isso é o que quero dizer. Mas mesmo quando se 
cultiva com um corpo Buda, não necessariamente (se) alcança a perfeição. A qualidade 
inata de cada pessoa é diferente e as pessoas têm diferentes capacidades de resistência. 
Alguns podem cultivar-se até o estado de Bodisatva, outros podem cultivar até o estado de 
Buda e alguns inclusive podem cultivar-se até níveis mais altos – inclusive até um estado 
de realização além de Tatagata – enquanto que algumas pessoas somente podem alcançar o 
estado de Arhat. Mas não importa qual nível vocês alcançarão, o importante é que terão 
saído dos Três Reinos, então se dirá que obtiveram um estado de realização; em outras 
palavras, vocês já terão obtido um estado de realização reto, mas não necessariamente terão 
alcançado a perfeição. Digamos que foi arranjado que alcancem a iluminação e a perfeição 
no estado de Bodisatva; se alcançam o estado de Arhat, mas ainda não obtiveram a meta 
final de vosso cultivo, então não alcançaram a perfeição. Essa é a relação. Vocês obterão de 
acordo com o esforço que tenham colocado e o quanto tenham cultivado. Ainda que seu 
cultivo não tenha alcançado a perfeição, já terão obtido um estado de realização, mas, 
igualmente, seu cultivo não terá alcançado à perfeição, por isso ainda existe um assunto de 
níveis; então ainda não alcançaram a meta final do cultivo. 

                                                
2 Este termo também foi traduzido como estado de fruto. 
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Que relação há entre “retornar ao ser verdadeiro e original” (fan ben gui zhen), e obter 

a realização reta? Qual é o significado de “ben” e “zhen”? 
“Retornar ao ser verdadeiro e original” (fan ben gui zhen) é diferente de “retornar a 

simplicidade e pureza original” (fan pu gui zhen) da qual as pessoas comuns falam. O 
“retornar ao ser verdadeiro e original” do qual falamos, significa retornar a sua natureza 
inata; retornar a sua natureza, a sua qualidade original e no estado de como você era 
originalmente. Vocês caíram na sociedade humana comum e como vocês eram 
originalmente foi encoberto. Na sociedade humana comum o branco e preto estão 
invertidos, e o correto e o errado estão virados de cabeça para baixo, por isso necessitam 
retornar. “Retornando ao ser verdadeiro” (gui zhen) é um termo da Escola Tao. Como o que 
cultivamos é realmente imenso, vai além do alcance da Escola Buda sozinha, por isso 
também há algumas coisas que são discutidas na Escola Tao. Na Escola Tao alguém que 
tem êxito no cultivo é um “ser verdadeiro”. Isto quer dizer que se cultivou em um Buda. 
Eles usam o termo “ser verdadeiro”; um ser real. 

 
Prometo continuar no cultivo para sempre. Como isso se relaciona com o caminho em 

que o Mestre nos colocou? 
Fez votos de cultivar-se para sempre, mas este “para sempre” não é absoluto, verdade? 

Quer dizer que não vai alcançar uma realização reta ou alcançar a perfeição e vai cultivar 
para sempre? O cultivo necessita ter uma meta. Cultivar-se em direção a altos níveis 
depende da promessa que fez junto com o nível ao qual é capaz de cultivar-se; o Mestre 
arranja para você como lhe corresponde. Tudo é científico. Se (você) fosse um pedaço de 
aço, não funcionaria arranjar as coisas para você como se (você) fosse um pedaço de ferro. 
Se for capaz de cultivar-se ao estado de realização de Bodisatva, arranjar as coisas para 
você para que alcance o estado de realização de Arhat tampouco funcionaria. Tudo está 
medido de forma precisa; quando se mede as coisas a partir de um nível muito elevado, não 
há erros. 

 
Existe algo no Cosmo que seja completamente igual a outra coisa? 
Uma via de cultivo é um sistema regido por um grande Buda; isto é certo em todas as 

partes. Mas as vias de cultivo são diferentes e não há nada idêntico a este Falun que temos 
agora. Contudo, há algumas coisas que giram; a Terra está girando e as pessoas no 
Tantrismo usam suas mentes para empurrar um tipo de roda para que ela gire. Este tipo de 
coisas existe lá fora. Em Changchun há um mestre de qigong que também pratica girando o 
taiji, mas não é igual ao nosso já que apenas recolhe energia e não emite nada para fora; é 
diferente do nosso. Os planetas estão girando ao redor das estrelas e os elétrons giram ao 
redor do núcleo atômico; todos eles têm um mecanismo de rotação, mas o significado 
interno é totalmente diferente. Talvez existam duas coisas que sejam iguais, mas é algo 
extremamente raro. Eu não as vi ainda. 

Posso dizer-lhes que, como este evento de hoje foi arranjado pelos grandes seres 
iluminados, todo o processo de evolução do Cosmo existiu para preparar o caminho para 
este evento. Durante o período inicial, quando o Cosmo foi formado, o grande evento final 
já havia sido planejado. Por isso, provavelmente muitas coisas fazem parte do arranjo para 
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o período de hoje da última catástrofe e para a difusão final do Fa reto. Disse que a razão 
pela qual ocorreu a febre do qigong deste século, a qual foi sem precedentes, não é 
acidental. Tampouco é acidental que tenham surgido vários tipos de qigong. Não é tão 
simples como pensam as pessoas comuns. 

 
Qual é a relação entre o Falun e o Mundo Falun? 
O Mundo Falun é um mundo extremadamente imenso e maravilhoso presidido pelo 

Tatagata do Mundo Falun. O Falun é somente uma manifestação do Fa ao lado do gong. 
Este também tem uma manifestação ao lado do Fa. No que se refere a sua manifestação ao 
lado do Fa, não tornamos público o Fa de nível mais alto nem as diferentes formas do Fa 
que estou ensinando, pois não podem ser tornadas públicas. Com respeito ao lado do gong, 
até desenhei um padrão para vocês. Mas também tem o lado do Fa. Esta é a forma no lado 
do gong. Depois que nossos estudantes obtiverem a realização reta ou um estado de 
realização, serão capazes de desenvolver um Falun por meio do cultivo; mas somente um 
Falun. Inclusive quando (se) alcança um nível muito alto vocês podem ter somente um 
Falun, o qual será uma manifestação de vocês mesmos e esse substituirá aquele que eu lhes 
dei na posição do abdômen inferior. Essa é a sua realização verdadeira. O Falun também é 
uma manifestação do Fa. Ele pode se multiplicar por si mesmo; quando vocês usam um 
pouquinho de poder divino, ele pode se multiplicar. Vocês também podem enviar alguns 
Falun, mas não terão tantos nem serão da mesma forma que os Falun independentes que eu 
cultivei. 

Como sabem, o Falun é algo imenso, precioso e foi criado por muitas gerações de 
pessoas. Se vocês também desejam desenvolver algo tão enorme durante seu cultivo como 
o que tenho, isso é impossível; absolutamente impossível. Vocês podem desenvolver um 
Falun por meio do cultivo, isto é certo. Este Falun tem grande poder; se fosse realmente 
trazido a esta dimensão e se fizesse um movimento, seria um assunto muito sério, já que 
isso é algo realmente poderoso. Inclusive se o Falun que desenvolvi através do cultivo 
girasse uma vez nesta dimensão, eu diria que um enorme tornado seria produzido. Isto é 
algo realmente poderoso. Por que não é permitido manifestar-se na sociedade humana 
comum? Por que não é permitido que venha a esta dimensão para desempenhar um papel? 
É precisamente porque seu poder é simplesmente muito grande. Inclusive quando este 
desempenha um papel em outras dimensões, é suficiente para protegê-los e assim ele 
desempenha um grande papel. 

 
O Falun é o universo em miniatura. O Mundo Falun é tão grande quanto o Cosmos? 
Não. O Mundo Falun é um mundo unitário em um nível muito alto de nosso universo. O 

Cosmo é imenso. Alguns de vocês são novos estudantes, portanto realmente não posso falar 
sobre certas coisas porque não seriam capazes de aceitá-las. Existem incontáveis pequenos 
universos dentro de nosso vasto Cosmo. A humanidade existe em um pequeno universo, 
mas há incontáveis galáxias dentro destes pequenos universos. Um Buda no nível de 
Tatagata não pode ver os limites de um universo pequeno. Quanto à quão grande é o 
Cosmos, não era permitido à humanidade saber isto no passado; é simplesmente demasiado 
enorme. O corpo de uma pessoa se expande para fora durante o processo de seu cultivo; ou 
seja, o volume de seu corpo aumenta. O volume de seu corpo gradualmente se torna maior, 
inclusive sua mente se amplia, seus pensamentos ascendem e seu nível se eleva. Mas não se 
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observam mudanças no corpo neste lado humano comum; é igual ao de uma pessoa 
comum, exceto que no momento da perfeição [os corpos] se fusionarão simultaneamente. 
Nessa fração de segundos quando eles se fusionam simultaneamente, inclusive antes que 
experimente o poder do Fa entre os humanos comuns, será enviado (para) longe. Isto é 
porque sua interferência com as pessoas comuns seria demasiada grande. Este sempre é o 
caso. Sempre disse: alguns velhos Taoístas se cultivaram em montanhas remotas por muitos 
anos e as pessoas pensam que suas habilidades são grandiosas; mas na realidade suas 
habilidades são realmente pequenas, por isso é permitido a eles mostrarem seus poderes 
sobrenaturais neste mundo. Mas agora há poucos que mostram [seus poderes sobrenaturais] 
às pessoas. Eles também sabem que não podem danificar a sociedade humana comum; se o 
fizessem estariam acabados. 

 
As pessoas que não assistiram a um seminário podem desenvolver um Falun por meio 

do cultivo? 
Falei disso muitas vezes. Ler o livro tem o mesmo efeito. Enquanto se cultivarem de 

acordo com o Dafa, não haverá problema, inclusive se vivem isolados no local mais remoto 
da Terra. Meus Fashen estão em meus livros. Inclusive nos baixos níveis, cada palavra 
aparece tão grande quanto um Falun. Tão logo surge um pensamento de vocês, eles o 
conhecem completamente. Assim é como é. Desde que possam se cultivar verdadeiramente 
podem obtê-lo. Seja lendo o livro ou praticando sozinhos, ou indo a um local de prática e 
praticando com estudantes veteranos, isso está bem. Enquanto puderem se cultivar 
verdadeiramente poderão obtê-lo. Vocês sabem que Sakyamuni já não está aqui por mais de 
dois mil anos, mas muitos monges tiveram êxito no cultivo antes do período final do Fa e 
alguns se cultivaram em direção a níveis muito altos. Não é que podem se cultivar somente 
se estiverem em frente ao Mestre que lhes ensina em pessoa. 

 
Se meu “eu” nesta dimensão se cultiva até o Mundo Falun, podem meus outros “eu” em 

outras dimensões também cultivarem-se até o Mundo Falun? 
Não necessariamente. Se eles terminam o cultivo e formam um só corpo contigo, eles 

podem existir como seus guardiões do Fa. Mas você terá o controle e eles serão 
considerados guardiões do Fa, que é quase o mesmo que o espírito-original-assistente. Se 
eles não terminam seu cultivo, permanecerão como seres independentes e não o alcançarão. 
Você se cultivou, portanto somente você ganhou; quem cultiva ganha. 

 
Falun Dafa toma o caminho de iluminação gradual. Quando entraremos no estado de 

iluminação gradual? 
Muitos de nossos estudantes já entraram no estado de iluminação gradual. Muitos 

estudantes se cultivaram bem e não dizem uma só palavra sobre isso; eles simplesmente 
não dizem nada, isso é tudo. Em um seminário em Harbin disse: “Há mais de quatro mil 
pessoas aqui, mas se considerarmos quantos podem completar com êxito o cultivo ou 
quantos obterão o Tao no futuro, não sou otimista. Tudo depende de como vocês mesmos 
se cultivam. Como aquelas mais de quatro mil pessoas poderiam se converter facilmente 
em Buda? Como aquelas mais de quatro mil pessoas poderiam entrar no estado de 
iluminação gradual? É impossível”. Inclusive em diferentes locais de prática, quantos 



 14 

praticantes de Falun Dafa entraram no estado de iluminação gradual? Quantos deles real e 
verdadeiramente se cultivaram? Existem diferentes estados de iluminação gradual nos quais 
uma pessoa pode entrar. Não é que tão logo entrem na iluminação gradual, seus poderes 
sobrenaturais emergirão. 

Já que estamos neste tema, permitam-me tomar um minuto para falar de algo. Muitos de 
nós já entraram no estado de iluminação gradual, mas sempre tem medo. De que tem 
medo? Porque existem simplesmente muitos apegos na sociedade humana atual… Enfatizei 
muito isto; disse-lhes que ignorem as capacidades sobrenaturais que vocês desenvolveram e 
não estejam no estado de busca procurando saber se seu tianmu está aberto. Deixem-me 
dizer-lhes, se seu tianmu está realmente aberto e não têm o apego de perseguir algo, não 
importa que o usem para ver coisas. Tampouco é um problema usar os poderes 
sobrenaturais que desenvolveram se estão em algum local sem ninguém ao redor. Estou 
lhes esclarecendo este ponto: não o considere um apego. Isso é seu próprio Fa e usar seu 
próprio Fa é diferente de ter apegos. Agora já há pessoas que entraram no estado de 
iluminação gradual, mas o problema é que elas têm medo e elas sempre se contêm para 
retê-los e não usá-los. O tianmu de muitas pessoas se abriu, mas elas sempre pensam que é 
uma ilusão. Isso não é bom. Quando estiver aberto e forem capazes de ver coisas com ele, 
podem ir, olhem; não importa. Estar apegado a algo e experimentar algo são duas coisas 
diferentes. 

 
Existe alguém que tenha alcançado “as três flores unidas sobre o topo da cabeça”? Há 

alguém que obteve o estado de realização reto? 
Muitos praticantes já ultrapassaram as três flores reunidas sobre a cabeça. Ninguém 

alcançou a perfeição. Todos estão se cultivando em um estado de realização; em estados de 
realização de diferentes níveis. 

 
Se agora diligentemente começamos a fazer os exercícios e a cultivar o xinxing, 

podemos alcançar o cultivo do Fa fora do mundo em um ano e meio? 
Não há tempo limite e se você se cultiva ou não, isso é de sua própria incumbência3. 

Quão alto se cultive, quão grande seja sua habilidade para tolerar e quão grande seja sua 
habilidade para suportar, também são de sua própria incumbência. Se o Mestre lhe fixasse 
um tempo para que se cultivasse para fora daqui, sua mente seria capaz de chegar lá? Seria 
capaz de elevar seu xinxing até lá? Seu entendimento do Fa chegaria tão alto? Seria capaz 
de abandonar seus apegos de pessoa comum? Seria capaz de renunciá-los quando seus 
próprios interesses e as coisas pelas quais briga com os outros estivessem em jogo? Todos 
estes são assuntos do cultivo próprio de uma pessoa. Ninguém fixa regras por você, nem há 
tempo limite. Algumas pessoas possivelmente são capazes de cultivarem até o estado de 
Arhat muito rapidamente, enquanto que outras talvez necessitem toda uma vida para fazê-
lo. Depende da sua habilidade para suportar e se é estrito consigo mesmo; tudo depende de 
você. 

 
Quando já nos cultivamos até o ponto onde podemos nos proteger a nós mesmos, mas 

ainda desejamos nos cultivar mais alto, o que devemos fazer? 
                                                
3 Sinônimos: encargo, missão 
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Como acabo de dizer, os discípulos de Sakyamuni ainda foram capazes de ascender no 
cultivo depois que ele deixou o mundo. Se o Mestre realmente deixasse o mundo, meus 
Fashen ainda estariam aqui, e eu realmente não desapareceria; não é como se eu 
experimentasse “uma completa extinção do corpo e alma”. 

 
Algumas pessoas praticam com o propósito de evitar calamidades. 0 que devemos 

fazer? 
Qualquer um que venha praticar com o apego da busca, não alcançará o estado de 

realização. Mas devem permitir às pessoas ter um processo de transição para entender o Fa. 
Muitos vêm praticar para curar suas doenças e mediante um entendimento gradual 
percebem que há coisas de alto nível. Hoje estamos ensinando o Fa a altos níveis. Quando 
as pessoas acabam de assistir nossos seminários não têm ideia do que se trata e em seguida 
escutam que ensinamos uma prática de qigong em direção a altos níveis. Por meio de 
nossos ensinamentos do Fa eles chegam a entendê-lo. Devem permitir-lhes que tenham um 
processo, definitivamente devem fazê-lo. Não importa que intenções eles tenham quando 
vêm, seja para curar uma doença, evitar calamidades, ou o que quer que seja eles têm que 
abandonar seus apegos. Somente depois poderão alcançar o êxito no cultivo. Inclusive se 
vêm com o propósito de curar doenças e manter a saúde, ou o propósito de evitar 
calamidades, isso ainda não serve. 

As tribulações são coisas que as pessoas trazem para si mesmas. As pessoas contraem 
dívidas pelas coisas más que fizeram vida após vida, assim têm que pagá-las. Olhem as 
dificuldades que vocês suportaram durante o processo do vosso cultivo; todas são 
obstáculos para vocês, causados pelo carma (yeli) que vocês mesmos acumularam. Mas 
também é algo bom: nós o usamos para melhorar seu xinxing, portanto, não é algo bom? 
Por essa razão uma pessoa pode se cultivar até converter-se em um Buda ou em um 
demônio. Vocês podem cultivar-se precisamente devido à existência de carma (yeli) e 
porque estão perdidos em um labirinto. 

 
Existem os muitos “eu” em outras dimensões dentro das dimensões do nível do corpo 

carnal? 
Não. Eles estão em outras dimensões que não podemos ver. Além dos corpos que tem 

nossa humanidade, existem outros corpos humanos em outras dimensões dentro das 
dimensões do mesmo nível. As pessoas nessa dimensão são muito melhores que as pessoas 
daqui. Elas não têm o conceito de reputação ou interesse próprio; mas tem qing, por isso 
elas também têm corpos carnais. Sua aparência não é muito diferente da que exibem os 
humanos, apesar de terem melhor aparência que a nossa. Mas seus corpos podem levitar. 
Não caminham e assim suas pernas quase são invisíveis; eles flutuam no ar daqui para lá. 
Existe uma dimensão como esta e é em uma dimensão que está no mesmo nível. 

Novamente lhes tornarei a explicar o assunto das dimensões. Nossos cientistas agora 
descobriram em suas investigações que os elétrons giram ao redor do núcleo atômico. Não 
é seu movimento giratório semelhante às revoluções de nosso planeta ao redor do Sol? Não 
é o mesmo? Neste instante não temos um microscópio que nos permite ver o que há na 
superfície dos elétrons. Se vocês fossem capazes de ver isto, talvez pudessem encontrar 
seres viventes nele. Disse que todas estas coisas estão de acordo com a compreensão da 
física de hoje; mas os meios científicos que temos hoje ainda são muito limitados. 
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Por que é que muitos estudantes são extremamente sensitivos ao ambiente que os 

rodeia, ao qi patogênico e ao qi negro? 
Este tipo de estudantes são o que estão a ponto de desenvolver gong, eles ainda não 

foram além do nível baixo de trabalhar o qi. Isto ocorre na forma mais alta da prática de qi, 
quando se entra no estado de corpo branco como leite. Entretanto esse é um período muito 
curto. Não ponham atenção a isso nem tenham medo, deixem que seja assim. Estar 
demasiado assustado também é um tipo de apego. Não deem atenção a isso, tomem tudo 
como algo passageiro e deixem que as coisas passem naturalmente. Nunca voltarão a sentir 
essas coisas novamente depois que forem além deste nível. Depois que desenvolverem 
gong seu corpo se cobrirá de gong e esse qi negro e qi patogênico nunca mais será capaz de 
entrar em seu corpo, portanto não voltarão a senti-lo. 

 
Alguns estudantes estão melhorando continuamente seu xinxing, mas não podem cruzar 

ambas as pernas em meditação. Podem pressionar suas pernas para abaixo com força 
usando coisas pesadas ou amarrando-as? 

Sei que quando alguns monges no passado se sentavam em meditação usavam rolos de 
pedra ou pedras de moinho para pressionar suas pernas para baixo. Mas sejam rolos de 
pedra ou pedras de moinho, eles faziam tudo isso por sua própria vontade; pediam as outras 
pessoas que o fizessem por eles. Contudo, os Taoístas não o fazem desta forma. Na Escola 
Tao, somente um ou dois discípulos são ensinados e somente um recebe o verdadeiro 
ensinamento. Eles são verdadeiramente estritos com seus discípulos e os golpeiam por 
qualquer coisa. A eles não lhes importa se ele pode suportá-lo ou não, já que eles têm que 
fazê-lo passar. Portanto, eles costumam adotar métodos a força, tais como atar as pernas e 
atar as mãos dos discípulos nas costas; você não seria capaz de desatar-se por si mesmo, 
nem sequer se estivesse deitado. Por isso algumas pessoas sentiam tanta dor que até 
desmaiavam. Essa era a forma que alguns o fizeram no passado; o cultivo foi realmente 
difícil naquele tempo. 

Hoje não requeremos esse tipo de coisas, porque nosso sistema de cultivo aponta 
diretamente cultivar a mente da pessoa. Por isso é que consideramos crucial a melhoria do 
xinxing e secundário o cultivo do corpo. Devem fazer seu melhor esforço para suportá-lo e 
alongar o tempo em que mantém suas pernas cruzadas enquanto estão sentados. Mas isso 
não pode ser uma regra rígida. Por que não? Como sabem, nos tempos de Sakyamuni havia 
preceitos e isso foi porque não havia livros escritos de seus ensinamentos; ele não deixou 
palavras escritas. Depois de sua morte, as pessoas de um tempo posterior voltaram a 
recordar as palavras de Sakyamuni e as organizaram em livros escritos. Quando Sakyamuni 
esteve no mundo, fixou muitas regras para o cultivo, as quais serviram como preceitos e 
estes permaneceram conosco em forma escrita. Mas hoje temos o Fa, portanto não temos 
nenhum preceito. Se uma pessoa se cultiva, se uma pessoa é capaz de cultivar e se uma 
pessoa é qualificada, tudo isto é avaliado pelo Fa. Por isso, em nosso cultivo não fixamos 
regras absolutas. Pensem todos, quando o período da última catástrofe chegar, algumas 
pessoas simplesmente não são nada boas; não estão entre aqueles que podem ser salvos, 
mas sim entre aqueles que serão destruídos. Algumas destas pessoas puderam assistir a 
nossos seminários; é possível que alguém os tenha trazido consigo a força. Se vocês lhes 
pedirem que [forcem suas pernas em posição], seus ossos podem se quebrar. Por isso, não 
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temos regras obrigatórias, e em vez disso, usamos meios voluntários. Se for capaz de 
suportar (Ren), tente seu melhor para aguentar. Mas deixem-me lhes dizer que qualquer um 
que verdadeiramente se cultivar ou que verdadeiramente sente o poder do Fa, é capaz de 
cultivar-se. Por que não faz algum esforço e o tenta? Não haverá nenhum problema. 

 
O universo tem algum limite? 
O universo tem sim limites, mas não deve perguntar sobre estas coisas. Os limites estão 

incrivelmente longe. Inclusive ao nível de Tatagata, o “limite do universo” se refere aos 
limites de um pequeno universo. Quanto a este pequeno universo, inclusive para um 
Tatagata – quanto mais para a humanidade – parece sem limites e infinito, e impossível de 
explorar. É extremamente, extremamente enorme. 

 
Em um artigo da revista “Janela para a Literatura e Arte” foi mencionado que uma 

serpente piton guiou o caminho para o Mestre Li Hongzhi. É verdade? 
Essa foi uma peça de ficção escrita a partir de um ângulo de entretenimento de Janela 

para a Literatura e Arte. Esse estudante assistiu a duas palestras e não teve um 
entendimento profundo. Ele começou a escrever isso depois da primeira palestra. Ele estava 
muito entusiasmado e pensou que este Fa é grandioso. Quando assistiu à segunda palestra, 
ele a escutou com a intenção de escrever algo. Como vocês sabem, uma pessoa somente 
pode compreender algo quando o escuta calmamente. Por isso ele não o entendeu bem e 
escreveu o artigo na forma de ficção popular que vocês leem. Deu um toque artístico em 
algumas coisas. A história da serpente piton não tem bases reais. Este dizia que a Bodisatva 
Avalokitesvara foi minha mestra, o que tampouco é verdade e é uma invenção artística. 
Mas seu propósito foi bom e quis publicá-lo e fomentar este Fa; com certeza sua motivação 
foi boa. Terminou escrevendo algo assim porque sua compreensão era limitada. É um 
trabalho de ficção popular; para começar, ele o escreveu a partir do ângulo do 
entretenimento. Como a ficção pode ser exagerada, esta pode ter muita flexibilidade. 
Simplesmente não tratem esse artigo como algo que estudamos ou buscamos como guia. 
Com relação aos “cinco preceitos” e às “dez maldades e dez bondades” que esse artigo 
menciona, todas essas coisas são da religião budista original. Nós não temos nenhum 
preceito; nós lhes ensinamos no Fa o padrão para o cultivo. 

 
Qual é a diferença entre “xuan fa zhi ji” (o profundo Fa alcança o extremo) e “xuan fa 

zhi zu” (o Fa rotativo alcança o vazio)? 
O “xuan fa zhi ji” (o profundo Fa alcança o extremo) que mencionamos é uma frase 

geral. É um assunto de entender o Fa quando se ensina pela primeira vez. Não deve ser este 
“xuan” (profundo), deve ser o “xuan” (girando) que se encontra em “xuan zhuan” 
(girando). Em primeiro lugar, nosso Fa é um Fa perfeitamente harmonizador, por isso está 
girando e a forma na qual o Falun se manifesta é como uma roda. “Xuan fa zhi ji” (o Fa 
rotativo alcança o extremo) não é incorreto; [o Fa] pode alcançar reinos muito altos e 
alcançar o extremo – isso é o que significa. “Xuan fa zhi zu” (o Fa rotativo alcança o vazio) 
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é uma frase usada durante o curso de nosso cultivo e também é uma fórmula rítmica4 em 
nossa prática. 

Vocês sabem, a fórmula rítmica pode evocar seres iluminados, os seres iluminados que 
se cultivam nesse sistema, ou os seres iluminados consumados nesse sistema, para que 
venham dar proteção ao Fa e reforçá-los a vocês; esse é o efeito que pode ter. Os versos nas 
religiões também cumprem esse propósito. Quanto a recitar fórmulas rítmicas para 
aumentar o gong, isso absolutamente não é possível. Somente cumprem o papel que 
descrevi. “Zhi zu” (alcançar o vazio) se refere também a alcançar níveis muito altos. O 
reino ou os reinos que os humanos não podem ver são chamados “o reino do vazio”. Este é 
basicamente o significado. Frequentemente este termo aparece na religião Taoísta; é 
chamado “tai xu” (o grande vazio) antes de se formar o taiji, o qual indica que é muito alto 
e muito primordial. 

 
Quando se medita, se recitamos silenciosamente a fórmula rítmica do exercício uma e 

outra vez, digamos, até mil vezes, de tal maneira que aumentamos o tempo de nossa 
meditação, o Falun se deformaria? 

Recitar a fórmula rítmica é bom para você e recitá-lo até mil vezes não deformará o 
Falun. É claro, depois de alcançar o estado de abrir o gong e a iluminação, entenderá que 
não pode recitar as fórmulas rítmicas quando realmente alcança altos níveis. A onda 
expansiva de sua recitação seria simplesmente enorme, então se recitá-las todo o tempo 
poderia fazer com que os outros se sentissem desconfortáveis com aquele zumbido. 

 
Por que é que alguns estudantes sentem como se a cabeça se partisse em dois depois de 

fazer os exercícios? 
Este “partir em dois” é como deve ser. Falamos de “abrir o topo da cabeça”, por isso, 

“abrir-se em dois” é como deve ser. Para alguns lhes abre-se em um instante, “crack!” e não 
o sentem muito. Em outros se abre gradualmente e se sentem desconfortáveis. Mas as 
coisas devem ser vistas de ambos os lados. Alguns não abandonam seus apegos e não estão 
dispostos a abandonar as coisas más que trouxeram para eles mesmos, por isso as coisas 
más necessitam ser limpas. Depois, elas fazem com que lhe doa a cabeça e não lhe deixam 
cultivar o Fa reto; esta situação também pode ocorrer. O que é crítico é se pode cultivar-se 
ou não, ou se pode avaliar-se ou não de acordo com o Fa e abandonar essas coisas más. 

 
O que deve fazer se a cabeça de alguém sua frio e a pessoa está para desmaiar quando 

faz os exercícios? 
Este fenômeno é possível e há pessoas como esta em nossos seminários; em cada 

seminário. Por que acontece isto? É porque a reação é forte enquanto o corpo está sendo 
limpo e as doenças estão sendo eliminadas. Mas usualmente não será tão intenso no local 
de prática, já que a doença é eliminada gradualmente. Se a pessoa é boa, penso que isto é 
normal. Se a pessoa não é estrita consigo mesma, atua negligentemente, vai daqui para lá 
entre diferentes práticas de qigong, não é estável e tem pobre xinxing, então isto pode ser 
um problema. Pode sugerir-lhe que tome um pequeno descanso e perguntar-lhe que outra 

                                                
4 Referindo-se aos kou jue (fórmulas rítmicas) recitadas antes de cada método de gong. 
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prática de qigong faz ou se fez algo mau. Pode ser que volte a praticar Dafa depois que 
tenha superado esse período. Isto é porque nem todos os que vêm praticar nestes dias é 
garantido que sejam verdadeiros cultivadores. 

 
Está bem fazer massagens shiatsu? 
Não fazemos shiatsu, tratar doenças não é permitido durante o cultivo do Fa dentro do 

mundo; não existe tal coisa. Os cultivadores verdadeiros não têm doenças, já que meus 
Fashen as eliminaram. Todas as coisas que precisam ser cuidadas serão cuidadas. Nisto não 
há tal coisa como o shiatsu. Seria possível que as massagens eliminassem o carma (yeli) 
dos cultivadores? Quando faz massagens aos outros leva seu gong, por isso aconselhamos 
não fazer isso. Se você for médico isso não é problema já que esse é seu trabalho entre as 
pessoas comuns. 

 
A consciência assistente de uma pessoa (fu yishi) lhe acompanha em toda sua vida. Que 

papel cumpre? 
O papel principal da consciência-assistente é previnir que ele faça coisas más quando 

não está consciente. Quando a consciência principal da pessoa (zhu yishi) é realmente forte, 
a consciência assistente não é capaz de controlá-lo. 

 
Por que às vezes posso cruzar minhas pernas na meditação por longo tempo, mas às 

vezes somente posso fazê-lo por dez minutos? 
Isso é normal. O sentar-se com as pernas cruzadas também dissolve carma (ye). 

“Temperar a mente e vontade”, “trabalhar duro o corpo”; como trabalhamos duro o corpo? 
Aumentamos o tempo de exercício e suportamos dor sentados com nossas pernas cruzadas; 
principalmente se manifesta nestas duas formas. “Trabalhar duro o corpo” por si mesmo é 
um processo de melhoramento e de eliminação de carma (ye). O sentar-se com as pernas 
cruzadas não dissolve carma (ye)? Mas não é que o carma (ye) é empurrado para as pernas 
toda vez; isso se faz por pedaços. Quando um pedaço vem, sente-se muita dor e quando ele 
se dissolve, você se sente relaxado. Ao sentar-se com as pernas cruzadas, usualmente se 
sente dor por um momento, logo se sente melhor em outro momento, logo sente dor 
novamente; isso é assim. Estar sentado com as pernas cruzadas durará um longo tempo 
nesse exercício. No momento em que o carma (ye) estiver chegando, talvez sinta dor assim 
que cruzar as pernas e precisar dissolver um pedaço de carma. Contudo, quando for capaz 
de aguentar, o tempo que ficar sentado com suas pernas cruzadas será igual – pode sentar-
se com as pernas cruzadas por tanto tempo quanto o fez antes – somente que sentirá 
desconforto pela dor. 

 
O consumo de álcool pode fazer que os seres desenvolvidos por um praticante por meio 

do cultivo abandonem seu corpo? 
Sim, pode do mesmo modo que fumar. Uma vez que essa coisa os fumigue5, eles não 

ficarão em seu corpo e não terá nada; outros não verão gong em você. Como disse, se você 
deseja realmente se cultivar, como então não pode nem sequer abandonar este apego tão 
                                                
5 Sinónimos: defumar, desinfetar 
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pequeno? Não pode considerar o cultivo como uma brincadeira de crianças; é algo muito 
sério. Nós não dizemos que a humanidade encontrará problemas grandes de certa índole e 
que você se cultiva para salvar sua vida; não dizemos essas coisas, nem as usamos como 
motivação para empurrar seu cultivo. Dizemos: o verdadeiro cultivo não cuidará de você 
eternamente? 

Na religião budista se fala das seis vias da transmigração. Diz-se que uma pessoa na 
sociedade humana comum sente que o tempo é longo, mas o tempo da humanidade passa 
muito rápido quando é visto a partir de uma dimensão com um tempo mais longo. Quando 
duas pessoas falam, dão a volta e veem que você nasceu, depois de falar um pouquinho 
mais, dão a volta e veem que você foi enterrado cem anos mais tarde. Por que os humanos 
não aproveitam o tempo que têm com um corpo humano para cultivar-se e salvar este corpo 
humano? Na religião budista se diz que uma vez que alguém entra nas seis vias da 
transmigração, é difícil saber em que se reencarnará. Se você se reencarna em um animal, 
poderia levar centenas ou milhares de anos antes de obter novamente um corpo humano.  
Se você transmigra em uma pedra, não sairia dela até que ela se desgastasse e se corroesse 
com o tempo e não poderia sair dali em dezenas de milhares de anos. Os animais não têm 
permissão de cultivarem-se, mas têm a condição inata que lhes capacita a cultivarem. Este é 
o resultado de circunstâncias naturais. Mas eles não têm permissão de desenvolver gong de 
alto nível, quando eles desenvolvam gong de alto nível se convertem em demônios porque 
não têm a natureza humana. Por isso tem que matá-los; quando os animais se cultivam até 
os altos níveis, têm que ser mortos e serão atingidos por um raio. Por que eles possuem o 
corpo de uma pessoa? Eles querem obter um corpo humano, porque com um corpo 
humano, eles têm completo direito de se cultivarem. Assim foi no passado; permitiam que 
eles se cultivassem quando possuíam um corpo humano. Agora não podem; inclusive com 
um corpo humano. Se você deseja se cultivar, se (você) quer obter o Fa, seu cérebro tem 
que ser apagado e deve vir obtê-lo entre as pessoas comuns. Agora esta é uma regra estrita. 
Nem sequer contaria se alguém vem entre as pessoas comuns enquanto está completamente 
consciente; seu cérebro tem que ser apagado e cultivar-se por meio da iluminação. Quem 
não se cultivaria se soubesse tudo? Quando um Buda deseja subir de nível e descer entre os 
humanos comuns para suportar sofrimentos, ele também deve ter o cérebro apagado. Quem 
não se cultivaria se visse e soubesse tudo claramente? Então o assunto de melhorar-se não 
existiria. Isto indica que o cultivo é algo realmente sério e que qualquer apego afetará o 
cultivo. 

 
Algumas senhoras mais velhas alcançaram a menopausa, mas não menstruaram ainda. 

Elas podem se cultivar? 
As senhoras mais velhas que alcançaram a menopausa e que não tiveram menstruação 

podem ser lentas no cultivo. É verdade que algumas senhoras mais velhas necessitam fazer 
bom uso de seu tempo. Para algumas delas não funcionará se não o fazem assim. Cada vez 
que se menciona que façam bom uso de seu tempo, elas realmente praticam arduamente os 
exercícios. Mas devem saber que cultivar o xinxing é o mais importante. Neste aspecto, 
talvez algumas delas sejam um pouco lentas, mas todas aquelas que praticam normalmente 
devem tê-la. 
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Por que os estudantes sentem dor em certas partes de seus corpos? Tem dores de 
cabeça, dores abdominais… 

Todas as diversas reações que uma pessoa sente durante a prática são normais. A 
eliminação de carma (ye) sempre envolve desconforto; inclusive livrar-se de uma doença 
envolve desconforto. Alguns estudantes desenvolverão gong, o qual estará em seus corpos e 
haverá mais de mil tipos de capacidades de gong. Cada tipo de gong é um grupo de matéria 
de alta energia, que tem muita energia, uma alta densidade, que é muito poderosa, e se 
sentirá desconfortável quando se movem mesmo que minimamente dentro de seu corpo. 
Além disso, gong de diferentes formas e aparências, capacidades sobrenaturais de 
diferentes formas e aparências e habilidades especiais de diferentes formas e aparências se 
manifestarão em seu corpo e você sentirá desconforto quando se moverem um pouco. 
Contudo, você diz que é uma doença, diga-me, como poderia cultivar-se assim? Se você 
realmente cultivar de acordo com o Fa você vai achar que está tudo normal. 

O corpo de alguém costumava ser possuído por algo. Um mestre de qigong lhe disse, 
“seu corpo está possuído por uma serpente píton”. Então sempre sentia que ele estava 
possuído por uma píton. Disse-lhe, “já não o tem”. Mas não acreditou nisso e continuou 
pensando que a píton se movia dentro de seu corpo. Bem, já que pensou que ainda estava 
possuído, o estado que tinha quando a píton o possuía ainda se manifestava em seu corpo. 
Não pararia até que seu apego fosse eliminado; isso precisamente foi para eliminar esse seu 
apego. A pessoa cria o estado ao qual está apegado, e não é fácil se desfazer dele. Levou 
longo tempo para essa pessoa se desfazer disso. 

 
O que devemos fazer com as capacidades sobrenaturais? Por exemplo, se nosso tianmu 

vê coisas e luz, devemos olhá-las ou não? 
Pode olhá-las se for capaz. Observar calmamente enquanto se faz os exercícios não é um 

apego. 
 
O tianmu de alguns estudantes está aberto e eles viram algumas cenas, mas os 

assistentes não têm a capacidade sobrenaturais e não podem vê-las. 
Que uma pessoa possa ver ou não depende do estado de iluminação gradual de 

diferentes pessoas que se cultivam a diferentes níveis. Inclusive se alcançou a iluminação 
gradual, não necessariamente quer dizer que seu tianmu esteja aberto em um alto nível só 
porque o nível de seu gong é alto, ou que seu tianmu esteja aberto em um baixo nível só 
porque o nível de seu gong é baixo. Isso é diferente. Isto é porque o nível do tianmu de uma 
pessoa não determina o nível de seu gong. Os próprios fatores de uma pessoa, condições, e 
diferentes razões determinam se é capaz de ver claramente ou não e se é capaz de ver ou 
não; isto é determinado por vários diferentes tipos de razões. Não pode representar quão 
bem alguém se cultivou; assegurem-se de prestar atenção a isto. É incorreto pensar: “já que 
meu tianmu está aberto, meu gong é mais alto que o de outra pessoa”. 

Por acaso não apareceu alguém assim em nossa Changchun? O seu tianmu se abriu e 
pensou que ele era melhor que todos os demais. Ele dizia que esta pessoa estava possuída, 
que essa outra tinha tal coisa, etc; tudo foi produto de sua própria imaginação. Ele fez uma 
quantidade de coisas negligentes em nosso local de prática, no final não podia admitir que 
alguém fosse melhor que ele e até disse que se encontrava em um nível mais alto que eu. 
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Por isso, não devemos medir quão alto uma pessoa se cultivou nos baseando na abertura de 
seu tianmu. Sob circunstâncias normais estes estão estreitamente ligados. Temos pessoas 
que são especialmente boas, contudo não permitimos que elas vejam; somente se permite 
que elas vejam quando seu cultivo alcança níveis muito altos. Portanto não usem isto para 
julgar quão bom ou mau é algo ou alguém. 

De hoje em diante, que você possa ver ou não… é como o que alguém disse: “O que 
devemos fazer se o Mestre já não estiver entre nós?”. Quando Sakyamuni esteve neste 
mundo, também houve pessoas que perguntaram: “Venerável Mestre, quem será nosso 
mestre quando não estiver mais aqui?”. Sakyamuni disse: “Tome os preceitos como seu 
mestre”. Nós tomamos o Fa como nosso mestre. O nível de xinxing de uma pessoa – não o 
grau de suas capacidades de gong – deve ser o critério para saber quão bem fizeram no 
cultivo. De outro modo, todos não buscariam as capacidades de gong? As capacidades de 
gong são produtos derivados de seu processo de cultivo. Todas as capacidades de gong 
desenvolvidas por meio do cultivo do Fa dentro do mundo são habilidades inatas humanas 
que gradualmente se atrofiaram porque o pensamento das pessoas se tornou complicado. 

Elas emergirão naturalmente à medida que se cultivar. Somente quando você retorna ao 
seu ser verdadeiro e original, quando você está regressando, é que sua natureza humana 
original pode ser recuperada. Não importa quão claro essa pessoa possa ver, ela não poderá 
ver os níveis que eu vejo. Não importa quão claro ela possa ver, o que ela pode ver está 
ainda realmente longe da verdade mais alta do Cosmo. O que pode ver é somente a 
manifestação naquele nível; e não pode tomar isso como a verdade. Enquanto estiver no 
curso do cultivo não é correto tomar um nível em particular como o padrão pelo qual se 
medem as coisas. É por isso que eles falam sobre “nenhum Fa é definitivo”; não tomem a 
manifestação de um nível particular como a verdade. “Nenhum Fa é definitivo”; o Fa de 
certo nível somente pode ter efeito naquele nível. Por isso ele viu algo a um certo nível e 
viu a forma das coisas nesse nível e se tornou satisfeito de si mesmo quando viu as coisas 
claramente. Essas são coisas em níveis verdadeiramente superficiais; assegurem-se de 
lembrar disso. 

 
As crianças que praticam o cultivo devem fazer os cinco exercícios? 
As crianças podem praticar mais ou menos de acordo com suas habilidades. O propósito 

principal do cultivo é melhorar o xinxing da pessoa. Por isso é benéfico falar mais às 
crianças sobre coisas relacionadas ao xinxing. Quando era muito jovem absolutamente não 
pude praticar nenhuma das coisas com formas externas e principalmente cultivei o xinxing. 
Hoje há crianças que não devem ser consideradas como crianças comuns. Algumas crianças 
são surpreendentes, porque quando se decidiu que tomaríamos esta missão, algumas 
pessoas de níveis extremamente altos baixaram seguindo-me. Quando vim, pessoas de 
vários níveis baixaram comigo já que foram capazes de predizer o que eu faria. 
Especialmente no período recente, houve particularmente mais desses que vieram a este 
pequeno universo e a esta galáxia de nossa Via Láctea. Isto foi porque eles não puderam 
predizê-lo com maior antecipação e não souberam sobre isto antes e viram o que ocorreria 
pouco tempo antes de eu vir à público; então, muitos deles baixaram seguindo-me. Para que 
vieram? Para obter o Fa. Souberam que o velho Fa tinha se degenerado e vieram novamente 
para temperarem a si mesmos. Não os considerem como pessoas medianas; todos eles são 
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muito bons. Mas não é que os filhos de todos são assim. Há um número bastante bom de 
crianças assim. 

 
Como podemos saber que nível alguém alcançou em nossa prática? 
Alguns de nossos estudantes já alcançaram o estado de iluminação gradual e outros 

alcançaram o estado de iluminação gradual com incrementos. Seja que o tenha alcançado 
ou não e que possa ver coisas claramente ou não, você pode falá-lo com outras pessoas em 
uma discussão depois de fazer os exercícios no local de prática; isto não importa. Quando 
fala com as pessoas sobre isto sem nenhuma intenção de se exibir, é benéfico para nosso 
cultivo em geral. Há quem diga que não se pode falar sobre as coisas que se vê com o 
tianmu e que ao fazê-lo assim o tianmu se fechará. Isto era o que geralmente se entendia 
entre os praticantes. Não foi porque falaram sobre isto que fiz que seu tianmu fechasse. 
Pensem todos: no início, quando o qigong estava sendo popularizado, algum praticante 
dava muita importância a virtude (de)? Quase ninguém fazia o cultivo verdadeiro. As 
pessoas não sabiam que se devia valorizar a virtude e falaram sobre tudo o que viam com 
apegos e desejos de se vangloriarem. Por isso, naturalmente, o tianmu delas fechou. 

Também houve pessoas que falaram sobre tudo, sem importar se era apropriado ou não. 
Por isso o tianmu delas foi fechado. Essa é a razão. Se falar sobre essas coisas é para uma 
discussão que melhora a compreensão do Fa, eu diria que não há nenhum problema. Vocês 
precisam fazer uma clara distinção sobre isto. Se o tianmu de uma pessoa foi fechado ou 
danificado, é porque ela disse coisas que não devia dizer às pessoas ou porque teve uma 
mentalidade de ostentar-se. Não é a mentalidade de ostentar-se de um praticante a 
manifestação de um apego? Portanto seu tianmu teve que ser fechado. Inicialmente, quando 
o tianmu de algumas pessoas foi fechado, foi para dar-lhes uma oportunidade. Quando eles 
podiam às vezes ver claramente e às vezes não – às vezes podiam ver e às vezes não – isso 
era para se recordá-lo. Mas essas pessoas simplesmente não puderam se iluminar e, ao 
final, o tianmu foi fechado completamente. O tianmu de alguns inclusive sofreu danos; 
danos esses, bem sérios. 

 
A que nível se alcança a realização reta e a perfeição? 
Já discuti isto. Quando alguém alcança o estado de Arhat, ele alcançou a realização reta. 

A perfeição é a conclusão do cultivo; usualmente isto se refere a ter obtido tanto a 
realização reta como a abertura do gong; ou seja, a perfeição é quando ambas as coisas 
ocorrem e se completa o cultivo. 

 
Como devemos nos cultivar de hoje em diante? Em que sentido nós seremos diferentes 

das pessoas comuns? 
Vocês devem sofrer dificuldades entre as pessoas comuns assim como elas. Podem ter 

obtido o estado de Arhat, mas até as crianças travessas entre as pessoas comuns podem 
insultá-lo, porque você ainda precisa se cultivar entre as pessoas comuns e continuar 
eliminando seus apegos – algumas pessoas – aquelas com alta qualidade-inata e que 
eliminaram bem seus apegos – ainda precisam passar por outro ciclo. No cultivo usual ou 
normal, uma pessoa pode alcançar a perfeição em um só processo. Algumas pessoas 
experimentarão repetições; elas experimentarão dois ciclos. Já que vocês precisam se 
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cultivar em direção a altos níveis, pode ser que precisem de três ciclos, e depois que tenham 
cultivado através deles, voltarão novamente a se cultivar. Isto ocorre à medida que uma 
pessoa se cultiva em direção a níveis ainda mais altos, por isso é que ainda precisam se 
cultivar entre as pessoas comuns. Se, por exemplo, vocês se cultivaram ao estado de Arhat 
e ninguém lhes causa problemas, ou seja, ninguém entre as pessoas comuns lhes causa 
problemas, como poderiam se cultivar quando estiverem fora deste ambiente? Se aqueles 
que lhes causam problemas não fossem pessoas comuns, mas sim fossem Buda, Bodisatva 
ou Arhat que aparecessem entre as pessoas comuns e lhes causassem problemas para livrar 
vocês de seus apegos, como isso seria possível?! Inclusive quando o Mestre cria estas 
coisas ou arranja estas coisas e todas suas tribulações, são feitas usando as pessoas comuns 
e fazendo com que as pessoas comuns interfiram com vocês, o qual lhes permite se 
aprimorarem no ambiente das pessoas comuns. 

 
Depois de assistir a nossos seminários alguns praticantes participaram de outras 

práticas de qigong. Que devem fazer se quiserem continuar praticando Falun Dafa? 
Essas pessoas geralmente têm uma qualidade-de-iluminação bastante pobre. Mas 

dizemos que o cultivo depende da relação predestinada. Quando as pessoas desejam obtê-la 
e aprenderam Falun Dafa, ninguém os fez aprendê-lo; quando pensam que Falun Dafa não 
é bom, então deixam de aprendê-lo. Depois, novamente descobrem que Falun Dafa é bom e 
logo novamente desejam aprendê-lo; se podem aprendê-lo, então podem vir aprendê-lo. Se 
elas podem se cultivar bem, é seu próprio assunto. Quanto a saber se elas podem entrar no 
círculo de nosso Falun Dafa e se converterem em um discípulo que verdadeiramente se 
cultiva, devemos dizer-lhes com seriedade: “Se você se cultiva aqui, deve fazê-lo somente 
neste sistema e enfocar-se em praticar Falun Dafa; de outro modo não obterá nada. É inútil 
se você pratica aqui negligentemente e não se dedica a uma só prática”. Devemos dizer-lhes 
isto bondosamente e não dizer: “Não pode praticar aqui”. Não temos nenhuma autoridade, 
nem tampouco a autorização de dar ordens aos outros. Somente podemos aconselhar as 
pessoas; falamos sobre aconselhar as pessoas que sejam boas, não é assim? 

 
Como estamos atuando com relação aos seminários em várias regiões e qual é a 

situação de Falun Dafa ao redor do país? 
No momento, estou recusando todos os convites para celebrar seminários de Falun Dafa. 

A razão pela qual os recuso é porque existem muitas coisas das que tenho que me 
encarregar agora; muitos aspectos de coisas precisam de atenção. Quanto ao que fazer mais 
tarde, ainda não fiz planos. Isso é algo que decidirei depois de me encarregar de algumas 
coisas, e será baseado nos resultados. Quanto a como Falun Dafa está se desenvolvendo, 
posso dizê-los: nosso Falun Dafa agora está sendo difundido de pessoa para pessoa e o 
número de estudantes que estão aprendendo já é considerável. Diria que são várias centenas 
de milhares de pessoas. Isto é porque cada vez que vou a uma cidade para dar um 
seminário, sempre há pessoas de cidades e províncias vizinhas; quase nenhuma província 
fica de fora. Desta forma, depois que essas pessoas voltam para casa, elas podem propagá-
lo lá entre as pessoas e o passam desta forma. Portanto seu desenvolvimento é realmente 
rápido e o número de pessoas é grande. Em um povo da província Hubei, havia 
inicialmente duas pessoas que o aprenderam. Agora o número cresceu para mais de mil. Há 
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muitos exemplos como este. Há quem vai aos locais de prática para fazer os exercícios, 
outros não. É difícil obter números específicos. 

 
Aqueles que sofreram desordens mentais ou epilepsia podem praticar? 
Recomendo que não tragam pessoas assim a nossos locais de prática ou a nossos 

seminários. Se não lida bem com isso estará danificando nosso Fa. Se sua doença voltar a 
ocorrer em nosso seminário ou local de prática, as pessoas poderão dizer que é o resultado 
da sua prática de Falun Dafa; vocês não estariam causando dano a nosso Fa? Isto é porque 
temos um princípio: não podemos tratar doenças dos outros. Mas há uma coisa: as pessoas 
que se cultivam terão resolvidas suas doenças leves ali mesmo naquele momento. Mas para 
as pessoas que sofrem de doenças sérias ou aqueles que levam demasiadas coisas más, 
somente depois que tenham mudado sua forma de pensar é que se poderá tocar nessas 
coisas; somente quando desejam se cultivar é que seu carma (ye) pode ser eliminado. É 
claro, há pessoas que não lhes ocorreu se cultivarem, mas nos encarregamos delas; 
encarregamos-nos delas tão logo começaram a ler o livro. Por quê? Deve-se a sua 
qualidade-inata ser excelente e o merecem. Não podem olhar todos os casos da mesma 
forma. Se tiver um familiar que tem uma dessas doenças, mas pensa que Dafa é bom, pode 
deixar que aprenda e pedi-lo que aprenda em casa. Nós deixamos claro antecipadamente: 
você não pode resolver levemente esses problemas de pessoa comum. Poder se cultivar ou 
não, depende dele. Se alguém não pode se cultivar, não deve lhe pedir que faça o cultivo. 
Uma vez que um problema surja, danificará o Dafa. Como poderia resolver estes problemas 
das pessoas comuns? Já que não o curarei, ele andará por aí provocando problemas, 
dizendo que ficou doente mentalmente por praticar Falun Dafa e que o Mestre não o curou; 
ele manchará meu nome. De todo modo, devemos deixar-lhe claro de antemão: não os 
aceitamos em nossos seminários nem lhes permitimos que venham a nossos locais de 
prática. Usualmente não há problema com as pessoas que sofrem de epilepsia. Não 
especificamos em nossos seminários que os epiléticos não podem assistir aos seminários. 
Mas usualmente nosso pessoal não gosta de deixá-los entrar, porque sua doença pode 
reincidir antes que ocorram mudanças em sua forma de pensar e quando sua doença 
reaparecer provavelmente causará um efeito negativo para nós. As pessoas que sofrem de 
epilepsia não são como pessoas com desordens mentais, porque têm um só problema – eles 
somente têm uma coisa no seu cérebro – e estarão bem uma vez que essa coisa má tenha 
sido tirada. Usualmente é assim. 

 
Como devemos entender “melhoramento integral”? 
“Melhoramento integral” significa um melhoramento completo. Durante o processo de 

cultivo, todos os seres em seu corpo e os seres que cultivou melhoram junto consigo. 
Falamos do ajuste integral; nós ajustamos os corpos na forma integral para vocês, para os 
estudantes. Melhoria integral principalmente significa que, enquanto seu xinxing ascende, 
seu gong também ascende e aumenta. É como o que disse sobre algumas pessoas que 
perguntam por que não lhes reapareceu sua menstruação; uma vez que seu xinxing se eleve, 
seu gong lhe seguirá e aumentará. Enquanto os corpos das pessoas que tem muito carma 
(yeli) estão sendo ajustados, algumas pessoas não podem seguir o passo, e por isso podem 
ficar para trás. Em outras palavras, para melhorar integralmente, o requisito prévio é, antes 
de mais nada, melhorar o xinxing. Se disser, “somente quero mudar meu corpo” ou 
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“somente desejo evitar calamidades”, isso não vai funcionar, porque para mudar a si 
mesmo por meio do cultivo tem que começar cultivando o xinxing. Sem o gong que 
determina a altura de seu nível, ou seja, sem seu nível de xinxing, tudo mais não serve para 
nada. 

 
Alguns estudantes perguntaram, “como devemos tratar a interferência diabólica contra 

o Dafa?” 
Direi-lhes isto, seria realmente estranho se ninguém saísse para se opor a nós quando 

transmitimos um Fa reto! Pensemos todos, eu desfrutaria a maior comodidade se não 
estivesse fazendo hoje esta obra. Mas precisamente porque faço isto para vocês, o problema 
que encontrei e o problema que vocês encontraram tudo têm o propósito de obstruir este Fa 
e evitar que as pessoas obtenham o Fa. Dado que os seres humanos chegaram até esta etapa, 
quando as pessoas quiserem obter o Fa, certamente os demônios não o permitirão; eles lhe 
bloquearão. Eles pensam: “Me deve e preciso que me pague. Se obtiver o Fa, o que 
acontecerá com a dívida que me deve?”. Odeiam você! Todo tipo de fatores estão atuando 
como uma forma de interferência. Dito simplesmente, todos estes problemas são causados 
pelas próprias pessoas; todas as pessoas têm carma (yeli). Jesus disse: “Humanidade! 
Haveis pecado”. Ele disse que os humanos pecaram; ele se referia ao carma (ye) como 
pecado. Essa é a verdade. Os humanos geraram carma (yeli) ao fazer maus atos; isso não é 
pecar? Isso funciona como um obstáculo de diferentes formas. Vocês obtiveram o Fa reto, 
assim é claro, isso interferirá com vocês e essa é precisamente a razão. Por isso, todas as 
coisas que encontramos estão provando nosso xinxing. Algumas pessoas dirão que estudar 
Falun Dafa não é bom, ou farão outros comentários. Isso é precisamente para ver se você 
está resoluto e se pode entender fundamentalmente este Fa. Como pode se cultivar se 
fundamentalmente não entende este Fa? Até que tenha alcançado a iluminação sempre 
existirá um conceito de saber se você pode ser firme ou não no Fa; é o mesmo em cada 
sistema de cultivo. Se não pode ser firme nas coisas fundamentais, como poderia se 
cultivar? Por isso haverá provas e interferências deste tipo. 

Podem ver que sempre que celebro um seminário, com certeza haverá um bom número 
de tipos de qigong que são transmitidos ao mesmo tempo. Não apareceriam tantas coisas ali 
se eu não transmitisse seminários. Sempre que celebrava seminários, “zas”, de repente um 
montão de práticas distorcidas de qigong vinham dar seminários. Por quê? É precisamente 
porque se você quiser fazer isto, têm que haver alguns demônios que seguem junto, de 
mãos dadas. Assim é também como é arranjado. Isto é precisamente para ver que porta uma 
pessoa escolhe para entrar e se esta obtém um Fa reto ou uma via perversa; depende de 
você qual porta queira entrar. Não se diz que para uma pessoa é terrivelmente difícil se 
cultivar? Assim é como deve ser; deve ser realmente difícil, porque tudo é causado por nós 
mesmos. Mas por meio das tribulações, o xinxing e a iluminação de uma pessoa e o assunto 
de se poder melhorar e outros fatores diferentes, todos são expostos; eles seguem 
conectados. Olhem estas coisas dialeticamente. Por isso é que temos estes diferentes tipos 
de interferências. 

É justamente como alguém em nossa Changchun disse: “Sou um Buda, não preciso 
aprender de ninguém mais. Sou tal e tal”. Haverá todo tipo de interferências e inclusive 
pode ser que ataquem meu nome. Portanto, isso é para ver se escuta isso e se o crê, e para 
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ver o que faz. Adotam vários métodos para causar dano, para fazer a sua mente vacilar e 
ver se pode ser firme. 

Alguns lhes dizem, “fortalecerei minha vontade e cultivarei o Fa reto e tampouco creio 
nas coisas que diz”. De fato, muitos de nossos estudantes experimentaram o poder do Fa. 
Além disso, as mudanças neles são tremendas e entendem este princípio que lhes ensinei. 
Se uma pessoa ainda não é firme, acaso não é um problema de qualidade-de-iluminação? 
Sua qualidade-de-iluminação é muito pobre. Essa é a razão. Portanto, digo que este tipo de 
interferências é normal. O cultivo é como peneirar a areia com grandes ondas; a areia se 
filtra e fica somente o ouro. A quantidade de ouro que restar depende de quão bem tenha se 
cultivado. 

 
Deve-se fazer com que mais materiais que promovam Falun Dafa sejam disponíveis 

para que possamos promovê-los nos locais de prática? 
A promoção de nosso Falun Dafa e todo o método de ensino da prática são diferentes 

dos métodos de promoção das práticas de qigong de hoje. Podem notar que não exageramos 
nas coisas ou ostentamos nada; nada assim aconteceu. Quando outros mestres de qigong 
curam um paciente eles o anunciam excessivamente até que ninguém lhes escuta mais. Nós 
não temos coisas assim. O número de nossos estudantes é de dezenas de milhares e todos 
eles se tornaram livres de doenças, contudo não dissemos muito sobre isso nem 
mencionamos estas coisas. É claro, pode ser que vocês tenham visto alguma informação 
nos jornais na etapa inicial. Por quê? Porque no começo viemos na forma de um qigong 
comum. As pessoas não seriam capazes de aceitá-lo se o tivéssemos ensinado em tão alto 
nível. Por isso passamos por meio de um processo inicial que permitiu às pessoas 
compreendê-lo gradualmente. Como sabem, quando inicialmente transmitimos seminários 
em Changchun, também ensinei coisas de nível muito alto. Mas continuei mencionando 
qigong. Hoje, como estamos ensinando a prática em direção a altos níveis, já não falamos 
dessas coisas. Isto também foi um processo que permitiu as pessoas compreenderem 
gradualmente. 

 
A empresa “Cidade Motor” tem mais de cem mil empregados. O que devemos fazer 

quando as coisas não se desenvolvem bem? 
Nosso Falun Dafa uma vez esteve desenvolvendo-se bastante bem na fábrica de 

automóvel. Vocês talvez saibam sobre esses demônios que interferiram gravemente; esses 
são demônios. Mas dissemos que todas estas coisas estão estreitamente ligadas.  No que se 
refere a quantos podem se cultivar ou não, isso depende dessas pessoas mesmas. Como não 
poderia haver interferência? Se ninguém interferisse, vocês não estariam se cultivando 
muito facilmente?! O amplo caminho seria tão suave e poderia se cultivar em direção ao 
alto sem nenhuma tribulação; como isso poderia ser cultivo, verdade? Somente por meio de 
tribulações pode se determinar se uma pessoa pode se cultivar e somente desta forma 
podem eliminar todo tipo de apegos humanos. Mas, de fato, esse demônio é muito grande e 
desempenhou um papel bastante danoso e arruinou um grande número de pessoas. O papel 
que este desempenhou já excedeu a de um demônio comum. Estas coisas também são 
sabidas nos níveis muito altos; também os seres de alto nível sabem dele. Como deve-se 
lidar com isto? Já que certas coisas precisam de minha aprovação, gosto de dar aos outros 
uma oportunidade. Contudo, parece que esta oportunidade não pode ser dada. No futuro, 
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definitivamente haverá mais e mais pessoas na fábrica de automóvel que aprenderão o 
Dafa. 

 
Alguns estudantes planejaram assistir aos seminários, mas não puderam; o que 

acontece com os estudantes que vão aos locais de prática de manhã ou à tarde? 
“Alguns estudantes planejaram assistir aos seminários…” Inclusive se continuo 

oferecendo seminários, ainda em dez anos haverá pessoas que “planejam assistir”. Temos 
muitíssimos estudantes veteranos, temos meus livros, fitas de áudio e vídeo, os quais 
podem ter o efeito de propagar o Fa e salvar as pessoas. Na realidade, vocês já assumiram o 
papel da força principal; especialmente neste período recente, definitivamente foram a força 
principal. Uma pessoa pode obter [o Fa] sem que eu o ensine diretamente, verdade? Sendo 
este o caso, penso que devemos fazer mais trabalho neste aspecto para ajudar os outros. 
Especialmente quando outros vêm aos locais de prática aprender, diria que os assistentes 
deveriam ser inclusive mais responsáveis. A responsabilidade de vocês não é pequena; não 
pensem que é somente coisa de unir pessoas. Devem tentar o seu melhor possível para 
entender mais o Fa, estudar mais o Fa e chegar a ser um perito em mais coisas. 

Quero levantar outro ponto em particular. Em nossos locais de prática, todos os que 
tiveram problemas, que se desviaram ou que perderam o juízo, são (aqueles) que praticaram 
outro qigong e não abandonaram suas outras buscas; isto com certeza e absolutamente não 
há equivoco com respeito a isto. Cem por cento das vezes, pessoas como esta praticaram 
outras coisas ou adoraram em suas casas outras coisas que não puderam abandonar; esta é 
uma situação. Outra é que o Falun delas se deformou porque também misturaram suas 
práticas com outros qigong ou as misturaram em suas mentes. Pude-lhes falar sobre estas 
duas situações; está garantido que estas situações causaram os problemas e estas são as 
duas únicas situações nas quais meus Fashen usualmente não fazem nada. Isto é porque elas 
não pertencem ao nosso Falun Dafa uma vez que praticam outro qigong e o misturam com 
sua prática. Por isso meus Fashen não cuidam delas e não lhes dá o Fa. Quando esses 
demônios sujos veem que tal pessoa começa a praticar Falun Dafa, é claro que a castigam e 
lhe causarão dano. Esta pessoa está fora do juízo e pode danificar Falun Dafa; este 
problema pode ocorrer. Alguns somente desejam praticar Falun Dafa, mas sempre desejam 
sentir algo ou adicionar algumas outras coisas, seja em suas mentes ou quando fazem os 
exercícios. Eles costumam sentir um pouquinho quando praticavam algum outro qigong; 
agora estão praticando Falun Dafa e não o sentem mais, mas ainda desejam senti-lo. Não é 
um apego de busca? Uma vez que tenham adicionado coisas que praticavam antes, seu 
Falun se deformará e ocorrerão problemas com seu Fa; com certeza acontecerá isso. 

 
O verdadeiro significado da vida é viver uma vida melhor? 
Algumas pessoas inclusive têm este pensamento: “Eu me cultivo em um Buda para 

quê?”. Isso indica que seu entendimento de Buda é realmente pobre; “qual é o propósito de 
se cultivar em um Buda?”. Não riam; elas realmente não o sabem. Por que se cultiva o 
Buda? Primeiro, fazê-lo pode permitir que se mantenha um corpo humano para sempre; 
segundo, (você) estará eternamente livre de sofrimentos e estará para sempre em um estado 
maravilhoso. A vida humana é curta, portanto, ficar com o corpo humano é uma das razões; 
outra é que os Budas não sofrem. O lugar de onde seu ser veio à existência é uma dimensão 
muito alta no Cosmo. Vem de uma dimensão do Cosmo e sua natureza original é bondosa. 
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É precisamente porque uma pessoa se tornou má e caiu aqui passo a passo, que ela está 
esperando para ser destruída. Esse é o processo. Então, por que se retorna? O lugar real 
onde se originou sua existência está em uma dimensão de alto nível; esse é o lugar mais 
bonito e onde você deve estar. 

Segundo palavras dos grandes seres iluminados, é como se os humanos tivessem caído 
dentro de uma poça de lama e estivessem brincando aqui com barro. Mas todos os humanos 
vieram desta forma e pensam que isto é bastante bom. Os humanos pensam que é bastante 
bom; estão se revirando no lodo, e ainda pensam que estão muito cômodos e que estas 
coisas são muito boas. Daremos-lhes um exemplo; mas isto não é para ofender as pessoas. 
Por exemplo, tomemos os porcos. Eles dormem na pocilga e vivem no lodo com 
excremento e urina, mas em seu reino de pensamentos isso parece muito bom. Uma vez que 
os humanos ascendem deste reino e olham para trás, eles o encontram simplesmente 
horrível. Essa é a razão. Eles dizem que os humanos entre as pessoas comuns estão 
simplesmente revirando-se no lodo e que é sujo por todas as partes. Esse é o significado. 
Neste ambiente sujo, ele pensa que se é um pouco mais limpo que os outros, está em 
melhor condição que os outros. A verdade é, ele somente pode lavar com água lodosa seu 
corpo coberto de lodo. É assim que eu diria, portanto, ele não é muito mais limpo. 

 
O verdadeiro significado da vida é ter êxito no cultivo e converter-se em Buda? 
Não é para “converter-se em Buda”, mas sim para “retornar ao seu ser verdadeiro e 

original”. Completar o cultivo e retornar; esse é o verdadeiro significado, assim é como o 
veem os seres de alto nível. Mas se você está entre as pessoas comuns e pergunta ao seu 
professor da escola na sociedade de pessoas comuns, ele não lhe dirá isto, porque as 
pessoas comuns dão demasiada importância para as coisas das pessoas comuns, porque não 
podem ver a verdadeira situação do Cosmo. Tendo sido abastecidos de conhecimentos 
vindos do Ocidente, os humanos de hoje se tornaram muito absolutos em sua forma de 
pensar. Em lugar disto, as pessoas se tornaram mais e mais materialistas, e medem tudo 
com suas teorias existentes. Os humanos se estagnaram mais e mais profundamente entre as 
pessoas comuns. 

 
Em um sonho estive procurando um banheiro por todas as partes, e finalmente 

encontrei um, mas quando despertei já havia eliminado. Por que foi isso? 
Darei-lhes um exemplo. A montanha Wudang foi onde Zhenwu ou “Xuanwu” – o 

Grande Imperador Xuanwu, como lhe chamam na Escola Tao – praticou o cultivo. 
Encontrei-me com a história do cultivo de Xuanwu nas montanhas Wundang. Esta 
descrevia o processo de seu cultivo e houve um episódio que relata a história dele. Ele 
havia praticado o cultivo por muitos anos, cerca de quarenta anos, e já havia se cultivado a 
um nível alto. Um dia, em seu sonho, um demônio veio incomodá-lo em um reino 
surrealista, convertendo-se em uma charmosa mulher nua. Ele ficou embriagado, e não se 
protegeu bem então se moveu. Depois, ele se zangou muito e se sentiu cheio de remorsos. 
Pensou: “Há alguma esperança para o meu cultivo? Cultivei-me por tantos anos, mas ainda 
não alcancei nada nem posso encarregar-me de minha própria mente”. Pensou que ele era 
um fracassado, se enfureceu consigo mesmo e desceu da montanha. Em sua descida, viu 
uma anciã esmerilhando uma agulha; esmerilhando uma vareta de ferro para convertê-la em 
uma agulha. Talvez todas as pessoas daquele tempo faziam agulhas desta forma. 
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“Ei”, perguntou à anciã, por que usa essa vareta tão grossa para esmerilhar uma agulha? 
A anciã respondeu: “Depois de um longo tempo, isto se converterá inevitavelmente em uma 
agulha”. Zhenwu ficou atônito. Ao mesmo tempo em que a anciã fazia a agulha, derramava 
água em sua bacia e continuava derramando inclusive depois que estava cheia. Então ele 
disse a ela, “a água está derramando”. Ela lhe respondeu, “quando se enche, naturalmente 
derrama”. Ela na realidade estava lhe dando uma pista. Suas palavras eram para dizê-lo: 
“Durante seu cultivo, não deve pensar muito nisso. Não o fez bem uma vez, mas na 
seguinte o fará bem”. Ou seja, o corpo humano tem instintos e quando este está cheio, 
descarrega. Isso foi o que ela esteve insinuando-lhe. Ainda que esta seja a história que 
conto, não é tão completa, e talvez tampouco seja muito precisa. Mas posso dizer-lhes que 
talvez seja assim. Isto é precisamente igual a pergunta que acabo de ler; pode ser que este 
também seja o caso aqui. 

 
Sempre que faço os exercícios postura parada ou a meditação e entro em estado de 

prática, quero deixar de praticar. Mas logo que paro, me arrependo. Por que isso? 
Essa é uma interferência dos demônios criados por sua própria mente; os apegos 

humanos comuns podem criar demônios (a interferência do carma - yeli - de pensamento). 
Por quê? Porque as substâncias do mau pensamento que se produziram antes em sua mente 
e em seu coração têm um efeito de resistência. Quando você estiver bem cultivado, estas 
más substâncias serão destruídas. Por isso é que não permitirão que passe e não o deixarão 
praticar. Por que você sempre vacila no cultivo? Você pensa em sua cabeça: “É isso, 
deixarei de praticar. É tão difícil”. Deixe-me dizer-lhe, há uma razão para esses 
pensamentos; quando não há interferência de demônios externos, há interferência de 
demônios dentro de você mesmo e se deve aos efeitos produzidos por essas más 
substâncias. Toda matéria e substâncias são seres inteligentes em outras dimensões. 

Eu já disse: vocês devem destruí-los se querem completar o cultivo e somente quando 
vocês os tiverem destruído, poderão completar o cultivo e poderão se desfazer desses maus 
pensamentos. Alguns não podem entrar em tranquilidade na meditação e sempre têm 
pensamentos que surgem descontroladamente. Isso é precisamente porque têm essas 
substâncias. Elas também estão vivas; veem de seus pensamentos, por isso funcionam 
como interferência. Se (você) completa o cultivo elas serão destruídas; elas se reduzirão 
mais e mais, até que sejam completamente destruídas. Elas podem deixar que isso ocorra? 
Quando fizer a prática de cultivo, elas interferirão com você. 

Algumas pessoas também têm pensamentos que dizem coisas terríveis sobre o Mestre ou 
dizem coisas horríveis sobre nosso Dafa. Mas você deve reconhecer claramente que não é 
sua própria consciência principal que quer dizer essas coisas horríveis. Mas sim são 
causadas por seu carma (ye) de pensamento, essa substância má, refletida dentro de seus 
pensamentos. Tão logo ocorra este problema, resista! Sua consciência principal deve ser 
forte: “Não me deixa cultivar, mas (eu) insisto em cultivar”; expulse-o firmemente. Em 
seguida, quando meu Fashen vê que sua mente está resoluta, eliminará para você uma 
grande parte desse carma. Essa é a razão pela qual você tem esta experiência. 
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O nível de cultivo de uma pessoa está predestinado, mas Dafa é infinito e também se 
pode cultivar até converter-se em um grande Buda de alto nível. Isto significa que depois 
que uma pessoa se cultiva até chegar a seu nível, por exemplo, ao nível de Arhat, se 
compromete a cultivar tudo de novo? 

Se alguém se cultivou até o estado de realização de Arhat, e ele originalmente estava 
predestinado a alcançar a perfeição no estado de realização de Arhat, mas ele diz, “Não, 
quero me cultivar ainda mais alto”, se realmente tem essa habilidade e faz uma nova 
promessa, pode se cultivar a um nível ainda mais alto. No passado houve casos como este, 
mas foram escassos. Por que foram escassos? É porque usualmente quando o cultivo de 
uma pessoa é arranjado, o nível é arranjado para ele, no começo, de acordo com sua própria 
situação; a quantidade de várias substâncias se determina por sua habilidade de resistência. 
Portanto, geralmente não está muito equivocado. Mas também há uns poucos 
excepcionalmente bons; algumas de suas coisas estão ocultas e não podem ser vistas em 
certos níveis. Alguns descobriram que quando seu cultivo alcança um certo nível, seu 
mestre, ao ver que não pode continuar guiando-o ou cuidando dele, se afastará 
imediatamente e um outro tomará o controle. Esta situação também existe. Com relação a 
guiá-lo em direção a níveis mais altos, ele lhe guiará sem que peça. 

 
Um dia sonhei com o Mestre Li. O Mestre disse: “Sua situação é algo especial”. 

Pareceu-me que queria me dizer que não era suficientemente bom em certos aspectos. Em 
seguida o Mestre Li ajustou meu corpo e senti meu abdômen e os arcos de meus pés 
fazerem “shua”. 

Isso foi muito simples. Não quis dizer que não pode se cultivar. Existem outras razões 
para as coisas no curso de seu cultivo, e usualmente meus Fashen podem resolvê-las. Esse 
estado não foi um sonho, já que foi tão vívido e realmente o experimentou. Devido ao fato 
de que durante o dia não pode estar suficientemente estável, não é capaz de ver coisas 
enquanto está em ding, por isso não importa se vê coisas durante o sonho. Isso é normal; 
encontrar-se comigo nos sonhos é normal. 

 
 
Posso silenciosamente recitar Zhen-Shan-Ren durante minha vida diária para fazer 

melhor o cultivo? 
Não há problema em recitar silenciosamente Zhen-Shan-Ren, durante sua vida diária; 

isso não é problema. Mas quando faz os exercícios não deve pensar em nada. 
 
O “Diário da Tarde de Changchun” reportou que este verão certo mestre tibetano 

pregou escrituras e mais de duzentos Budas vivos assistiram. Como devemos ver este 
assunto? 

Os monges e lamas também são humanos. Eles podem fazer o que lhes agrada. As coisas 
que fazem não são feitas por Budas, nem são o que os Budas lhes pedem que façam. As 
pessoas comuns consideram estas coisas realmente importantes, mas os cultivadores devem 
saber realmente o que acontece. O mesmo é verdade com relação à pregação das escrituras; 
isso simplesmente é uma atividade religiosa de cultivadores. Além disso, no período final 
do Fa não há muito sobre o que pregar. Outra coisa é, como sabem, não importa que sejam 
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monges ou lamas; não podem interferir na política e leis de um país, e tampouco devem 
interferir com os assuntos das pessoas comuns. Fazendo algo como uma marcha, pleitear 
pela chamada “independência…” pensem todos, isto é o que um cultivador faz? Estes não 
são apegos de pessoas comuns? Estas pessoas não estão muito envolvidas com as coisas 
das pessoas comuns? Estas coisas não são apegos que um cultivador deve abandonar? Eu 
diria que aqui nosso Falun Dafa é uma terra pura; atrevo-me a dizer isto já que nossos 
estudantes têm requisitos de xinxing realmente altos e pedimos aos nossos estudantes que 
deem ênfase no cultivo do xinxing. Diria que inclusive um herói ou uma pessoa modelo é, 
afinal de contas, somente um herói ou uma pessoa modelo entre as pessoas comuns. 
Requeremos que seja uma pessoa completamente extraordinária, para que se livre 
completamente de seus próprios interesses e exista completamente para outros. Para que 
vivem os grandes seres iluminados? Eles existem completamente para outros. Por isso 
meus requisitos para os estudantes também são altos e os estudantes também melhoram 
muito rapidamente. 

Dar-lhes-ei um exemplo: o que acabo de lhes dizer não é exagero. Não importa que tipo 
de conferências em larga escala sejam feitas por grupos ou profissionais em algum local do 
país, se você perde algo de seus pertences, será muito difícil de encontrar. É claro, há um 
pequeno número de pessoas boas, mas o número é pequeno. Mas qualquer coisa que se 
perca durante nossos seminários de Falun Dafa, pode-se achar; esse é o caso em cada 
seminário. Em seminários com milhares de pessoas, relógios, correntes de ouro, anéis e 
dinheiro de toda quantidade; que vão de grandes a pequenas quantidades, inclusive 
quantidades de mais de mil yuanes, foram encontradas e devolvidas. Eu o anunciava e o 
dono vinha reclamá-lo. Os estudantes também dizem que esta situação foi vista no tempo 
de “aprendendo de Lei Feng”, mas agora não se vê isto já há muitos anos. Depois dos 
seminários, todos os estudantes são capazes de exigir de si mesmos a melhora de seu 
xinxing, a ser responsáveis com os outros e diante da sociedade e manter para si mesmos 
padrões estritos. É errado dizer que a nossa terra é pura? 

 
Um estudante folheou algumas páginas de um livro de qigong supostamente chamado 

“natural” e chegou a uma página no livro onde rejeita os outros, exaltando-se a si mesmo 
e criticando o Falun Dafa. Depois que este estudante leu algumas páginas, ele viu a 
sombra do animal desse qigong movendo-se em seu gong. Isto afetou sua capacidade de 
entrar em tranquilidade, por quê? 

Já lhes dissemos que não devem ler essas coisas. Por que vocês as leem? Os discípulos 
que se cultivam de verdade queimaram todas essas coisas perversas, mas você ainda as lê. 
Não é enorme a distância entre você e elas? Por acaso seu desejo de lê-las não é causado 
por um apego de busca? Não leiam essas coisas caóticas. As pessoas dos verdadeiros 
sistemas de cultivo não saem para ensinar essas coisas nem se envolvem nessas coisas. Os 
mestres de qigong que popularizaram o qigong já terminaram sua tarefa. Atualmente esse e 
aquele qigong surge um dia e outro tal e tal qigong surge no dia seguinte. Quase todos esses 
qigong são falsos. Quando estão ali fora, perturbam e danificam a propagação do virtuoso 
Fa. 

Todos os mestres de qigong que estão conscientes deixaram de ensinar. Não estariam 
interferindo com o Fa se eles continuassem ensinando? Tendo feito o que devia fazer, fez 
um grande serviço, mas se continua fazendo qualquer coisa a mais, estará interferindo. 
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Assim basicamente todos os falsos mestres de qigong que buscam dinheiro, fama e ganhos 
egoístas são demônios. Eles não sabem que são demônios. Mas não afirmamos isto 
absolutamente em nossos seminários, principalmente pela preocupação de que certas 
pessoas não seriam capazes de aceitar isso. De fato, basicamente essas são interferências de 
demônios. 

 
Por que sempre surgem pensamentos perversos aos estudantes quando fazem os 

exercícios em tranquilidade? 
Certo. Isto também é como já lhes disse. Porque antes uma pessoa fez coisas más e foi 

gerado todo tipo de pensamentos, essas substâncias existem e essas coisas têm um efeito. 
Quando se sentar para fazer a meditação, esses pensamentos maus – tais como querer dizer 
algo mau sobre outros ou tendo maus pensamentos – poderiam forçá-lo a pensar. É 
precisamente porque as substâncias más criadas por seus pensamentos passados ainda têm 
efeito. Inclusive pode dizer coisas terríveis sobre seu Mestre. Não se preocupe. Tente seu 
melhor para suprimi-los e repeli-los e serão eliminados. Estejam certos de eliminar este tipo 
de maus pensamentos. Mas não se preocupem quando aparecerem; não são vocês que 
querem dizer essas coisas horríveis do Mestre, mas sim é o reflexo do carma (yeli) de 
pensamento dentro de seu cérebro. 

 
Quando um estudante faz os exercícios em tranquilidade, outro estudante sempre fala 

com os outros sobre como tal e tal qigong foi possuído por uma fuinha. Por isso o 
estudante sonha uma noite com alguém que lhe ensina a queimar incenso. Por quê? 

No futuro não deve dizer essas palavras de forma tão direta às pessoas que praticam 
outros qigong sujos. Alguns de nossos estudantes têm bons amigos que praticam esses 
qigong possuídos e não importa se você lhes fala sobre isto; é melhor que diga a eles  
indiretamente. Se você vai onde muitas pessoas que não conhecem nada sobre isso e 
praticam qigong possuído e lhes fala de quão mau é seu qigong, é claro que elas lhe 
atacarão, atacarão em bando e inclusive dirão coisas más. Devemos evitar estes problemas. 
Acreditamos em aconselhar as pessoas que façam o bem. Se o podem compreender, o 
entenderão. Mas devemos fazer nosso melhor esforço para evitar estas coisas. Essas 
pessoas que na verdade atravessaram as portas desses qigong e que não estão dispostas a 
sair deles, já se meteram em uma prática distorcida e desceram por um caminho perverso e 
sua natureza já foi iludida e está perdida; pelo menos sua qualidade de entendimento não é 
boa. Se estas pessoas podem virar uma nova página, é claro que é bom; se elas não 
retomam o caminho, não adianta nada se você insiste em persuadi-las. De qualquer 
maneira, preste atenção a sua forma de tratar as coisas e seus métodos. Somente preste 
atenção a essas coisas e tudo estará bem. As coisas perversas não serão capazes de causar-
lhe dano. 

 
Há pessoas que tiram fotografias e fazem cópias de calendários que têm a foto do 

Mestre e as vendem a preço de custo aos estudantes, sem ganhar nenhum centavo. Podem 
fazê-lo? 

Direi-lhes o que penso sobre isto. Este nosso estudante é bom, ele faz isso para os outros 
e em princípio não viola nada. Mas existe o assunto da troca de dinheiro; ainda que seja 
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vendido a preço de custo, isto ainda envolve dinheiro. Penso que devemos fazer nosso 
melhor esforço para evitar estas coisas e não envolver dinheiro. A razão é, se envolve 
dinheiro, depois de um tempo poderia sentir que algo não é justo e depois de continuar 
fazendo estas coisas pode começar a ter dúvidas: “Estou ficando com a pior parte. Deveria 
tirar parte desse dinheiro para meus gastos de viagem?” ou, “minhas perdas aqui deveriam 
ser recompensadas?”. Isso pode estimular todo tipo de apegos nas pessoas e guiá-las 
gradualmente a não se comportarem bem. Por isso devem estar certos de prestar atenção a 
estas coisas. 

Vocês sabem, por que lhe pedimos que não envolvam dinheiro? Com o objetivo de que 
as pessoas não se envolvam com dinheiro e propriedades, dois mil e quinhentos anos atrás, 
Sakyamuni guiou seus discípulos para se cultivarem nas montanhas remotas com densas 
florestas. Cada um deles tinha somente uma tigela de mendigar, e Sakyamuni até deu um 
ensinamento do Fa sobre o tema da tigela de mendigar; nem sequer deve-se apegar-se a 
uma tigela de mendigar. Se estas coisas não são bem conduzidas, podem interferir 
seriamente com uma pessoa e afetar seu cultivo. Por isso, deve ter cuidado com isto.  Por 
acaso Jesus não guiou também as pessoas para comer onde quer que estejam, sem que 
envolvessem dinheiro? Somente estou enfatizando isto por meio deste exemplo. Pode ser 
que não seja capaz de entendê-lo profundamente. Devo tomar um caminho reto e não posso 
ensiná-lo a fazer essas coisas. Se depois de muitos anos as pessoas dizem: “Houve pessoas 
que fizeram isso nos tempos de Li Hongzhi”, poderia ainda este Fa ser legado? Acabaria-se 
em um tempo muito curto; acabaria-se antes do tempo. Alguns desejam ter minha 
fotografia. Se você a deseja, pode tirá-la você mesmo ou revelar uma para você. Mas 
devemos fazer nosso melhor esforço para mantê-la entre nossos estudantes. No futuro pode 
ser que publiquemos estas coisas na sociedade, porque inclusive os calendários com minha 
fotografia têm o número de série do editor. No futuro lidaremos com estes assuntos 
centralizadamente. Assegurem-se de não atuar por conta própria; poderiam inclusive 
danificar o Dafa se não se conduzem bem. 

Como vai vendê-la? Vendê-las a preço de custo tampouco é aceitável. Deve estar certo 
de não desenvolver este apego; não serve para nada. Cultivar e melhorar a si mesmo e 
ajudar os outros não deve tomar esta forma. Fazer com que as pessoas aprendam o Fa e 
dizendo às pessoas um pouquinho sobre o Fa é melhor que tudo mais. O melhoramento do 
xinxing de uma pessoa é muito melhor que as coisas que têm forma externa. Deixem que a 
Sociedade de Investigação do Falun Gong cuide destas coisas. A Associação Geral, os 
ramos e os locais de assistência não se permitem estarem envolvidos com dinheiro. Nossa 
Sociedade de Investigação de Falun Gong sempre obtém minha aprovação antes de fazer 
qualquer coisa. O fazer coisas por sua própria conta sob todo tipo de pretextos não é 
aceitável. Isso é infringir os nossos direitos e tampouco é permitido pelas leis da sociedade. 

 
Alguém realmente deseja cultivar seu xinxing. Mas sua vida cotidiana não tem nada que 

provoque sua mente, tampouco tem sonhos. Preocupa-se que o Mestre não lhe esteja 
cuidando. 

Esse não é o caso. O que cada um leva consigo mesmo e o estado de cada pessoa é 
diferente, portanto o que leva pode ser complicado. É claro, posso também dar-lhe um 
exemplo; e não é para falar de alguém em particular. Um pequeno número de pessoas vêm 
de níveis bastante altos, e elas não precisam sofrer dificuldades. Elas vieram assimilar-se a 
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este Fa e estarão prontas depois de se assimilarem. Há alguns, um número muito pequeno, 
que são assim. Mas esta não é necessariamente a situação que mencionou. Somente ressalto 
este ponto. Muitas pessoas podem ter todo tipo de fatores. Mas sofrendo dificuldades ou 
não, assimilar-se a este Fa e estudar este Fa, é o mais crucial. 

 
Um grande número de estudantes sonhou que o Mestre lhes ensinou exercícios que não 

são parte dos cinco exercícios Que devem fazer? 
Se os movimentos não são parte dos cinco exercícios, devem ser demônios que vieram 

para lhes ensinar; todos são falsos e definitivamente não fui eu quem veio lhes ensinar. O 
que hoje lhes estou ensinando são somente estes cinco exercícios e estes são suficientes 
para mudar seu corpo e desenvolver, por meio da prática, todas as capacidades especiais e 
coisas tangíveis. O gong que verdadeiramente determina seu nível será o suficientemente 
bom, porque este não se desenvolve por praticar os exercícios. Quando os praticar em seus 
sonhos e perceber o que ocorre, deve deixar de praticá-los. Se os pratica significa que seu 
xinxing ainda não é muito sólido; se fosse sólido você iria perceber assim que surgir o 
pensamento. 

 
Que acontece se alguém morre sem alcançar a perfeição no cultivo? 
Se alguém não se cultivou até a perfeição, se não alcançou a perfeição mas adquiriu um 

estado de realização, também teve êxito no cultivo. Mas se não foi além do Fa dentro do 
mundo, sua situação não é muito boa. Contudo, sem ir além do Fa dentro do mundo ele 
pode ir a algum local dentro dos vários níveis de dimensão dentro dos Três Reinos. 
Qualquer que seja o nível ao qual se tenha cultivado será o nível onde estará, e esse também 
será bom para ele. Se ele diz, “isto não é suficientemente bom, não terminei de me cultivar, 
portanto me comprometo a me cultivar na próxima vida”, então isto na verdade causará que 
ele entre no cultivo na sua próxima vida e continuará se cultivando. Contudo, há uma coisa: 
se uma pessoa não pode se conduzir bem, é muito perigoso; se não pode cultivar bem 
novamente, cairá de igual forma e inclusive será pior que antes. Se ele se cultivar bem, será 
melhor que antes. Esta é a relação que existe. 

 
No processo do cultivo do xinxing, a cada momento tenho medo de cometer erros. 

Sempre avalio as coisas com o Fa, mas ainda tenho problemas. Pergunto-me se o que 
estou fazendo é correto. 

Preocupa-se por tudo o que faz; penso que não deveria estar tão apegado. É realmente 
difícil balancear esta relação: se pensa muito sobre isso, é um apego; se pensa muito pouco 
sobre isso, aparentemente tem medo de fazer algo incorretamente. Não penso que 
precisamos ir ao extremo de pôr nossas mentes tensas. Portanto, cada vez que fazemos 
algo, com as coisas usuais, de imediato nos damos conta se são boas ou más. Além disso, 
não deveria ter tantas coisas; depois que renuncia a uma delas, outra aparece. Penso que 
quando se trata das coisas entre as pessoas comuns, sabe se estas são boas ou más, inclusive 
sem pensar muito. Devemos pensar nas coisas que de repente ocorrem e considerar se são 
boas ou más. Se você pensa assim em todo momento, se pensa assim cada vez que faz algo, 
e inclusive pensa assim nas coisas triviais, digo que está muito apegado. Cultive-se nobre e 
retamente e enfoque-se em coisas grandes. É claro, durante o processo de cultivo, quando 
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se trata de algo de que não percebeu e faz coisas más e não pode lidar bem com isso, penso 
que isso é porque não se cultivou até esse ponto. Ainda não percebeu certas coisas, portanto 
não se apegue muito a elas. Quando chegar o tempo para que um apego seja eliminado, se 
manifestará naturalmente. 

 
Tanto o cultivo da natureza de uma pessoa como sua vida se combina com o infante 

imortal (yuanying), é verdade? 
Outra forma de dizer isso é que se cultiva tanto sua natureza como sua vida, e as 

mudanças em seu benti e o infante imortal (yuanying) serão combinadas com seu espírito 
original; se combinarão em um só corpo. 

 
Comer carne gera carma (yeli)? 
Comer carne em si não gera carma (yeli), nem envolve matar. Em si, comer carne não é 

um apego; comer carne pode estimular na pessoa o apego ao aroma da carne. 
 
Todos têm uma quantidade limitada de virtude (de) e cultivar-se até um alto nível está 

pré-determinado. Depois que uma pessoa consegue abrir o gong e a iluminação, pode 
continuar acumulando virtude e melhorando-se? 

A virtude de uma pessoa é limitado e depois de alcançar a abertura do gong e a 
iluminação, uma pessoa absolutamente não pode melhorar-se mais. Isto é porque depois de 
alcançar a abertura do gong uma pessoa vê tudo, está em contato com tudo e entende tudo, 
portanto a situação de qualidade-de-iluminação já não existe. Se uma pessoa pudesse estar 
completamente consciente enquanto confronta dificuldades e se cultiva a altos níveis, quem 
não o faria? Por que um Buda se cultiva muito lentamente quando continua cultivando-se 
para cima? É porque quase não tem maneira de suportar dificuldades. Somente quando faz 
contribuições especiais pode melhorar-se um pouquinho. Existe esta razão. Se a virtude 
(de) de uma pessoa não é adequada, há carma (yeli). Depois de suportar dificuldades, o 
carma (yeli) pode ser transformado; transformando-se em virtude (de). Se a pessoa 
verdadeiramente é capaz de continuar se cultivando: “posso continuar me cultivando e 
ainda desejo me cultivar”, então ela pode carregar o carma (yeli) de seus parentes próximos 
ou de seus bons amigos e pode eliminá-lo pouco a pouco e transformá-lo em virtude (de). 
De todo modo, é verdadeiramente difícil porque está estreitamente ligado com o xinxing da 
pessoa e o quanto seu coração e mente pode suportar. Por isso é que ao se alcançar certo 
ponto se completa o cultivo e não pode completar-se mais; se manifesta desta forma. Uma 
pessoa que suporta ainda mais dificuldades pode tornar-se má, cair, e se cultivar em vão 
porque sua capacidade não é suficiente. 

 
Sakyamuni já havia atingido a abertura do gong. Por que levou quarenta e nove anos de 

ensinamentos do Fa antes que atingisse o estado de Tatagata? 
Se uma pessoa de um nível muito, muito alto – alguém que supere muitas vezes Tatagata 

– se cultiva, é possível que depois de alcançar a abertura do gong, sem precisar de quarenta 
e nove anos, será capaz de alcançar um reino muito alto depois de passar a metade do 
processo de Sakyamuni ou inclusive um processo mais curto. Isto se relaciona com sua 
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qualidade-inata, está diretamente relacionado ao nível onde ela se encontra e tem muito a 
ver com o nível que teve em suas vidas passadas. Isso varia de pessoa para pessoa. 

 
Sakyamuni alcançou o nível de Tatagata depois de quarenta e nove anos. Quem evoluiu 

o gong para ele? Ele obteve a iluminação gradual ou a iluminação imediata? 
A dele foi a iluminação imediata. Ele veio salvar pessoas e não veio para fazer o cultivo. 

Quem desenvolveu o gong para ele? Ninguém desenvolveu o gong para ele. Quem quer que 
baixe para fazer estas coisas, tem primeiro que discutir a missão com muitos grandes seres 
iluminados. Ele vê como esta coisa que vai fazer é determinada. Depois de se determinar, 
continua o plano; quando alcançar a abertura do gong, quando alcançar a perfeição e 
quando a missão tem de ser concluída. Tudo isto está pré-determinado. Seu alcance da 
abertura do gong e da iluminação não é igual ao que falamos. Talvez não o compreenda. 
Significa que sua memória se abriu de repente, se recorda do que cultivou antes, e o trás 
para ensiná-lo às pessoas. Diria que o Fa que Sakyamuni ensinou naquele momento, o Fa 
das religiões e o Fa da religião budista não são de nível muito alto. Isto não quer dizer que o 
nível de Sakyamuni não seja alto. É porque Sakyamuni não ensinou todas suas coisas; o 
que ensinou se dirigia às pessoas que tinham acabado de emergir de uma sociedade 
primitiva dois mil e quinhentos anos atrás. Essa não foi a totalidade de seu Fa. 

 
O desenvolvimento do gong somente ocorre na meditação? Ou ocorre ao mesmo tempo 

que o xinxing é melhorado? 
Enquanto se medita, enquanto faz os exercícios, enquanto suporta dificuldades e 

enquanto atravessa tribulações, durante tudo isto, o gong se desenvolve. O processo de 
melhorar o xinxing também aumenta o gong que determina o nível de uma pessoa. 

 
Algumas pessoas dizem que a Bodisatva Avalokitesvara se tornou um Buda? 
Não acredite nas bobagens que os outros dizem. Digo-lhes, quando chegou o período 

final do Fa, todos os seres iluminados deixaram de fazer tudo pela sociedade humana e não 
está permitido a eles fazer nada mais por ela. Além disso, durante o tempo da última 
catástrofe a situação deles também é muito difícil, e nem sequer podem cuidar de si 
mesmos. Devido a estas coisas, também surgiu problemas no nível em que eles se 
encontram. Disse isto a vocês antes; disse que agora ninguém está cuidando de nada. Não 
estava dizendo nada exagerado. Digo-lhes, isto é absolutamente certo. Não importa se 
veneram o Buda ou veneram os ícones de diferentes religiões; não há nada neles. Um 
pequeno número destes poderia conter uma imagem etérea neles, mas não podem fazer 
outra coisa a mais que falar. Este é o período da última catástrofe e é assim como são as 
coisas durante este período. 

O gong da Bodisatva Avalokitesvara que hoje as pessoas conhecem, ou seja, a Bodisatva 
Avalokitesvara que as pessoas veneravam há alguns anos, atualmente está um pouquinho 
mais alto que um Buda Tatagata ou que o Buda Amitabha. Isso é porque a grande 
Bodisatva Avalokitesvara é um Buda. Mas ela não alcançou o reino de Tatagata. Inclusive 
um pouco de seu gong já pode superar o de um Tatagata. Isto é porque o que ela cultiva é 
para ser Bodisatva Avalokitesvara e faz suas coisas. Existem muitos princípios profundos e 
de alto nível nisto. Não posso dizer mais, porque não é permitido ao homem conhecer estas 
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coisas. São diferentes do que pensamos, nem há relações hierárquicas como a das pessoas 
comuns. Estas são diferentes. 

 
Há quem diga que os Arhat e as Bodisatvas no Mundo Falun são mais altos que os 

Budas de outros mundos. Isto é verdade? 
Poderia dizer que esse é o caso. É correto dizer que os Budas de certos mundos são mais 

altos que os de outros mundos, porque o nível do mundo de um Buda também determina a 
posição do mundo. Se um Buda ao nível de Tatagata também guia muitas pessoas que 
alcançaram o estado de realização de Buda, também haverá diferenças em seus níveis. Este 
fenômeno também existe através do Mundo Falun. Diz-se que os Arhat e as Bodisatvas no 
Mundo Falun são mais altos que os Budas de outros mundos, porque o nível do Mundo 
Falun é muito alto. O Fa que estamos transmitindo hoje é simplesmente imenso. Não está 
restringido somente ao Mundo Falun. O que lhes deixei saber é sobre o Mundo Falun, mas 
o que sobrepassa o Mundo Falun os humanos não o podem sabê-lo, porque os humanos não 
têm permissão para saber disso. Disse que muitas pessoas se deram conta que este Fa é 
simplesmente tão imenso. Por isso muitos grandes seres iluminados vieram para se 
assimilar a este Fa. Não é um Fa comum. Pode guiar as pessoas a se cultivarem a níveis 
realmente altos; sem dúvida. Não é que o cultivo de todos esteja limitado ao Mundo Falun; 
isto também é certo. Nem Amitabha ou Sakyamuni dizem que os que se cultivam em suas 
escolas irão a seus lugares ou a algum outro lugar específico. Quando as pessoas vão além 
dos limites desses Buda, elas podem ir a qualquer outro lugar. 

 
Existe algum padrão para a altura de seu gong para poder alcançar o estado Arhat? A 

primeira realização de Arhat de uma pessoa está determinada pela altura de seu xinxing e 
gong? 

O nível Arhat é um padrão imutável estabelecido pelos diferentes mundos de Buda. 
A altura do xinxing de um estudante é simplesmente igual à forma de evolução completa 

de seu gong; tudo tem que alcançar este ponto e tudo tem que ser substituído por matéria de 
alta energia. Estão estreitamente entrelaçados. Já coloquei muita ênfase nestas coisas, 
assim, os assistentes devem ser capazes de explicar estas perguntas. Não é o cultivo mais 
além do Fa dentro do mundo o cultivo de um corpo Buda? No cultivo do Fa fora do mundo 
terá um corpo de Buda, o qual é um corpo que está sendo completamente substituído por 
matéria de alta energia; quando alguém vai além do Fa dentro do mundo e entra no estado 
de corpo branco puro, não é seu corpo inteiro um corpo transparente que foi substituído por 
matéria de alta energia? Se você se cultiva ainda mais, não é seu corpo um corpo Buda? E, 
não é isto entrar na primeira realização de Arhat? É assim. 

 
Os seres desenvolvidos dentro do corpo, tal como um dragão, estão dentro das seis vias 

da reencarnação? 
Há alguns seres dentro das seis vias da reencarnação, e também existem alguns animais 

fora das seis vias da reencarnação. Também se encontram em altos níveis. Usualmente eles 
não chegaram lá por meio do cultivo, mas sim nasceram nesse ambiente natural. Os seres, 
tais como um dragão, que se desenvolveram do corpo de um cultivador que se cultiva em 
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um alto nível, é claro são seus e irão junto consigo a esse alto nível quando alcançar a 
perfeição. 

 
Os seres desenvolvidos dentro do corpo estão destinados a se cultivar em um certo 

sistema? Se alguém que cultiva as práticas do Tao e pratica somente uma via de cultivo, 
pode cultivar Buda? 

Para isto não há regras rígidas. Se você cultiva o Buda e em seguida o Tao, tampouco 
importa. É somente que o mestre desse sistema não o permitirá misturar as coisas. Se ele 
realmente não pode parar, ele irá deixá-lo ir; se está determinado e insiste em cultivar-se em 
outro sistema, ele deixará você ir. Não funciona se você pisa em dois botes ao mesmo 
tempo, já que nenhum dos dois mestres cuidará de você. Esse é um problema de xinxing e 
está danificando ambos os sistemas de cultivo. 

 
Haverá pessoas que estão destinadas a cultivar uma via perversa? 
Sim, haverá. Há pessoas que vieram especificamente no período final do Fa para 

danificar o Fa e usam todo tipo de formas. Na superfície, pode ser que ataquem 
abertamente o Falun Dafa, ou a mim, e nossos estudantes podem reconhecê-las; este tipo de 
demônio não assusta, tampouco são qigong falsos, já que nossos estudantes são capazes de 
distingui-los. Você, pelo menos, pode acalmar-se e pensar se são genuínos ou falsos e 
depois de dar-se conta não o aprenderá cegamente como antes. 

Os tipos de demônios que são mais difíceis de reconhecer são como os seguintes, e são 
capazes de causar maior dano: vêm aprender Falun Dafa como os outros fazem, e também 
dizem que Falun Dafa é bom; inclusive se emocionam mais que outros em suas conversas, 
têm sentimentos mais fortes que outros, ou até veem algumas imagens. Então, de repente 
morrem ou de repente baixam pelo caminho oposto e causam dano ao Falun Dafa deste 
jeito. Este é o tipo de pessoa que é o mais difícil de reconhecer. São difíceis de reconhecer, 
e por esta razão podem causar o maior dano. A forma de seus danos está arranjada 
precisamente desta maneira, e está predestinado que elas façam essas coisas; por isso fazem 
qualquer coisa que cause o maior dano. Os demônios dos que acabo de falar - aqueles que 
podem causar grande dano - pertencem a esta categoria. 

 
A Bodisatva Ksitigarbha pode se cultivar para se converter em Buda? 
Uma grande Bodisatva já pode ser chamada de um Buda. A grande Bodisatva, quer dizer 

o Rei Ksitigarbha? A Bodisatva Ksitigarbha também é chamada de Buda. Essa é a ideia. 
Mas ela faz suas próprias coisas. 

 
Como surge o espírito-original de uma pessoa? 
Já falei sobre isto. Os seres originais foram produzidos como resultado do movimento de 

todo tipo de enormes matérias no cosmos. 
 
Como devemos considerar as pessoas que espalham rumores daqui para lá? 
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Não escutem os rumores dos outros. E especialmente vocês não devem passar os que 
afetam meu Fa e causam dano à imagem de nosso Fa. Quando cheguem a vocês, devem 
acabar com eles. Se todos fazem isto, esses rumores não terão onde continuar repercutindo. 

 
Comentar sobre as conquistas e falhas dos outros gera carma (ye)? 
Diria que um praticante não deve pensar muito sobre o que é bom ou mau, ou sobre o 

que é uma conquista ou um erro entre as pessoas comuns. Não falem das coisas das pessoas 
comuns com tanto interesse. Estão interessados e apegados a essas coisas, ou querem 
praticar o cultivo? As coisas das pessoas comuns estão limitadas a essas coisas.  Por acaso 
não lhes disse que as coisas das pessoas comuns não são nada mais que essas coisas? As 
pessoas falam sobre elas uma e outra vez; não é isso simplesmente pessoas comuns falando 
das pessoas comuns? 

 
Uma pessoa não pode continuar se cultivando para cima depois de alcançar a 

iluminação. Então, por que Sakyamuni continuou se cultivando depois de alcançar a 
iluminação sob a figueira? 

Depois que alguém alcança a perfeição, não há forma que ele possa continuar 
cultivando-se para cima. Alcançar a iluminação não é alcançar a perfeição. Sakyamuni 
esteve em um estado de semi iluminação naquele tempo. Algumas partes de sua memória 
tinham sido abertas, mas ainda havia muitas, muitas que não estavam abertas e havia muitas 
coisas que ele não sabia. Somente dessa forma ele pode se cultivar. Se tivesse sabido tudo, 
não poderia se cultivar para cima. Ele levou quarenta e nove anos para ensinar seu Fa 
porque seu cultivo alcançou o nível de Tatagata. Também isso foi porque seu estado de 
semi iluminação alcançou um nível muito alto. Nossa semi iluminação não alcançará essa 
altura, porque Sakyamuni veio para salvar as pessoas. Mas poucas pessoas – e enfatizo 
poucas – podem alcançar realmente um alto nível, já que a situação de cada pessoa é 
diferente. 

 
Depois que uma pessoa morre, deixa de estar conectado com sua família e cada um de 

seus espíritos-originais segue seu próprio caminho. Por que a virtude (de) e o carma (yeli) 
de seus antepassados podem ser acumulados e transferidos aos seus descendentes? 

Isso é certo. Este Cosmo simplesmente tem este princípio, o qual é também um princípio 
que controla as pessoas. Se gerar carma (ye) e morrer, seus descendentes têm que pagar seu 
carma (ye). Isso porque as pessoas querem criar bênçãos para seus descendentes e desejam 
fazer esta ou essa quantidade de dinheiro, sabendo que não podem usar tanto disso e o 
deixam a seus descendentes para que possam desfrutar bênçãos. Eles consideram as coisas 
deste mundo importantes, consideram importante a segunda metade de suas vidas, e 
inclusive consideram importantes seus nomes depois de mortos; até se preocupam por seus 
nomes quando já não estão presentes. Existe este fator, por isso eles acumularão carma 
(ye); acumulam carma (ye) para seus descendentes. 

 
Diz-se que se uma pessoa se torna um Buda, nove gerações de seus ancestrais 

ascenderão ao Céu. É verdade? 
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Se algum de nós fez grandes coisas, ou o fez bem em nosso cultivo, os pais destas 
pessoas podem inclusive se beneficiar da conexão de serem salvos e levados para cima. 
Mas a que nível podem ser salvos depende da situação original dos próprios pais. A 
situação de nosso cultivo também influi neles. O acúmulo da virtude (de) de nossos 
ancestrais é naturalmente recompensado com bênçãos. As pessoas dizem que quando uma 
pessoa se cultiva, seus ancestrais adquirem virtude (de) e que se tem êxito cultivando a 
Buda seus pais terão adquirido grande virtude (de). Mas muito poucos deles saem dos Três 
Reinos; é somente que adquiriram virtude (de) e fizeram coisas boas. Ao ter um filho ou 
uma filha como você, considera-se que eles adquiriram virtude (de) devido à existência 
deste fator. Mas não pode deixar que também seus pais se convertam em Buda somente 
devido a isto; eles têm que se cultivar. Somente são seres celestiais em diferentes níveis que 
gozam de bênçãos. Não existe tal coisa como “nove gerações de ancestrais subindo ao 
Céu”; isso é um disparate. 

 
Uma noite em meus sonhos sonhei que meus pais praticavam o cultivo e rasgavam os 

papéis que veneram em casa, os quais se incendiaram. Neste sonho, devido a meus pais 
não escutarem meu conselho, quis falar com o Mestre. Em seguida vi o Mestre vir e lhe 
falei desta situação. Meus pais casualmente incendiaram um pedaço de papel e o papel 
estava ardendo. Em seguida vi que essa pessoa deixou de ser o Mestre e estava vestido com 
roupas de açougueiro, parado em um mercado, vendendo carne e segurando um alto-
falante. Então comecei a chorar. [De que se tratava tudo isso?] 

Isso é definitivamente um demônio, e isso sugere blasfêmia. A tabuleta comemorativa 
do demônio foi queimada e foi morto, sugerindo que um açougueiro estava matando. Isso é 
o que significa. Já que este tinha algumas habilidades, poderia transformar estas coisas para 
confundir as pessoas. Por que hoje é preciso limpar completamente esses demônios? 
Pensem todos; é precisamente como o exemplo da maça que dei. A sociedade humana já 
chegou até esta etapa. Não somente a humanidade como também substâncias e animais se 
reencarnam com carma (ye). Todos têm carma (ye), e em grandes quantidades. Apesar de 
poder ver que eles sabem fazer o cultivo e assim por diante, absolutamente não se permite 
que os assuntos humanos sejam interferidos ou dominados por esses animais. Eles já 
alcançaram tal efeito, ainda que isto viole os princípios do Céu. Os depreciáveis demônios 
merecem ser mortos, e isto também é algo inevitável no período final do Fa e no tempo da 
última catástrofe. Quando eles desenvolvem um pouquinho de gong mais elevado no 
cultivo, eles deverão ser aniquilados. As coisas simplesmente são um desastre nestes dias. 

Disse que o que as pessoas tomam por verdades são todas coisas incorretas quando visto 
dos altos níveis. Para os grandes seres iluminados de altos níveis, todos esses monstros e 
demônios saíram em toda a sociedade humana; quem quer que deseje tirar as coisas dos 
humanos, simplesmente as tira, e quem quer controlar os humanos, simplesmente os 
controla; eles inclusive pensam que fizeram coisas boas. Curam doenças de outros, mas que 
doenças eles curam? Por acaso não é sua “cura de doenças” colocar as coisas deles nos 
corpos das pessoas? Isso por si mesmo quer dizer que estão fazendo coisas más. 

 
Como devemos entender esses animais do passado antigo que foram encontrados? 
Diz-se que os animais de hoje são produtos da evolução. Diria que esse absolutamente 

não é o caso. É verdade que as espécies mudaram como resultado do movimento das placas 
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continentais e a evolução cíclica de diferentes períodos. Se nossas placas continentais se 
fundissem hoje, as novas placas continentais que subiram do Oceano Pacífico, Índico e 
Atlântico, teriam novas espécies; novas espécies seriam produzidas. Então se novamente se 
fundissem, ainda seriam produzidas novas espécies. Então se esta placa de terra novamente 
substitui essa placa de terra e depois de muitos anos uma vez mais esta placa de terra sobe 
novamente, tampouco teria as espécies que tinha antes; geraria novas espécies. Por isso, 
devido a isto, as pessoas dizem que os animais resultam da evolução. Este absolutamente 
não é o caso. Por que não encontraram coisas que são da etapa intermediária no processo de 
evolução? Tudo o que as pessoas encontraram em cada caso, são as diferentes formas de 
existência de duas espécies e a forma de transição do período intermediário não existe. 

 
Quando um cultivador se converte em um Buda, qual de seus corpos se converte em 

Buda? É o corpo verdadeiro (benti), ou é um corpo dado pelo Mestre? 
No passado, os que se cultivaram na Via da Terra Pura não ensinaram o cultivo do 

corpo, somente ensinaram o cultivo do xinxing, especialmente essas vias de cultivo que não 
faziam o cultivo real em meditação; seus corpos Buda foram desenvolvidos pelo Buda que 
os recebeu; quando vinha recebê-los, ele lhes dava um corpo Buda. Aqueles que realmente 
fazem o cultivo em meditação, por outro lado, podem desenvolver um infante imortal 
(yuanying) através de seu próprio cultivo. Além disso, em algumas vias especiais de cultivo 
das Escolas Tao e Buda, uma pessoa pode transformar seu próprio corpo, alcançar o cultivo 
de sua natureza e vida, e desenvolver algumas outras coisas através do cultivo; seu espírito-
original-principal controla tudo. 

 
O espírito-original é feito de matéria de alta energia? 
Não pode ser entendido assim. Seu espírito-original é composto da matéria mais 

microscópica, a mais diminuta e mais primordial. Sua personalidade e suas características 
já foram predestinadas na origem da matéria. A isso se deve que depois de muitos anos e 
depois de vidas após vidas, ainda são tão difíceis de mudar. Mas a natureza original de uma 
pessoa é bondosa. 

 
 Cristo veio para salvar as pessoas que vieram de seu reino celestial? 
O que disse é preciso, porque a raça europeia ou a raça humana mais original, todas 

vieram de suas dimensões específicas e lá tiveram suas situações especiais. 
 
Por que o vi em meus sonhos antes de aprender Falun Dafa? 
Há muitas pessoas que me viram antes de ter aprendido Dafa. Alguns me conheceram 

muitos anos ou dezenas de anos atrás. Também há pessoas que me viram em seus sonhos; 
há muitos deles, também. Também houve pessoas que os adivinhos os disseram muitos 
anos atrás e assim por diante. Isto é uma manifestação de diferentes espaços-tempos. 

 
Por que meu filho disse tê-lo visto antes e que o conhecia? 
A qualidade-inata desta criança não é má e o que ele disse é correto. Algumas crianças 

têm antecedentes extraordinários; eles vieram para obter o Fa. 
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A virtude (de) e o gong são a mesma classe de matéria que Zhen-Shan-Ren? 
Zhen-Shan-Ren não pode ser entendido como uma classe normal de matéria; não é o 

mesmo conceito. Apesar de tudo ser composto de matéria, ainda não é um conceito como 
este. É exatamente como nosso espírito-original humano; diz-se que ele e nossos corpos 
humanos estão compostos de tal e tal tipo de matéria, exatamente como a pergunta que foi 
feita há um momento, isso não é preciso. Mas qualquer tipo de matéria é um ser material e 
o que verdadeiramente existe é esta natureza, a qual é também a manifestação do Fa. Por 
outro lado, a virtude (de) e o gong se manifestam na forma material, mas não são a mesma 
classe de matéria, apesar de que as duas se assimilam à natureza do Cosmo; Zhen-Shan-
Ren. 

 
Podemos comer cebolas, gengibre e alho? 
Hoje em nosso cultivo entre as pessoas comuns não fixamos especificamente este 

requisito. Mas para nossos monges que fazem o cultivo em monastérios, no futuro terão 
que abster-se destas coisas. Aqueles que realmente fazem o cultivo em meditação junto 
com os outros ou em grupo tampouco devem comê-los. Este tema surgiu no passado 
precisamente porque esses alimentos perturbam o cultivo das pessoas. A cebola, gengibre e 
alho podem estimular os nervos das pessoas, portanto se você os comer frequentemente se 
tornará viciado e se não os comer sentirá falta; pode desenvolver um apego. Tomem estas 
coisas levemente. No que se refere aos que estão cozidos, não é problema, já que não 
produzem nenhum cheiro. Pode usar cebolas cortadas. Se observarmos isso de forma 
prática, Sakyamuni naquele tempo não permitiu comê-los precisamente porque 
perturbavam o cultivo das pessoas devido ao forte cheiro que emitem, o que impedia aos 
outros de entrarem em tranquilidade. Nessa época, oito ou dez monges se sentavam em um 
círculo e entravam no estado de tranquilidade por meio da meditação. Se aquele cheiro 
fosse exalado, ninguém seria capaz de entrar no estado de tranquilidade. Já que o 
verdadeiro cultivo na meditação era considerado muito importante, o não comer essas 
coisas foi tomado seriamente. 

 
A virtude (de) e o gong são o mesmo tipo de matéria que Zhen-Shan-Ren? 
A virtude (de) é um tipo de matéria de cor branca e é uma matéria especial. O carma 

(yeli) também é um tipo de matéria especial. No que se refere ao gong, forma-se da mistura 
de um tipo de matéria de elevada virtude (de) com outras matérias do Cosmo. Zhen-Shan-
Ren é o Fa, um tipo de natureza, e não pode ser entendida com os conceitos normais de 
matéria; é uma supermatéria. 

 
Como devemos entender o “corpo que nunca se degenera”? 
Depois de ter ido além do Fa-dentro-do-mundo, uma pessoa tem um corpo que nunca se 

degenera. Um corpo Buda pode se degenerar? Este está composto da mais rica e melhor 
matéria do Cosmo. Enquanto o Cosmo não se degenerar, este corpo não se degenerará. 
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Todos que cultivam Falun Dafa irão finalmente ao Mundo Falun? 
Meu Mundo Falun não seria capaz de conter a todos! Somente esses que 

verdadeiramente alcançarem o estado de realização reto e alcançarem a perfeição podem ir. 
Se qualquer um que cultive Falun Dafa fosse ao Mundo Falun… Quantas centenas de 
milhões de pessoas há agora? No futuro, mais pessoas aprenderão Dafa e essas pessoas se 
multiplicarão e continuarão se cultivando de geração em geração. Se todos fossem ao 
Mundo Falun, este não seria capaz de conter a todos. Esses que não podem se cultivar até a 
perfeição podem ir a dimensões de alto nível, as quais também são maravilhosas. Uma 
grande porcentagem dos nossos estudantes vem de altos níveis diferentes e regressarão a 
seus próprios mundos originais depois de terem obtido o Fa. 

 
Minha neta de cinco anos de idade assistiu a dois seminários. Frequentemente levanta 

dormindo para fazer os exercícios e não responde quando os adultos falam com ela. Isto é 
normal? Também, frequentemente ela vê o Mestre ensinando-lhe palavras e como 
desenhar, e vê o Mestre em um espaço vazio e sobre nuvens coloridas. Por que isto? 

Se o que ela pratica é Falun Dafa, isso é normal. A qualidade-inata desta criança é muito 
boa. Assegure-se de não permitir que ela aprenda essas práticas distorcidas de qigong; não 
arruine a menina. As crianças como ela vieram para obter o Fa. Assegure-se que suas 
crianças não façam coisas más. Há um grande número de crianças como esta ao redor do 
país. 

 
Qual é o critério para aceitar novos estudantes? 
Não há nenhum. Quem for capaz de praticar pode praticar. É claro, devemos salientar 

que pessoas com os dois seguintes tipos de doenças não podem se cultivar e isto é algo que 
o estabeleci: pessoas com doenças críticas têm muito carma (yeli) e é impossível que se 
cultivem; as pessoas com psicose também têm muito carma (yeli) de pensamento e seu 
espírito-original-principal está inconsciente, portanto não podem se cultivar. 

 
Cultivamo-nos entre as pessoas comuns e a composição molecular de nossos corpos não 

muda. Então, quando chegamos no Fa-além-do-mundo, a composição molecular de nossos 
corpos muda? 

Se você não atravessa essa mudança durante o cultivo, como poderia passar por ela 
quando está no Fa-além-do-mundo? Durante a fase do Fa-dentro-do-mundo uma pessoa 
começa a mudar e melhora passo a passo e quando vai  além do Fa-dentro-do-mundo ela 
basicamente já experimentou uma mudança total. 

 
“A história de Boddhidharma” é passada na televisão. É correto não permitir que os 

estudantes a vejam? 
De qualquer forma, isso não importa. Os estudantes a verão como uma história e não 

serão influenciados. Hoje com as pessoas, se não lhes ensina o Fa, definitivamente não o 
aprenderão; inclusive se um monge budista se senta em frente a elas, não o aprenderão não 
importa o que diga. Portanto não importa, porque já enfatizamos em nossos seminários que 
a Via Zen já não existe mais; não somente não existe hoje, na verdade ela desapareceu 
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depois do sexto patriarca Huineng e faz várias centenas de anos que já não existe. Tudo o 
que restou é uma história. Vejam o que os monges Zen leem nestes dias. Inclusive pegam 
as escrituras do Buda Amitabha para ler. Não restou nada na Via Zen. O Fa da Via Zen já 
não existe no mundo. Na realidade, no período final do Fa, nenhum Fa – não somente o Fa 
da Via Zen – existe mais. 

 
Algumas pessoas não assistiram aos seminários, mas participaram na prática. 

Compraram o livro e o broche do Falun, mas em seguida deixaram de praticar. Devemos 
tirar deles os livros e os broches? 

Já que os compraram, deixem que seja assim. Não pode mudar isso já que eles gastaram 
seu dinheiro. Não temos nenhum método administrativo ou de controle. No começo estive 
contra produzir essas coisas. Mas agora o permitimos porque os estudantes e discípulos o 
pediram. Agora só podemos deixar que isso seja assim. 

 
Quando faço a posição “Sustentando a roda sobre a cabeça” sempre sinto que me pesa 

a cabeça e não consigo mantê-la ereta. A que se deve isso? 
Simplesmente ignore isso. O sentir a cabeça pesada não é necessariamente algo mau. 

Quando uma pessoa por meio do cultivo desenvolve uma coluna de gong (gongzhu), esta 
tem algum peso e ele também o sentirá. Se uma bola grande de luz emerge lá em cima, 
também exercerá pressão sobre você; se um Buda se senta sobre a sua coluna de gong, isso 
exercerá inclusive mais pressão sobre você. Não se preocupe pelo que esteja em cima, já 
que o cultivo é simplesmente assim. Tudo isso é bom. Muitas, muitas coisas podem 
aparecer em cima de sua cabeça; inclusive as pessoas que trabalham com qi pode lhes 
emergir uma grande coluna de qi. 

 
Quando experimentei uma prova em meu sonho, minha reação foi melhor que quando 

despertei. Por acaso era meu espírito-original-assistente que estava trabalhando? 
É claro que isso é muito bom. Não foi seu espírito-original-assistente. Não é permido 

que você veja o que o espírito-original-assistente faz, você não é consciente disso. Esse foi 
você, você mesmo. 

 
É verdade que quando alguém se cultiva além do nível do corpo-branco-puro, seu corpo 

já não reage ao calor ou ao frio e já não dorme, incha etc? 
Ainda ocorre, porque essas são coisas diferentes de diferentes níveis manifestando-se em 

seu corpo. Haverá cada vez menos tipos de desconfortos parecidos com aqueles que tem 
quando sofre de uma doença, mas isto não quer dizer que não haverá nenhum desconforto. 
Posso lhes dizer que Tai Shang Lao Jun6 já disse isto anteriormente e também é 
mencionado nos escritos da Escola Tao: por que uma pessoa tem tanto desconforto sem 
importar o quão alto se cultive? É precisamente porque ele se encontra entre as pessoas 
comuns. 

 
                                                
6 Tai Shang Lao Jun—Este é um termo reverencial que se refere ao corpo divino de Lao Tsé depois que ele 
alcançou a perfeição, 
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Falun Dafa está em desacordo com a religião? 
Nunca na história fomos uma religião. Hoje a maioria de nós se cultiva entre as pessoas 

comuns, por isso não é uma religião. Os propósitos das religiões são: um, cultivar, e dois, 
salvar as pessoas; fazer com que elas façam coisas boas e possibilitar que a moralidade 
perdure no mundo humano. Estas são as duas coisas que as religiões fazem. Nosso cultivo 
entre as pessoas comuns também podem ter este efeito, mas não assumimos a forma de uma 
religião. No futuro teremos discípulos que cultivam Falun Dafa no ambiente monástico, 
mas não chegamos a esse ponto ainda. Por isso, como devemos lidar com isto? Agora já há 
monges cultivando Dafa e em qualquer caso, este nosso Fa é bom para a sociedade e para 
as pessoas. Não estamos envolvidos na política da sociedade, nem violamos políticas 
governamentais; não fazemos essas coisas. Não tem nenhum impacto negativo na nação, na 
sociedade humana comum, nem em nenhuma outra coisa; somente pode ser benéfico. 

 
Quando me sento em meditação, sinto frequentemente como se estivesse me deslizando 

para baixo, como se estivesse em uma escada rolante e me tornasse muito pequenino. Me 
pergunto por quê? 

Isto também é normal, porque o espírito-original é muito pequeno. Mas também pode se 
tornar grande, por isso é que o corpo de uma pessoa pode se expandir durante a prática. Por 
isso alguns sentem que são tão altos como o Céu, outros sentem que estão se tornando 
muito pequenos; tudo isto é normal. Mas há uma coisa: quando um cultivador tiver feito 
algo não tão bom, pode ser que também sinta como que caindo; isso é porque seu nível está 
caindo e o volume de seu corpo está se reduzindo. 

 
Nos meses recentes, sempre me encontro ocupado fazendo coisas em meus sonhos em 

um lugar bastante enlameado e escorregadio com alguns membros da minha família os 
quais estão ao meu redor. 

Assim é como as pessoas se encontram entre as pessoas comuns. Aos olhos dos outros, a 
humanidade está simplesmente revirando-se na lama. 

 
Quando alguém alcança a realização reta no cultivo em Falun Dafa, deve levar seu 

benti com ele? 
Nossa via de cultivo requer que se leve seu benti consigo quando alcançar a perfeição. 

Não funciona se alguém não é capaz de levar seu benti consigo, ou se seu corpo não 
alcança essa forma. Por quê? É porque todos nós podemos alcançá-lo; com o verdadeiro 
cultivo quase todos o podem alcançar. Assim que entrar no estado de realização e for além 
do cultivo do Fa-dentro-do-mundo já haverá conseguido cultivar com êxito seu corpo. 
Muitos já alcançaram esta etapa, somente que eles não o sabem. Parte do corpo da pessoa 
está trancado e restringido, fazendo com que seja incapaz de sentir as mudanças. Quanto 
mais se cultiva, se torna mais e mais óbvio. Mas há algo que preciso esclarecer: algumas 
pessoas podem ter várias razões que os limitam e os impede de alcançar a perfeição; talvez 
somente possam se tornar seres celestiais em diferentes níveis, por isso seus corpos 
experimentam pequenas mudanças. Na realidade, aos olhos de uma pessoa mediana, isto já 
é uma benção tão grande que está fora de alcance, é simplesmente maravilhoso para se 
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imaginar. É algo totalmente inalcançável dentro do qigong comum, em práticas onde existe 
possessão ou em práticas perversas. 

 
Não restam mais papéis com perguntas. Minhas respostas de hoje principalmente 

apontaram assuntos que nossos assistentes e praticantes veteranos perguntaram. É claro, 
alguns de nossos estudantes que nem sequer assistiram a um seminário ou que somente 
assistiram uma vez a um seminário, pessoas que não deviam vir, estão aqui. Não lhes digo 
que não deviam ter escutado este Fa ou que não são capazes de se cultivar. O que estou 
dizendo é que vocês não são capazes ainda de aceitar estas coisas, que envolvem temas 
maiores. Se não lhes permitíssemos entrar, talvez não pudessem entender isso, já que vosso 
xinxing ainda não é alto e poderiam dizer coisas irresponsáveis. Mas se lhes permitimos 
entrar, tememos que não sejam capazes de aceitar essas coisas e lhes surjam dúvidas que 
poderiam arruinar suas perspectivas. Em todo caso, depois que escutaram estas coisas, se 
não acreditam nelas, tomem-nas simplesmente como contos. Assegurem-se de não 
desenvolver resistência. 

O Fa que estou ensinando aqui é principalmente para nossos assistentes e praticantes 
veteranos. Será bom para o trabalho de vocês de agora em diante. Algumas perguntas têm 
coisas em comum. Por isso quando não podemos responder as perguntas de outros 
estudantes, pelo menos podemos estar conscientes de certas coisas. Na realidade, disse-lhes 
que poderiam ter feito isto sem ter realizado esta reunião de assistentes. Por exemplo, 
quando estive a ponto de sair depois que terminei o seminário em Jinan, muitos seres 
iluminados me disseram: “Ensinou tudo neste seminário”. O que quiseram dizer foi, que 
tudo o que pode ser dado a conhecer às pessoas comuns foi ensinado. Aconselharia a vocês 
que simplesmente vão e estudem este Fa, e enquanto o estudem profundamente não haverá 
perguntas ou problemas que não possam ser resolvidos. O Fa que ensino inclui mais coisas 
que simplesmente as coisas de minha escola. Por isso é que podemos dizer que é enorme. É 
claro, o que fazemos hoje é diferente das práticas que foram ensinadas no passado ou o que 
foi feito antes. Outros falam da salvação de todos os seres conscientes, e Sakyamuni até 
incluiu os animais. Sakyamuni falou sobre a salvação de todos os seres conscientes. Ele 
pode salvar seres conscientes e quis ser misericordioso com todos os seres. Por que hoje 
não o fazemos desta forma? Por que selecionamos alguns em particular quando salvamos as 
pessoas? É porque existem condições quando selecionamos as pessoas que assistem aos 
nossos seminários? Porque tudo é diferente daquele período. Alguns são tão maus que 
devem simplesmente ser eliminados, outros devem permanecer e algumas pessoas podem 
ascender por meio do cultivo. Por isso temos esta situação. 

Bom, então penso que todos sabem como devemos entender esta reunião e o que 
devemos ou não dizer aos outros depois, por tal motivo não o enfatizarei mais. Disse 
simplesmente: sejam responsáveis com nosso Fa e ante vocês mesmos, e logo saberão o 
que fazer. Isso é tudo o que direi. 

Depois de nosso bate-papo podemos aprofundar ainda mais nosso entendimento do Dafa 
e alinhar melhor nosso entendimento. Penso que será muito mais fácil quando respondemos 
as perguntas dos estudantes sobre certas coisas. Essa é uma coisa. Além disso, há algo que 
não disse ainda para as várias de nossas pessoas encarregadas: podemos tomar iniciativa na 
minha cidade natal para organizar grupos de estudo do Fa em horas estabelecidas? Não 
podemos fazer simplesmente grupos de prática. Podem ler e discutir juntos capítulo por 
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capítulo, seção por seção. Fixem o tempo de estudo da mesma forma que o fazem com o 
grupo de prática. Penso que isto será mais benéfico; podem abordar temas específicos e isto 
nos permitirá seguir o Fa quando mais tarde nos encontrarmos com problemas reais. 
Daremos o empurrão inicial que guiará o caminho dos centros assistentes em todo o país. 
Logo outras regiões ao redor do país podem seguir o exemplo. Isto será realmente benéfico 
para melhorar nosso entendimento. Essa é minha sugestão. 

 
Gravação de áudio do Centro de Assistência Geral do Falun Dafa em Changchun 
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Sugestões dadas na reunião de assistentes do Falun Dafa em Pequim 
(17 de dezembro de 1994) 

 
Vou me manter em pé enquanto falo para que todos possam me ver bem. 
Não os vejo há muito tempo. Como tenho que tratar de muitas coisas que se relacionam 

com o ensinamento da prática e nem todas podem ser conhecidas ou entendidas realmente 
pelas pessoas comuns, deixei de dar seminários. Estive me encarregando destes assuntos 
durante este período de tempo e basicamente agora todos estão estabelecidos. 
Originalmente planejei sair outra vez, uma vez que estas coisas estivessem finalizadas e 
terminadas, para arranjar as coisas relacionadas com o ensinamento da prática no futuro. 
Mas porque o seminário em Guangzhou desta vez foi decidido depressa, os anúncios já 
foram postos nos jornais, a publicidade já tinha sido feita e muitos custos dos bilhetes de 
entrada já haviam sido recebidos, tive que sair a meio caminho, o que significa que tive que 
vir a Pequim primeiro para fazer alguns trabalhos preparatórios antes de realizar o 
seminário em Guangzhou. Esta é a razão pela qual aproveito esta oportunidade para ver 
todos vocês. Estou muito feliz de ver todos vocês. 

Antes lhes disse algo: o padrão moral das pessoas de hoje agora é muito baixo, e é difícil 
encontrar um local puro em quaisquer das várias ocupações e profissões. Mas assim que 
cheguei aqui, vi este campo nosso extremamente pacífico e harmonioso. Ouso dizer que 
nosso Falun Dafa é um lugar puro. (Aplausos) Ao mesmo tempo, também vejo que o que 
temos alcançado no cultivo é realmente animador. Todos têm o desejo de se melhorar e de 
se tornar bons; é realmente animador ver isso. Por isso, este ambiente é precisamente o 
mesmo que este nosso estado mental. Em outras palavras, não estudamos Dafa em vão e 
todos pudemos realizar certas coisas. Tampouco, transmiti em vão este Dafa. Estas coisas 
me dão uma sensação de satisfação. Quando pela primeira vez cheguei a Pequim para 
transmitir o Fa e ensinar a prática, o primeiro seminário somente teve esta quantidade de 
pessoas. Mas depois de um tempo… somente foram dois anos; na realidade, somente um 
ano desde que iniciei formalmente a transmissão deste Fa, porque no começo ensinei o Fa 
em forma de qigong, que é de nível baixo. Hoje só em Pequim já temos tantos assistentes. 
Isto mostra que nosso Dafa foi reconhecido agora por mais pessoas de corações bondosos, 
pessoas que são capazes de se melhorar e se cultivar dentro deste Fa. Isto é realmente 
animador. Agora é difícil contar exatamente quantas pessoas estão cultivando nosso Falun 
Dafa. Difundiu-se de pessoa para pessoa, e o número é simplesmente incontável. Antes, em 
alguns lugares, havia uma ou duas pessoas estudando em um condado ou cidade e em 
seguida o número aumentou próximo de mil. Esse é o caso em muitos lugares; está 
crescendo extremamente rápido. 

Por que? É porque como disse, em nosso Falun Dafa cultivamos o xinxing e se requer 
que as pessoas elevem seus valores morais. Além disso, temos realmente apontado as 
razões fundamentais do porquê o gong de uma pessoa não crescer no cultivo; identificamos 
isto. Por isso falamos do assunto fundamental. Como mencionei anteriormente, alguns me 
disseram em seus artigos de experiências de cultivo, “depois que o Mestre trouxe este Fa ao 
público, foi altamente benéfico para moldar a moralidade civil da nossa sociedade”. É 
claro, disse que este não é o propósito principal. Simplesmente desejo transmitir este Fa às 
pessoas e trazê-lo ao público para que mais pessoas se beneficiem dele e verdadeiramente 
sejam capazes de melhorar a si mesmas; como dissemos em nossa Escola Buda, “capacitar 
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as pessoas para que realmente possam ascender para níveis superiores e alcançarem a 
perfeição”. Mas também é certo que tem os efeitos de elevar o padrão moral das pessoas. 
Isto é porque os requisitos que nosso sistema de cultivo, a partir de meu ponto de vista, 
identificam o verdadeiro assunto; requer que as pessoas enfatizem o cultivo do xinxing. Por 
que é que muitas pessoas – incluindo muitos monges, e isto também é verdade para os 
cultivadores taoístas que praticam em período integral – já não sabem como se melhorar? 
Eles somente prestam atenção às formalidades, mas não às coisas reais. 

Se o xinxing de uma pessoa não ascende, diria que é impossível para ela melhorar. Isto é 
porque a natureza do Cosmo não permite que alguém com xinxing inferior ascenda. Se uma 
pessoa pode alcançar certo ponto, ou seja, se ela melhorou até certo ponto, então diria que, 
mesmo que esta pessoa não alcance a perfeição, beneficiará a sociedade. Nunca mais faria 
coisas más conscientemente; saberia as terríveis consequências que o fazer coisas más 
poderiam lhe trazer. Nesta forma, nosso Fa ajuda a construir a moralidade civil da 
sociedade e correspondentemente melhora o padrão moral da humanidade; isto é certo. 
Temos sido responsáveis com os indivíduos e ante a sociedade ao ensinar esta prática. 
Temos conseguido fazer isto. O impacto nas pessoas e nos cultivadores tem sido 
relativamente bom. Em nossas ações seguimos estritamente os requisitos deste Fa, e nossa 
prática não se desviou. Sempre mantivemos um estado de cultivo puro e limpo. 

A partir da perspectiva da situação atual, penso que no futuro este sistema de cultivo 
pode se propagar inclusive mais amplamente. Em breve, provavelmente no próximo ano, 
talvez ensine mais no estrangeiro. Portanto isto não tem somente um impacto em nosso 
país; também tem um grande impacto no estrangeiro. Alguém que retornou do estrangeiro 
me disse que quando ele e outros estavam comendo em um restaurante nos Estados Unidos 
viram um anúncio de Falun Gong pendurado ali. Ele ficou curioso e perguntou sobre isso. 
Não sabíamos desta situação, não estávamos conscientes disto. Pode ser que se tenha 
desenvolvido com muito impulso. A razão essencial é simplesmente que nós enfatizamos o 
melhoramento de nosso xinxing, portanto, seja a sociedade ou as pessoas de diferentes 
classes sociais, ou as pessoas com diferentes pontos de vista; todos podem aceitar Falun 
Dafa. Isto é precisamente do que estava falando. Somente falei brevemente a situação do 
desenvolvimento atual de nosso Falun Dafa. 

Já que este encontro é de assistentes, falarei somente das coisas relacionadas com isto. A 
situação do desenvolvimento do Falun Dafa em várias regiões revela que esses lugares têm 
diferentes pontos fortes, acumularam grande quantidade de experiências e aprenderam 
muito de suas experiências ao estudar e se cultivar em Dafa. Já que recentemente estive em 
casa – estive em Changchun – sei mais sobre a situação em Changchun. Compartilharei 
algo com vocês. Agora há um “surgimento do estudo do Fa” em Changchun. Como é um 
surgimento do estudo do Fa? Hoje em dia em outras regiões se considera realmente 
importante o praticar os exercícios. É claro, isso é realmente importante, é indispensável em 
uma prática que cultiva tanto a natureza como a vida. Mas em Changchun eles fazem do 
estudo do Fa, algo ainda mais importante. Por isso, todos os dias depois de fazer os 
exercícios eles se asseguram de se sentar para ler o livro, para estudar o Fa. Depois de 
estudar, eles discutem, ou discutem parágrafo por parágrafo. Com o tempo eles começaram 
a memorizar o livro. Pensaram, “isto é algo tão bom” (É claro, essas são as palavras dos 
estudantes, não as minhas) e pensaram sobre como as pessoas costumavam memorizar 
muitas escrituras, inclusive quando seu significado não era muito claro e todos eram 
bastante difíceis de entender. É claro, nossos estudantes tinham outras razões também. 
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Somente estou lhes dando a ideia. Eles diziam: “Por que não memorizamos algo que é tão 
bom? A todo momento nos é requerido ser boas pessoas entre as pessoas comuns e nos 
ajuda a melhorar, não seria melhor se pudéssemos memorizá-lo? Então teríamos algo com 
que nos medir a todo momento”. Assim foi como começou o “surgimento de memorização 
do livro”. 

Em Changchun agora há mais de dez mil pessoas memorizando o livro. Qual é a 
situação de seu estudo do Fa agora? Elas se sentam para estudar e não precisam do livro; 
uma pessoa recita o livro de memória desde o começo, em seguida pára e outra continua 
recitando, sem erro, e não há uma palavra que se recite erroneamente enquanto continuam 
recitando. Em seguida continua, você recita um parágrafo, ele recita outro e o resto 
continua recitando desta maneira. Mais tarde, começaram a copiar o livro a mão. Quando 
cometem um erro começam tudo de novo; novamente copiam a mão o livro desde o 
começo. Qual é o propósito? É para aprofundar seu entendimento do Fa, o qual ajuda 
realmente aos estudantes a melhorarem. Com uma impressão tão profunda do Fa em suas 
mentes, sempre que fazem algo, serão capazes de se ajustar ao padrão de um praticante. 
Isso realmente faz uma diferença. 

Não estabeleci estas coisas como requisitos para nossos estudantes. Como já lhes disse, 
muitas regiões obtiveram muitos entendimentos de suas próprias experiências, as quais 
todas foram de ajuda. Também disse ao Centro de Assistência de Changchun, “suas 
experiências devem ser expandidas a todo o país”. Esses estudantes realmente melhoraram 
muito rapidamente depois de ter estudado o Fa desta forma, e também seus níveis 
ascenderam muito rapidamente; certamente esse será o caso. Talvez muitos de nós, já que 
estamos nos cultivando… posso falar de aspectos mais profundos já que os aqui presentes 
são assistentes e não seria problema. Cada caractere em meu livro é um Falun quando é 
visto a partir de um baixo nível, e cada caractere é um Fashen meu quando é visto a partir 
de um alto nível; inclusive as partes que os compõe7 são individuais. Também é diferente 
de outros livros quando o lê em voz alta. Muitas pessoas por meio do cultivo já 
desenvolveram gong muito elevado e inclusive as palavras que leem em voz alta têm 
imagens, tudo o que sai de suas bocas é o Falun. Em outras palavras, nosso livro não é um 
livro comum e corrente. É claro, as pessoas cujo nível ainda não são adequados não podem 
fazer isto ainda. No entanto, permitindo que seja capaz de ler o livro e estudar o Fa, está em 
si melhorando, pois enfatizamos o cultivo do xinxing e ter um entendimento racional em si 
mesmo, melhora a pessoa. 

Nossa prática cultiva tanto natureza como vida, e o propósito dos movimentos 
principalmente é para mudar o benti, o que significa mudar nosso corpo carnal e as 
variações de corpos materiais que existem em várias dimensões; este é o propósito 
principal. Isso também envolve o desenvolvimento de certas técnicas sobrenaturais. Se 
realmente deseja se melhorar, diria que tem que se melhorar a partir do Fa. Se seu xinxing 
não pode se elevar, então não podemos nos melhorar a partir do Fa e tudo mais é em vão. 
Por que digo isto? É porque se não alcançou certo nível e seu xinxing não se elevou, não 
terá o gong que determina seu nível. Sem o cultivo do xinxing uma pessoa não tem gong. 
Se você quiser transformar seu benti, como pode fazê-lo sem fortalecer esta energia? Estará 
lhe faltando o mais crucial. Não pode transformar nada sem fortalecer esta energia. Por isso 

                                                
7 Em chinês cada palavra está composta de um ou mais caracteres e os caracteres estão frequentemente 
compostos de múltiplas partes. 
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é extremamente importante o estudo do Fa. Penso que os cultivadores devem ler mais o 
livro, e está garantido que lhe ajudará a melhorar rapidamente. (Alguém interrompe: “Estão 
preocupados que possa estar cansado. Mestre, por favor sente-se  para que assim possa 
nos falar mais”.) Eles gostariam que eu falasse mais (Aplausos entusiastas). 

Justo agora estive falando principalmente sobre como nosso Falun Dafa está se 
desenvolvendo. “Falun Gong” é o termo que usamos quando começamos a transmitir o 
ensinamento da prática em Pequim. Como disse, qigong é um termo que foi inventado 
pelas pessoas modernas. Mas na realidade o qigong é uma forma de prática de cultivo. O 
que se popularizou entre as pessoas comuns são somente coisas do nível mais baixo do 
qigong, o que apenas pode mudar o corpo humano e prepará-lo para fazer a prática de 
cultivo. Essas são somente coisas da fase inicial; e isso é o que se ensinou. Na realidade o 
qigong é realmente prática de cultivo. Nossa prática se ensina diretamente em altos níveis. 
Já não é necessário falar sobre essas coisas do qigong, porque em todos estes anos de 
popularização do qigong, se estabeleceu a base para que as pessoas tenham uma 
compreensão inicial do que é o qigong. Desde o começo falamos sobre o cultivo em altos 
níveis. Já não devemos chamá-lo qigong. 

Nosso “Falun Gong…” É claro, pode se referir a ele desta forma, antes que as pessoas 
entendam o que é. Mas penso que realmente é a Via de Cultivo do Falun, Cultivo do Falun, 
ou o Grande Caminho de Prática e Cultivo da Roda da Lei (Falun Xiulian Dafa). Então o 
chamamos assim.  Acabo de pensar em algo mais, ou seja, muitos de nossos estudantes 
estiveram silenciosamente fazendo boas obras. Eles estiveram fazendo muitas obras boas na 
sociedade, dentro de outros ambientes e dentro de seus locais de trabalhos, e o fizeram sem 
que as pessoas saibam seus nomes nem buscam recompensa alguma por aquilo. Há muitos 
exemplos destes. Eu sei; estou muito consciente disso sem que me digam. O não dar nossos 
nomes é algo bom. Mas pensem todos, no tempo que nossa prática foi feita pública, um 
fenômeno surgiu de imediato, o qual se baseia no coração das pessoas que está se voltando 
para o bem e o padrão moral das pessoas também está se elevando. Penso que a influência 
de nosso Falun Dafa foi parte desta ocorrência. Portanto penso que quando alguns de vocês 
faz algo bom e outros lhes perguntam: “Por favor pode me dizer seu nome?”. Não diga 
nada, nem deixe seu nome ou busque recompensa já que o que desejamos são méritos e 
virtudes. Penso que não deve dizer nada. Pode dizer: “Pratico Falun Gong” ou “Sou um 
cultivador de Falun Dafa”. Isto nos ajudará a ter uma melhor influência dentro da sociedade 
e propagar nosso Dafa. Não seria grandioso se todos viessem a buscar o Fa reto? Penso que 
isso seria inclusive melhor. Isto é porque o impacto que temos causado – já há bastantes 
pessoas em todo o país que estão aprendendo a prática – já é enorme. As pessoas destes 
dias inclusive pensam que é estranho quando uma pessoa faz algo bom na sociedade. É 
claro, ainda há quem pense: “Existe ainda Lei Feng nestes dias e nestas épocas? Esta pessoa 
é estupenda!”. Deveríamos então dizê-lo claramente. 

Há algumas outras coisas durante este período de tempo. Por exemplo, alguns estudantes 
têm muitas, muitas perguntas no curso do cultivo e sempre são incapazes de respondê-las. 
“Por que isto?” “O que significa isso?” Esta classe de perguntas… acreditem ou não, se 
lhes permito fazer perguntas aqui, os assistentes que estão aqui presentes também fariam 
uma tonelada de perguntas que os estudantes tem feito nos seminários. Por quê? Como 
acabo de dizer, seu entendimento do Fa ainda não é profundo. Quando falo, estou 
incorporando coisas de diferentes níveis, depois que algumas pessoas lerem o livro uma 
vez, o descobrem muito bom e quando o leem de novo, tem uma nova compreensão e 
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quando leem mais, ainda têm um novo entendimento, como se o significado das palavras 
tivesse mudado. Muitos de nós o temos sentido assim. Isto é precisamente porque 
incorporei coisas de diferentes níveis no livro, e à medida que seu nível se eleva, tem 
diferentes entendimentos; este é o Fa. Penso que se você pode estudar o Fa solidamente e 
medi-lo com os padrões do Fa, todas suas perguntas e problemas serão resolvidos 
facilmente. É certo que acontecerá assim. Contanto que seja uma pergunta ou problema no 
cultivo, este pode ser resolvido. 
Lembro que no seminário de Jinan ensinei com a maior profundidade. Muitas coisas foram 
explicadas. Houve um número muito pequeno de coisas nas quais não entrei em muito 
detalhe, mas mencionei as ideias. Acreditem ou não, se realmente podemos absorver o que 
estudamos, qualquer pergunta pode ser respondida. Na realidade, muitas das perguntas que 
temos… algumas pessoas perguntam: “Por que tenho este ou esse desconforto…?” Muitos 
deles não se dão conta que seria mau se não sentissem desconforto; isso significaria que 
não estive cuidando de vocês. Já que querem se cultivar, repetirei o que disse 
anteriormente: não é tão fácil. Podemos dizer que todos têm carma (yeli), portanto, como 
você não poderia pagar por ele? Poderia tudo ser eliminado para você de uma vez só e 
permitir que você se converta em Buda porque é especial ou algo assim!? Somente estou 
explicando este ponto. Quem poderia se melhorar sem passar pelo cultivo? O processo do 
cultivo envolve eliminar pouco a pouco o carma (ye) e suportar dificuldades. Se não 
suporta dificuldades, o carma (ye) não poderá ser eliminado. Portanto, sofrer fisicamente 
não é necessariamente algo mau. 

Os problemas com os quais você se encontra na vida tampouco são necessariamente 
coisas más. Você o suportou, mas não é consciente disso. 

Darei um exemplo a vocês. Na religião budista se disse que “no cultivo uma pessoa tem 
que suportar muitas penalidades”. Você ainda não tem ideia de para que vale esse 
pouquinho de sofrimento que suporta? Já que tem um mestre que cuida de você, muito 
disso já foi eliminado para você. Quem não fez coisas más em suas muitas e muitas vidas? 
Diria que com as pessoas de hoje, tendo chegado a esta etapa, é difícil encontrar alguém 
que não tenha tirado uma vida ou que não deva muito carma (ye). Se retrocedermos na 
historia, naquele tempo quanta tribulação outras pessoas tiveram que suportar quando você 
lhes fez coisas piores? Mas hoje ainda não pode suportar essas pequenas coisas que  tem 
que suportar?! É claro, lhes dei a ideia geral. Muitos não podem ver isto. Já que aqui 
estamos falando de cultivo, isto envolve a habilidade da pessoa para se iluminar. Não pode 
ver; é certo, não pode ver. Se pudesse ver tudo, não faria coisas más, e já não existiria o 
assunto do cultivo. Por isso, quando a pessoa chegou até esta etapa, se arranja de tal forma 
que caem na ilusão sem serem capaz de ver nada. 

Enquanto estamos neste tema, falarei de outra coisa. Por exemplo, muitos de vocês têm 
seu tianmu aberto; o tianmu de vocês foi aberto em diferentes níveis. Mas ninguém 
alcançou esse nível tão alto. O que veem não é a natureza das coisas e não podem ver as 
causas predestinadas delas. Por isso surge um problema, por exemplo, estas pessoas podem 
falar levianamente do que veem. Quando dizem algo levianamente, isso tem consequências 
sérias. Quem escuta pode dizer: “Como pôde meu cultivo chegar a este estado 
desastroso?!” “Como aconteceu isto?!”. Na realidade, o que estas pessoas veem não é 
preciso. Por exemplo, muitas pessoas, cujo tianmu está aberto disseram: “Está possuído… 
ele está possuído… todos vocês estão possuídos”. Há muito tempo eu disse: os estudantes 
de Falun Dafa, nossos verdadeiros cultivadores, não estão possuídos; limpei isso. Por isso, 
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por que alguns viram as imagens de animais, algumas imagens deste tipo ou algumas 
imagens daquele tipo…? Na realidade, posso dizer-lhes que muitos de vocês não podem 
distinguir a forma de existência do espírito-original-principal, do espírito-original-assistente 
e dos espíritos possessores. O que eles viram foi somente a vida passada de seu espírito-
original-assistente, ou a vida passada de seu espírito-original-principal; isso foi tudo. 
Quando vai e diz essas coisas irresponsavelmente, não está causando pânico ao outros? Diz 
que fulano de tal esteve possuído, mas não estava absolutamente possuído. 

No passado, a religião budista falou sobre as seis vias da transmigração. A religião 
budista também tem este ditado: “Raramente um humano se reencarna como humano; mas 
frequentemente um animal se reencarna como humano”. É claro, não comentaremos se isto 
é um fato, isso é o que foi dito na religião budista. Somente estou lhes dando um exemplo e 
falando sobre a ideia. É claro, não sejam pessimistas: quem sabe o que ele foi em todas suas 
vidas passadas? Este é hoje um encontro de assistentes, portanto, se você é alguém que não 
assistiu aos seminários anteriormente, e não acredita no que você está escutando, somente 
escute estas coisas como se fossem contos. No passado se dizia que quando as pessoas vêm 
daquele lado, todos querem ser animais, os quais não têm relações sociais complicadas e 
vivem sem preocupações. Se alguém quer converter-se em animal, isso não é tão fácil. Em 
comparação, é mais fácil converter-se em humano, já que os humanos têm que suportar 
dificuldades. Essa é a ideia. Mas é exatamente porque os humanos têm dificuldades, que os 
humanos podem praticar o cultivo. Outros seres não podem praticar o cultivo e inclusive se 
eles se elevam por meio do cultivo, estão praticando uma via perversa e não lhes é 
permitido alcançar um alto nível. Portanto, de hoje em diante, se seu tianmu estiver aberto, 
tem que prestar atenção a este assunto e não falar irresponsavelmente; isto é porque não 
pode ver claramente. Além disso, pode sentir algumas coisas, mas de onde chega a 
mensagem que sente? Talvez seja um demônio que a envia para você. Portanto deve ter 
cuidado para não se apegar a estas coisas. 

Nossos estudantes não devem pensar que as pessoas com o tianmu aberto estão lá em 
cima; que são de alto nível. Isto é porque estas coisas não são determinadas pelo nível do 
tianmu de uma pessoa; isto não está baseado no nível de cultivo de uma pessoa. Talvez seu 
tianmu não esteja aberto, mas seu nível seja muito mais alto que o de alguém que tenha seu 
tianmu aberto. É muito comum, e não são somente alguns poucos casos isolados. Quando 
determinamos se uma pessoa se cultiva bem, somente olhamos a altura de seu xinxing e a 
profundidade de seu entendimento do Fa. Alguns se perguntam o que acontecerá quando o 
Mestre já não estiver aqui ou quando tiver terminado de ensinar a prática e eles não 
puderem mais me ver. Alguns disseram “Então não será capaz de se cultivar”. Isso não é 
verdade. Pensem, por que ensinei este Fa? No passado quando Sakyamuni esteve 
caminhando na Terra, ele não deixou nenhuma palavra escrita. O que ficou para trás foram 
somente algumas passagens de assuntos que Sakyamuni discutiu e foram lembrados de 
forma incompleta pelas pessoas, e não eram em forma sistemática. Assim são as escrituras 
que vocês leem. Naquele tempo era permitido às pessoas saberem somente esse pouco, por 
isso foi feito intencionalmente dessa maneira. Coisas que Sakyamuni nunca disse também 
têm sido misturadas. Hoje em dia nosso Fa é ensinado muito explicitamente. No passado, 
Sakyamuni deixou somente alguns preceitos. Quando Sakyamuni vivia, não deixou 
nenhuma palavra escrita. Durante seus últimos anos, Sakyamuni fez muitos preceitos de tal 
forma que as pessoas foram capazes de praticar o cultivo e elevar seu nível no processo de 
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cultivo. Mas hoje nós não temos tais coisas. Atualmente, o mais importante que Sakyamuni 
deixou são os preceitos. 

Não precisamos proibi-lo de fazer nada. Tampouco precisamos fixar nenhum 
regulamento que deva seguir. Por quê? Porque hoje nós transmitimos o Fa, e este Fa já lhe 
disse o que deve fazer. Por isso é que digo que se não estou aqui ou se não podem me ver, 
“devem tomar o Fa como o Mestre”, e somente devem estudar este Fa. Se tiver êxito ou que 
possa fazer isto, tudo está determinado por este Fa. Se hoje Li Hongzhi vê que certo 
estudante é muito bom e abre a “porta traseira” para você, lhe dá um pouco de gong, e lhe 
permite subir; pensem, não seria eu fazer este tipo de coisas o mesmo que danificar o Fa? 
Por isso, todos vocês devem se assegurar de fazer o cultivo; todos vocês têm que se 
cultivar, e se cultivar passo a passo. É claro, alguns de nós temos feito contribuições 
extremamente especiais para o Falun Dafa.  Nesse caso, também está se cultivando, é 
somente que a forma de cultivo é diferente; é outra forma de se cultivar. Na realidade, tudo 
o que disse foi para lhes pedir que estudem o Fa verdadeiramente e se cultivem 
honestamente. 

É possível que no futuro não ensine muito a prática na China. Portanto, é crucial que 
estudem e compreendam muito bem este Fa. O Fa lhes foi transmitido, na realidade, minha 
meta é transmitir a vocês o Fa. Se eu observo constantemente uma pessoa em seu cultivo e 
estou frente a vocês, mas vocês não seguem o que lhes digo quando fazem algo, de que 
serve? Não serve para nada. Disse-lhes que meus Fashen podem protegê-los. Na realidade, 
não falei das situações em níveis altos e não falei de coisas maiores. Os humanos têm 
corpos em outras dimensões e, portanto quando este corpo tem certa quantidade de energia, 
se amplia. Meus corpos cultivados lá, agora são muito grandes. Quão grandes? Alguns me 
perguntaram: “Mestre, quando você for aos Estados Unidos, como vou praticar? Você será 
capaz de me proteger?”. Respondi, “sim terão Fashen para protegê-lo”. Na realidade, isto 
tem outro significado. Não somente meus Fashen estão protegendo-lhe, uma extensão 
bastante grande de dimensões – certa extensão de dimensões no universo – nem sequer 
alcançaram  além do meu umbigo! Onde quer que vá, não estaria ainda aqui comigo? O que 
estou dizendo é que somente se enfoquem no cultivo. 

É claro, ainda existirão alguns demônios. Por que existem alguns demônios? Disse-lhes 
que estou encarregando-me de alguns assuntos. Estas coisas são parte destes assuntos. 
Pensem: em vários lugares ao redor do país, ou em certos locais de exercícios nossos, 
ocorrem frequentemente estas coisas; ou seja, as pessoas causam dano ao nosso Fa. Alguns 
me atacam verbalmente; outros dizem que Falun Dafa não é bom nisto ou naquilo… Isto 
interferiu seriamente com nosso cultivo. Mas pensem, isto não é bom? Através do curso 
inteiro de seu cultivo sempre existirá a pergunta de como você entende fundamentalmente o 
Fa e se pode ser firme; será provado se você é firme no Fa até o final, até o último passo de 
seu cultivo. Se este assunto fundamental não se resolve, pode esquecer de todo resto; nada 
mais importa. Por acaso isto não é o ponto essencial? Se não é firme no próprio Fa, como 
poderia se comportar de acordo com o Fa? Não vacilaria também em todo resto? Tal pessoa 
pensará que nada disto é real, e do princípio ao fim ela tem este problema. Por isso, existe 
esta forma de demônio que interfere conosco. Então, como seria sem este tipo de demônio? 
Outros também disseram: “Se seu Falun Dafa não tivesse estas interferências, se estas 
coisas não interferissem, seria muito fácil para seus estudantes se cultivarem. Como 
poderíamos saber se eles melhoraram? Somente há um pouquinho de desconforto, 
desconforto físico, e somente esses problemas com os que eles se deparam na vida diária. 
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Não daria certo, então, falta algo? E sobre a questão de se eles são firmes no Fa?”. O 
cultivo de uma pessoa deve incluir melhoras em cada aspecto. Vacilar também é um tipo de 
apego, um apego de ser instável; isso também é um apego. 

Agora lhes mencionarei algo mais; já que estamos neste tema lhes falarei sobre outro 
assunto e posso ver que todos vocês desejam que eu diga um pouquinho mais. Em meus 
seminários há algo que mencionei: carma (yeli). Ao fazer coisas más uma pessoa adquire 
carma (yeli); ao fazer coisas boas uma pessoa acumula virtude, ou, ganha de. Em vários 
seminários que recentemente dei, também tenho falado sobre como os humanos podem 
gerar um tipo de carma, o carma de pensamento, do qual não falei em detalhes 
anteriormente. Somente falei em geral sobre a existência do carma (yeli), por isso não falei 
em detalhe do carma de pensamento. Que efeito negativo tem esta classe de carma (yeli)? 
Todos vocês são assistentes, por isso, se vocês se encontram com esta situação no futuro 
serão capazes de explicá-lo aos outros. Alguns estudantes novos insultam o Mestre assim 
que começam a praticar, e outros novos estudantes insultam o Falun Dafa e não são firmes 
em suas mentes quando iniciam a prática. 

Então, por que acontece isto? E eles dizem uma série de palavras sujas, inclusive dizem 
palavras sujas sobre as que eles normalmente não pensam, e inclusive se não dizem essas 
coisas, estas coisas surgem em suas mentes. Muitas pessoas atravessaram esta fase e este 
problema ocorre especialmente no começo da prática de uma pessoa. Muitos se defrontam 
com este problema quando realmente praticam o verdadeiro cultivo. Por isso alguns se 
perguntam: “Como posso insultar o Mestre?”. Também surgem outros pensamentos como, 
“este Fa é falso! Não o siga!”; pode ter este pensamento. O pensamento de alguns não é 
firme, por isso seguem isto, deixam de praticar e deixam de acreditar nele. Nós dissemos 
que este sistema de cultivo é para cultivar a consciência-principal de uma pessoa. Se não 
pode assumir o controle de si mesmo, ninguém pode lhe salvar. Por que damos ênfase que 
não permitimos que pessoas com psicose venham aos seminários? Precisamente porque 
eles não podem ter controle de si mesmos e porque não são capazes de estar no comando 
deles mesmos; quem estaríamos salvando? Nós não queremos salvar a você, a você 
mesmo? Por isso falamos deste assunto. 

Mas alguns são capazes de reconhecê-lo. Alguns pensam: “Por que insulto o Mestre? 
Por que insulto o Fa? O controlarei”. Isto causa tensão mental a esta pessoa por longo 
tempo e ela mesma não pode controlá-lo. Mas meus Fashen sabem de tudo, e quando veem 
que sua mente é tão firme, eles lhe ajudarão a eliminar esse carma (yeli) de pensamento. A 
verdade é que é esse carma (yeli) de pensamento que está lhe causando problemas. Antes 
insultou aos outros e os maus pensamentos que costumava ter, todos melhoraram. Por que 
ocorre esta situação? Pensem, em nosso cultivo eliminamos carma (ye). Em outras 
dimensões tudo está vivo. Eu disse isto há muito tempo em meus seminários. Esse carma 
(ye), também tem vida. Se você quiser eliminar seu carma (ye), quando o eliminar, ele 
morrerá e terá desaparecido. Portanto, ele lhe permitirá fazê-lo? Permitirá que o mate? 
Neste instante está vivo, portanto não lhe deixa praticar. Não lhe deixa praticar porque 
deseja viver e não quer que o elimine. Por isso reflete palavras sujas em sua mente, não lhe 
permite acreditar em Falun Dafa, e inclusive lhe faz insultar-me e pensar toda classe de 
coisas. Alguns se encontram sem poder explicá-lo, ou se perguntam se alguém está lhes 
dando um sinal ou se estão de fato a ponto de compreender algo; não podem dar-se conta 
disto e caem junto com ele. Estas pessoas então estão acabadas, já ninguém mais pode 
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salvá-las. Na realidade é esse carma (yeli) de pensamento o que está desempenhando um 
papel de obstáculo. 

Isto ocorre por um período de tempo, um período muito curto de tempo. Assim que sua 
mente se torna firme, será capaz de eliminá-lo, será capaz de eliminar este carma (yeli). 
Anteriormente não enfatizei isto em meus seminários, mas recentemente um grande número 
de pessoas me relatou este fenômeno. Não se preocupem; se você insultou a mim ou ao 
Falun Dafa, não foi você, você mesmo que estava insultando. Assegure-se de diferenciá-
los. Se a consciência-principal de uma pessoa não está clara, esta pessoa está acabada, e 
ninguém pode salvá-la. Isto ocorreu em muitas regiões. Alguns inclusive pensam: por que 
não estou vivendo de acordo com a bondade do Mestre? Por que insulto o Mestre? Um 
estudante em Changchun perguntou: por que insulto o Mestre e o Falun Dafa? Em seguida 
foi em frente de minha fotografia e disse: “Mestre já não posso praticar mais. Cada vez que 
pratico lhe amaldiçoo. Já não posso me cultivar mais. Mestre, não estou vivendo à altura de 
suas expectativas”. Sempre que encontrava Falun Dafa começava insultar; assim que 
pegava o livro, começava a insultar em sua mente. Finalmente disse: “Este Mestre e este Fa 
são tão bons. Sinto muito”. É claro, de forma alguma este estudante nosso estava confuso 
em sua mente. Ele estava muito claro, e disse “não estou vivendo de acordo com a bondade 
do Mestre”. Mais tarde, quando estava fazendo os exercícios, disse ao assistente de nosso 
local de prática sobre isto, de imediato o assistente o relatou ao Centro Geral. Baseado 
nesta situação, as pessoas lhe disseram que foram os demônios que estiveram em ação; este 
tipo de carma (yeli) é na realidade também uma forma de demônio. Durante o período de 
tempo em que o praticante atraiu os demônios para ele, todos praticavam a seu ao redor e 
liam o livro para ele enquanto se sentavam em meditação ao seu redor. Em seguida sua 
mente se tornou clara. Na realidade, isso lhe ajudou a eliminar o carma (ye). 

É claro, meu livro é capaz de ter esta classe de efeito. Se não acredita, quando alguém 
adoecer, é claro, não quero dizer “adoecer” como ter doenças; os microorganismos como a 
bactéria e vírus, de fato todos são manifestações de carma (yeli) em nosso corpo nesta 
dimensão, por isso ler meu livro pode eliminá-los. Quando lê o livro o que se emite é gong, 
o que é emitido é o Fa, por isso tem o efeito de eliminar carma (ye). Essa pessoa descobriu 
que sua mente se tornou bastante clara e aquilo foi bastante bom. Mas quando voltou para 
casa seu problema voltou. Por que voltou? Na realidade, seu carma de pensamento era 
maior do que o normal, por isso teve que suportar um pouquinho mais que outras pessoas 
durante aquele período de tempo. Mas ele pode compreender o problema e o aguentou. Em 
seguida, em pouco tempo, meu Fashen lhe ajudou a eliminar o carma (ye) e eliminou o que 
restava. Ele o superou. Agora está bem e já não tem nenhum problema. Quando ocorre este 
problema, não pensem que é o resultado de um problema mental, ou o de estar possuído; 
esse não é o caso. 

Para fechar, queria dizer-lhes um pouco sobre algo que gostaria que acontecesse. Não 
quero tomar mais de seu tempo, já que esta é uma reunião de assistentes e seu centro ainda 
tem outras coisas a fazer nesta reunião. Espero que de agora em diante comecem um 
surgimento do estudo do Fa. Não considerem os exercícios diários mais importantes que o 
estudo do Fa. Devemos persistir em fazer os exercícios diariamente, mas igualmente 
devemos perseverar em estudar o Fa todos os dias. Somente por meio de entender 
totalmente este Fa, ele poderá lhe guiar em seu cultivo. Algumas pessoas só esperam o 
Mestre; quando tem um problema somente esperam que o Mestre explique as coisas  para 
elas. A verdade é: o Fa tem tudo nele e enquanto continuar estudando-o, tudo pode ser 
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respondido. É claro, se não acredita no Fa ou está indeciso, diria que esse é um problema 
com sua qualidade de entendimento. Também, os aqui presentes são todos assistentes e 
estão fazendo o trabalho de assistentes. É claro, vocês estão fazendo o trabalho 
voluntariamente e não lhes forçamos fazer tal e tal coisa, ou fazer as coisas de certa forma 
específica. Naturalmente que requeremos aos assistentes serem pessoas sérias, responsáveis 
e praticarem somente esta via de cultivo; estas são coisas essenciais. Não necessitamos 
nenhum método administrativo para controlar ninguém, nem tampouco temos direito para 
fazê-lo. O cultivo depende de si mesmo. Nós simplesmente assumimos a responsabilidade 
de organizá-los e ajudá-los a resolver seus problemas. 

Portanto penso que a compreensão do Fa dos assistentes deve ser mais alta que a dos 
estudantes médios. Por isso é que devem estudar muito o Fa. Penso que é um problema se 
não podem responder as perguntas que alguns dos estudantes fazem. Não importa se seu 
nível de educação é baixo. Quando reúne as pessoas para estudar o Fa, quando as pessoas 
leem o livro e quando as pessoas falam sobre seu entendimento, isso lhe ajuda a melhorar. 
Quando estive em Changchun eles celebraram um encontro de assistentes, e disse isto: na 
forma de cultivo que temos hoje, aqueles que se cultivam na sociedade humana comum são 
como pessoas comuns, mas na realidade somos cultivadores e não somos iguais às pessoas 
comuns, portanto pensem, qual é seu trabalho quando você, um assistente, organiza um 
grupo de pessoas para praticar? No cultivo monástico seria um abade de um monastério. 
Pensem, não deveríamos fazer bem o trabalho? Como cultivador, deve se cultivar e também 
precisa ajudar os outros a se cultivarem. Não é que nosso requisito para você seja alto; é 
simplesmente assim. Você realmente tem que se assegurar de fazê-lo bem e tomar um papel 
de liderança em organizar os estudantes de tal forma que levemos adiante este Falun Dafa e 
fazer com que beneficie a humanidade. Isto é o que dizemos no nível mais baixo. E na 
realidade, também este é o caso. 

Há mais uma coisa que acabo de pensar. O que acabo de mencionar foram vários 
requisitos sugeridos para vocês. Há algumas pessoas que frequentemente não se enfocam 
muito no trabalho. Parece que não lhes importa nada na sociedade e que estão 
simplesmente esperando “a catástrofe”. Inclusive há quem me perguntou: “quando 
começará a catástrofe?”. Falei sobre este assunto em meus seminários. Disse-lhes, “que 
catástrofe?”. Pensem, a quem estão dirigidas as catástrofes? As pessoas boas não estão 
sujeitas a catástrofes. Se realmente houver uma catástrofe, é certo que as pessoas boas 
sobreviverão. As catástrofes eliminam as pessoas más. Por isso, já que é um cultivador e 
está melhorando a si mesmo, por que se preocupar por isso? Qualquer que seja a catástrofe, 
que importa, não tem nada a ver convosco. Isso é se na realidade houver uma catástrofe. 
Mas hoje posso dizer-lhes isto claramente: a catástrofe já não existe. As pessoas falaram 
sobre coisas como a explosão da Terra, o choque de satélites, um grande dilúvio… 

Vocês sabem, as catástrofes foram planejadas no passado para que acontecessem uma 
depois da outra. As catástrofes planejadas em diferentes níveis já passaram. O cometa caiu 
contra Júpiter ao invés da Terra. O dilúvio já passou; a inundação do ano passado foi muito 
severa e foi em todo o mundo. Agora é muito débil, débil ao ponto que já passou. Muitas 
coisas já passaram, ou seja, essa classe de catástrofe já não existe. O único que existe é – 
nós não temos nada a esconder – o único que existe é que no futuro um grande número de 
pessoas pode ser eliminada. As pessoas que são muito más podem ser eliminadas por uma 
epidemia poderosa; isto é possível. Por isso é que dizemos que ainda que algumas pessoas 
sempre falem destas coisas, vocês não devem se preocupar por elas. Essa classe de 
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catástrofe já não existe. A chave está em como se cultivam vocês mesmos e como se 
melhoram. 

Isso é tudo o que direi. Continuemos a reunião. (Calorosos aplausos) 
Gravação de áudio realizada pelo Centro de Assistência Geral de Falun Dafa em Pequim 
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Bate-papo em Guangzhou para alguns dirigentes dos centros de 
assistência ao redor do país 

(27 de dezembro de 1994) 
 

Gradualmente nossos centros de assistência estão sendo estabelecidos voluntariamente 
por pessoas de diferentes regiões. Muitas pessoas chegaram de outras regiões e assistiram 
aos seminários, elas pensaram que esta prática era grandiosa e quiseram transmiti-la às 
pessoas em suas regiões e em seguida tomaram a iniciativa de ensinar a prática em parques 
ou de outras formas; fizeram o impacto de Falun Dafa maior e maior. Todos vocês fizeram 
muitas coisas e contribuíram muito. Dizendo-o brevemente em uma oração, desejam tornar 
possível que mais pessoas possam obter o Fa, que mais pessoas melhorem e assim facilitar 
que mais pessoas se beneficiem dele. Todos estão fazendo coisas boas. Pouco a pouco, 
muitos centros de assistência foram estabelecidos e haverá mais no futuro. Portanto, 
encaramos agora a pergunta de como colocá-las para funcionar; isto também será um 
assunto de grande importância no futuro. Portanto, gostaríamos de sentarmos e falar sobre 
isto no momento adequado. 

A forma em que nossos centros de assistência devem ser dirigidos sempre foi estipulada 
em termos explícitos anteriormente. Vocês sabem, quando as pessoas vêm para aprender 
Falun Dafa, não temos nenhum método administrativo, nem forçamos ninguém a aprendê-
lo, não oferecemos nenhum título ou fazemos promessas, nem lhe dizemos que com isto 
podem fazer dinheiro. Todos vêm completamente por sua própria vontade, e cada um 
deseja estudar este Fa e facilitar que mais pessoas se beneficiem dele. Por isso vocês fazem 
este trabalho por seu próprio entusiasmo. Em outras palavras, estão fazendo isto 
incondicionalmente. Também dá muito trabalho fazer esta tarefa. Vocês somente fazem 
coisas boas para os outros, se sacrificam para os outros, e não obtém nenhuma 
compensação. É claro, quando dizemos que não há nenhuma compensação, falamos a partir 
da perspectiva das pessoas comuns. Disse que propagar o Dafa traz para a pessoa méritos e 
virtudes infinitas. Especificamos muitas vezes, e no livro também explicamos, quais são as 
condições para estabelecer um centro de assistência.  Os centros de assistência que 
estabelecemos não se parecem com nenhuma entidade de trabalho, nem se parecem com 
uma companhia ou com um centro administrativo; não fazemos estas coisas e esta é nossa 
característica mais predominante. Por que não fazemos essas coisas? É porque 
provavelmente isso fomente8 os desejos das pessoas por desenvolver algum tipo de 
empresa; as pessoas são capazes de desenvolver este tipo de apego. Isso também envolve 
algumas outras questões. Se nossos centros de assistência realmente fossem tratados como 
uma entidade de trabalho, isto implicaria em muitos problemas. Por exemplo, o alojamento 
precisa de dinheiro, a instalação de telefones precisa de dinheiro, as contas de água e 
eletricidade todos precisam de dinheiro. Então, de onde viriam estes fundos? Todos estão 
ensinando a prática voluntariamente. Não cobramos nenhum pagamento de associação, nem 
tampouco arrecadamos dinheiro das pessoas. Todos o fazem voluntariamente. Portanto, não 
fazemos essas coisas; o verdadeiro cultivo não pode fazer essas coisas. Naquele período 
quando Sakyamuni ensinou seu Fa, com o propósito de não causar que as pessoas 
desenvolvessem este apego, ele conduziu seus discípulos a abandonar o mundo secular e ir 

                                                
8 Incitar, favorece, animar 
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a monastérios para fazer o cultivo. Assim é como ele o fez, enquanto que algumas outras 
religiões, tais como as religiões ocidentais, não o fizeram desta forma. Apesar de que não o 
fizeram desta forma, na realidade, eles também discutiram aspectos tais como os de tomar a 
reputação e o interesse pessoal levemente. Em outras palavras, se realmente queremos fazer 
a prática de cultivo, se quisermos melhorar a nós mesmos e se desejamos fazer esta boa 
obra, não podemos convertê-la em uma entidade de negócio, tampouco podemos convertê-
la em uma entidade de trabalho. Assegurem-se de prestar atenção a isto. 

Há algo mais sobre isto. Se vocês obtém dinheiro, se obtém dinheiro nisto, então isso é 
completamente danificar este Fa, porque o Fa é para salvar as pessoas e não podem usá-lo 
para fazer negócio. Mas ainda, muitos mestres de qigong fizeram coisas como curar 
doenças das pessoas, oferecendo consultas e assim por diante, e ganharam algum dinheiro. 
Também houve pessoas em outras práticas que fizeram isso. Alguns abertamente disseram 
que o dinheiro foi necessário para proteger o Tao, o que na realidade é simplesmente 
absurdo; como se os cultivadores da antiga China tivessem muito dinheiro, quando na 
realidade eles não tinham um centavo. É claro, se você tem dinheiro, não temos problema 
com isso; já falei sobre isto. Pode fazer seu trabalho bem e ganhar mais dinheiro, o qual é 
um assunto das pessoas comuns. No curso de nosso cultivo, precisamos salvaguardar este 
Fa e assegurarmos que o Fa não perca sua forma ou se corrompa. Isto não é simplesmente a 
forma na qual estudam hoje, há mais que isso nele; isto será deixado para a história para um 
longo tempo vindouro. Todos vocês estão estudando este Fa e seguindo este Fa. Se desde o 
começo não o fizermos bem, se justo no começo nos desviarmos, em seguida no futuro 
ficará distorcido mais além do que se possa reconhecer. Vocês sabem, eu mesmo farei tudo 
o possível de fazê-lo bem e de não causar nada mau ou que ocorram fenômenos maus. O 
mesmo vale para os centros de assistência em várias regiões daqui em diante, já que, 
também o que fazem representa Falun Gong, e em certo sentido também é um reflexo de 
Falun Gong. Assegurem-se de prestar atenção a sua imagem, prestem atenção a como 
fazem o trabalho e não manchem Falun Gong. Se vocês criam uma instituição, ou tiram 
dinheiro deste, eu diria que isto não seria um Fa. Uma vez que o dinheiro, as coisas 
materiais ou o interesse pessoal sejam envolvidos, coisas tais como: “fez mais dinheiro que 
eu”, “fiz muito, portanto devo ser compensado”, como reembolsar gastos, e pedir para a 
sociedade pagar certa quantidade, coisas como estas e muito mais ocorreriam. Penso que se 
realmente nos metemos em tudo isso, não estaríamos praticando o cultivo; isso seria 
simplesmente como uma companhia, portanto é absolutamente inaceitável. 

Agora trouxemos este Fa ao público. A razão pela qual fomos capazes de trazê-lo ao 
público é que somos capazes de conduzir as coisas bem e assegurar que não perca sua 
forma ou se desvie. Se o fizermos mal desde o começo, quem sabe a que ponto chegará às 
gerações futuras. Diriam, “como foram feitas as coisas quando Li Hongzhi estava presente, 
é como devem fazê-las hoje”. Enquanto estou vivo posso retificar algumas coisas para 
vocês; quando já não estiver aqui, é difícil dizer como serão as coisas. Essa é a razão pela 
qual somos estritos ao pedir-lhes que façam as coisas desta forma desde o começo; não 
estabelecemos certa entidade. A forma em que nossa prática administra as coisas é que 
nossos centros de assistência não guardam nenhum dinheiro e somente ajudam as pessoas 
voluntariamente. Tampouco estabelecemos organizações ou facções. Somente fazemos 
coisas boas para as pessoas, de forma voluntária. Fazemos coisas boas para mais pessoas. 

Se alguém deseja se cultivar, lhe ajudaremos e nós mesmos também somos cultivadores; 
esse é nosso princípio. Por isso, quando se cria um centro de assistência, não devem pensar 
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em ter um local, um telefone, e isto ou aquilo; não façam isso. Alguns de nossos centros de 
assistência fazem uso de suas condições existentes e igualmente usam suas casas ou 
oficinas, e são capazes de fazer as coisas muito bem. Não importa quais condições tenham 
ou quão bem façamos as coisas: o crítico é sua compreensão do Fa, seu domínio do Fa e se 
é capaz de perseverar no cultivo; essa é a chave. Como se melhorar é o principal, todo resto 
é secundário. É claro, para que possamos fazer nosso trabalho, algumas pessoas nos 
fornecem algumas condições convenientes. Diria que isso não importa. Por exemplo, entre 
nossos estudantes, alguém pode ser o líder em uma instituição ou empresa, ou é gerente de 
uma empresa; ele tem condições convenientes e nos fornece um lugar para que as pessoas 
se sentem juntas e tenham uma reunião. Diria que isso não é um problema. Isso não 
envolve dinheiro. Nós temos estudantes de toda ocupação e de todas as profissões, portanto 
eles podem resolver esses problemas. Além disso, eles tomam a iniciativa e estão dispostos 
a fazer isto, e estão felizes de fazer sua parte para o Falun Gong e contribuir em algo. Estes 
tipos de coisas ocorreram em diferentes regiões onde as pessoas facilitam lugares ou 
condições convenientes; as pessoas estão ansiosas para fazer estas coisas. 

Outra coisa é que para ajudar aos estudantes em sua prática, os centros de assistência de 
várias regiões imprimem em diferentes momentos, alguns materiais tipo panfletos, tais 
como “Falun Dafa em Changchun”, “Falun Dafa em Pequim”, “Falun Dafa em Wuhan”, 
etc. Penso que esta forma também é boa. Não importa se é um jornal ou um folheto, porque 
todos estes são somente experiências e entendimentos de nossos estudantes, ou são para 
informá-los a vocês oportunamente sobre algumas coisas para as quais lhes é necessário. 
Mas usualmente o que fazem é muito simples; os folhetos são de uma ou duas páginas, ou, 
são impressos com melhor qualidade, mas nada disto importa. Então, como nos 
encarregamos do custo? Isto requer dinheiro. Até onde eu sei, todas as regiões que 
imprimiram estas coisas o fizeram da seguinte forma: alguns estudantes são donos de 
negócios; hoje em dia, muitas pessoas têm suas próprias companhias, ou, o trabalho de 
algumas pessoas é fazer estas coisas, ou, são administradores; eles têm condições 
convenientes ou as facilidades de imprimir no lugar de trabalho, de tal forma que usam suas 
condições convenientes para fazer isto, ou alguns empresários fornecem as condições 
necessárias para ajudar a fazer isto. Nossos centros de assistência não tocam em dinheiro; 
essas pessoas nos ajudam a fazer isto. Nós somente fornecemos o texto e depois 
distribuímos o material impresso. Assim é como se faz, e penso que é bastante bom. Alguns 
pensam que isto é algo que tem que se fazer e deve ser feito regularmente, e se não 
funciona, eles tentam de outras formas. Podemos fazer isto de vez em quando. Se vocês têm 
as condições podem fazê-lo regularmente; se não têm as condições, não a forcem. Esse é o 
princípio. 

Quanto à administração dos centros de assistência, já documentamos explicitamente e 
devem segui-los. Existem requisitos para estabelecer um centro de assistência. E lhes 
dissemos que os novos centros de assistência devem reportar-se a Pequim ou a algum dos 
centros principais de assistência. Os centros de assistência das províncias e cidades 
principais, em particular, devem [assumir a responsabilidade dos centros de assistência] 
dentro de suas áreas administrativas. Por exemplo: o Centro de Assistência de Guiyang 
deve assumir a responsabilidade da província Guizhou e os centros de assistência de todos 
os condados devem se colocar em contato com eles regularmente. Pode ser que não seja 
conveniente para cada centro de assistência manter contato com Pequim. Os condados ao 
redor de uma cidade grande também devem ser supervisionados pelo centro de assistência 
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dessa cidade. Isto lhes ajuda a realizar e expandir seu trabalho. Todos devem ser 
responsáveis ante Falun Gong. Se vocês não se envolvem e eles fazem as coisas como 
desejam sem entender o que tentamos fazer, eles na realidade se desviarão e será uma perda 
para o Falun Gong. Também, o Centro de Assistência de Wuhan, um centro de assistência 
muito grande, supervisionou várias províncias próximas. Penso que isso também é algo 
muito bom. Eles têm mais experiência e já fizeram estas coisas por algum tempo, portanto 
eu pude ficar tranquilo. Eles têm um entendimento relativamente bom do Fa e 
relativamente fizeram um bom trabalho em sua área. Basicamente esta é a situação. Nossos 
centros de assistência devem se assegurar de não se desviar do caminho. 

Alguém me entregou uma nota me perguntando: “Como devem ser escolhidos os 
membros dos centros de assistência?”. Todo o pessoal é voluntário. Mas há uma regra: o 
líder do centro de assistência deve ter assistido aos meus seminários. Quanto mais alguém 
tenha escutado, mais profundo será seu entendimento; frequentemente o caso de quem 
escuta menos, tem um entendimento superficial e inclusive alguns não se dão conta do que 
se trata o Falun Dafa; estas pessoas tendem a guiar os outros de forma desviada. É claro, se 
alguém escuta, e lê muito o Fa e estuda muito o Fa, também pode por si mesmo enriquecer 
e aprofundar seu entendimento. Quando escolherem as pessoas, escolham essas que têm o 
entusiasmo, são retos e não fazem coisas distorcidas ou corruptas. 

Além disso, o cultivo de Falun Gong não é um cultivo comum de qigong; é o cultivo em 
altos níveis. É realmente difícil fazer o que faço e é extremamente difícil purificar o corpo 
de uma pessoa ou melhorar verdadeiramente o nível de xinxing de uma pessoa. Para 
purificar e limpar seus corpos tenho que emitir muito gong, e tenho que implantar muitas 
coisas nelas e também tenho que lhes ensinar o Fa profundamente; é realmente difícil fazer 
este trabalho. Posso fazer isto em um curto período de tempo. Se estas pessoas fossem fazer 
a prática de cultivo por si mesmas, talvez necessitariam dezenas de anos para alcançar esse 
ponto. É muito difícil inclusive para os mestres comuns, fazer que lhes seja possível 
alcançar esse ponto em um ou dois anos. Não é fácil guiar verdadeiramente uma pessoa, 
mas leva somente um instante para destruí-la; é realmente fácil. Por isso sempre tivemos 
estes requisitos. 

Temos esta regra: Não é permitido trabalhar para nossos centros de assistência, pessoas 
que mantêm posições em associações de qigong em várias regiões. Mas há uma exceção. 
Digamos que há uma pessoa encarregada de um centro de assistência que é uma pessoa 
muito boa e deseja renunciar a essa associação de qigong para fazer o trabalho do centro de 
assistência. Já que a associação de qigong está quase extinta, e ela é realmente boa e é 
capaz de se conduzir bem, esta é a única exceção e este é um caso extremamente especial. 
Em outras regiões, as pessoas nas associações de qigong não têm um bom entendimento do 
nosso Fa. Suas mentes se enfocam em coisas sobre como fazer dinheiro, administrar vários 
grupos de qigong… as velhas ideias estão profundamente incrustadas em suas mentes. Por 
isso, se elas nos consideram como um qigong comum e o tratam dessa forma, poderiam 
arruinar nossos estudantes. Por isso sempre estipulamos que os membros da Sociedade de 
Ciência de Qigong e a Sociedade de Investigação de Qigong9 não podem trabalhar para 
nossos centros de assistência. Os encarregados de nossos centros de assistência são todos 

                                                
9 A instituição principal estabelecida e administrada pelo governo chinês para estudar, controlar e regular o 
qigong. 
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aprovados por nossa Sociedade de Investigação,10 e a maioria deles são nomeados ou 
designados por mim pessoalmente. Isto ajuda diretamente a assegurar que nosso Dafa não 
se desvie. Se fosse de outra maneira, se eles tratassem isto como esses qigong comuns 
tratam, pensem, eles têm muito material corrupto, por isso poderiam trazer algo e vendê-lo 
aqui; estariam encantados já que seria uma oportunidade de fazer dinheiro, seriam capazes 
de fazer muito dinheiro e fariam todo tipo de coisas… seu propósito é fazer dinheiro. Não é 
que queiram danificar nossa prática, mas o que fazem pode ter o efeito de nos causar dano. 
Qualquer dessas coisas corruptas podem interferir com nossos estudantes. Para algumas 
pessoas que não têm profunda compreensão do Fa, é fácil se desviar. Inclusive podem 
trazer alguns livros maus de qigong e vendê-los aqui; isso é o que outras práticas de qigong 
têm feito. 

Agora quando os mestres de qigong vêm dar aulas, as pessoas pensam mais 
racionalmente e não são tão cegos como antes, quando assistiam sempre a um mestre de 
qigong que vinha dar aulas. Agora as pessoas são mais serenas e olham para ver se é real ou 
falso; já não são como antes. Por isso, é difícil para os mestres de qigong dar aulas, e 
quando não podem ter estudantes suficientes empurrarão nossos estudantes para assistir a 
suas aulas. Desta forma, são capazes de dar suas aulas e fazer dinheiro, mas arruinarão 
nossos estudantes. Estamos fazendo uma coisa tão grande e temos feito um esforço tão 
grande, mas eles arruínam nossos estudantes em uma fração de segundo. É claro, com 
alguns estudantes seus requisitos não devem ser muito altos. Afinal de contas, apenas 
começaram a aprender o Fa e seu entendimento do Fa pode não ser muito profundo. Eles 
podem se arruinar sem se dar conta. Antes tínhamos esta regra: qualquer encarregado de 
um centro de assistência em qualquer província ou cidade que faça isto deve ser 
substituído; absolutamente não deve permanecer. 

Se há alguém nos centros de assistência de outras regiões ou se há algum assistente em 
um local de prática que obrigue nossos estudantes a escutar as palestras de outros mestres 
de qigong, que venda materiais de outras práticas de qigong entre nossos estudantes, ou 
guie nossos estudantes a fazer coisas distorcidas ou corruptas, temos que substituí-lo e 
também todos aqueles como ele que identifiquemos, absolutamente não podemos permitir 
que fiquem nenhum deles. Se lhes permitimos ficarem, no futuro teríamos problemas 
intermináveis. Isso por si só estaria danificando seriamente o Fa; danificando o Fa a partir 
de dentro. Isso está absolutamente proibido. Quando se trata destas coisas, não devemos ter 
consideração pelos sentimentos de ninguém; substituam a cada um deles. 

No princípio, tratamos as coisas livremente, mas quando se trata do cultivo somos 
realmente estritos, não se permite que ninguém cause dano. Nossa forma de organização 
realmente é livre: se deseja participar da prática, pode participar; se não deseja participar da 
prática, pode ir; se vem, seremos responsáveis por você e lhe diremos como praticar. Se não 
deseja aprender, quem pode manter seu coração aqui? Se o mantemos aqui e você não se 
comporta seriamente, diz todo tipo de coisas e faz coisas descuidadamente, então estaria, a 
partir de dentro, danificando e sabotando nosso Fa e nós não permitimos tais coisas. Quem 
quer que deseje aprendê-lo pode aprendê-lo por sua própria escolha; quando se dê conta do 
que é nosso Fa poderá se cultivar. O desejo de uma pessoa de ser bom deve ser motivado 
por ela mesma, ninguém pode lhe forçar. Diz-se: “tem que ser bom, deve fazer isto”, mas 
essa pessoa não quer, então o que pode se fazer com ela? Está dito que se alguém não quer 

                                                
10 A principal associação do Falun Dafa na China. 
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se cultivar, nem sequer um Buda pode fazer algo; ela deve querê-lo por si mesma, não deve 
forçá-la. 

Outra coisa é que temos muitos estudantes, um grande número deles, que 
silenciosamente estão lendo o livro – lendo todos os dias– e inclusive leem no momento 
que lhes surge uma pergunta ou problema. Respeito isto, eles inclusive o estão fazendo 
melhor que os nossos assistentes. Portanto, cada centro de assistência deve organizar as 
pessoas para que estudem muito o Fa, e os assistentes em cada local de prática, em 
particular, devem desempenhar o papel de líderes. Temos requisitos para os assistentes 
(para os estudantes, podem aprender Falun Gong se o desejam), que devem cultivar 
somente Falun Gong ou do contrário, os assistentes guiarão os estudantes de seu local de 
prática ao caminho equivocado. Já que é assistente, deve fazê-lo bem. Precisamos de 
assistentes com profunda compreensão do Fa e tê-los consistentemente lendo mais o livro. 
É claro, muitos assistentes levam este trabalho muito a sério e estão dispostos a fazer este 
trabalho, mas às vezes seu nível de educação é limitado e para alguns é muito difícil até ler 
o livro, além disso são de idade avançada. Isso não importa; eles ainda podem organizar as 
pessoas para estudar o Fa. Quando organizam as pessoas para estudar o Fa, não o escutarão 
também? Quando outros falam sobre suas experiências e entendimentos, eles podem 
também melhorar junto com os demais. Enquanto estiverem estudando, todos vocês podem 
melhorar. Devem integrar seu estudo do Fa com os exercícios; eles devem seguir 
conectados. 

Agora, em muitas regiões estão organizando grupos de prática e estão fazendo bem, mas 
frequentemente eles descuidam do estudo do Fa. Quando os estudantes fazem perguntas, 
não podem responder ou explicar a eles as coisas claramente e eles esperam perguntar ao 
Mestre e tentam saber onde estou. Na realidade, algumas perguntas foram tratadas no livro 
e se na realidade não pode responder as perguntas, pode organizar as pessoas para que 
escutem as fitas e escutem um pouco mais. Todas estas perguntas estão respondidas no 
livro. Geralmente todas estão no “Falun Gong da China” (Edição revisada). Enquanto 
estudar sinceramente, tudo pode ser resolvido. Em Changchun, desde que começou o 
surgimento do estudo do Fa, os estudantes têm tido poucas perguntas para me fazer quando 
me veem; quando me veem, já não fazem perguntas a mim. Se fosse diferente, já que todos 
me conhecem, assim que eu saisse pela porta de minha casa – é minha cidade natal, afinal 
de contas – assim que caminhe pelas ruas, um montão de pessoas me perguntaria sobre isto 
e aquilo, já que tantas pessoas estão aprendendo o Fa e muitas delas sabem quem sou. 
Quando hoje em dia elas topam comigo só dizem, “olá Mestre” e não têm muito que dizer 
por que não há muito que perguntar. Desde que começaram a memorizar o livro, em vez de 
se comparar [com o Fa] depois de fazer algo, os estudantes sabem de antemão o que devem 
fazer. Isto é excelente. Eles estudam o Fa e consideram-no indispensável para sua prática e 
consideram-no prioridade. Penso que em outras regiões devem estudar o Fa como se faz em 
Changchun e começar um surgimento no estudo do Fa; então muitas perguntas seriam 
facilmente respondidas; vocês mesmos responderiam essas perguntas. Outra coisa é que 
quando selecionam um assistente, devem se assegurar de não pensar nas boas relações que 
têm com vocês ou em sua amizade, e de não basear suas decisões em emoções ou pensar 
que é difícil substituir um assistente uma vez que ele foi selecionado. Não devem fazer isso. 
Vocês precisam ser responsáveis ante o Fa. Assegurem-se de prestar atenção a estas coisas. 
Se alguém cumpre com o padrão e é capaz, ele pode fazê-lo, se ele não está qualificado, 
deveríamos encontrar alguém que faça o trabalho temporariamente, antes de pedir a ele. Eu 
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já falei sobre isto. Os monges que se cultivavam em monastérios e o diretor do templo 
chamado abade, não fazem nada mais que se cultivar. Nós nos cultivamos na sociedade das 
pessoas comuns e nosso Fa é bom. Esse pode permitir que as pessoas se cultivem em 
direção a altos níveis. Há alguma diferença entre os assistentes dos nossos locais de prática 
e os abades nos monastérios? Não é que nossos requisitos para você sejam altos; isto é 
realmente algo de imensurável mérito e virtude. Não importa quantas pessoas nos locais de 
prática tenham êxito no cultivo, inclusive se somente um tem êxito, esse assistente terá 
imensurável mérito e virtude. Este é um assunto sério e devem fazê-lo bem. Adotamos as 
condições mais convenientes para o cultivo de tal forma que se permita a todos melhorarem 
a si mesmos, mas estas condições convenientes não significam que possamos ser  
descuidados e assim sermos irresponsáveis ante o Fa. No futuro pode ser que haja algumas 
pessoas que façam o cultivo monástico; é possível e algumas condições devem ser 
fornecidas. 

Diferentes regiões podem ter um número de perguntas ou problemas que surgiram neste 
período recente de prática. Vocês podem fazê-las. Podem perguntar sobre essas coisas que 
não sabem como lidar em sua prática ou em seu trabalho. Eu as responderei para vocês. 
 
Ficamos sabendo sobre um estudante de Falun Gong que está participando na 
demonstração de capacidades de gong. 

Não vi tal coisa. É completamente proibido fazer isso; é absolutamente inaceitável. Ele 
cultiva somente Falun Gong? O que fez antes? (Alguém diz: “Esta pessoa aprendeu outro 
qigong, mas seu gong não pôde crescer. Seu gong cresceu somente depois que aprendeu 
Falun Gong e disse que tinha alcançado o estado das três flores reunidas sobre a cabeça”) 
Devemos ajudar estas pessoas a entender certas coisas. Se alguém quer praticar Falun 
Gong, deve seguir unicamente os requisitos do Falun Gong. Esta pessoa não segue em nada 
os requisitos de Falun Gong nem cumpre em nada com os padrões da prática de Falun 
Gong. Além disso, é possível que esta pessoa esteja possuída. Quando crê que é bom fazer 
isto e quando busca algo, meu Fashen não pode absolutamente cuidar dele. Este pode ser o 
caso. Casos como este danificam nosso Fa a partir de um ângulo diferente e isto é 
totalmente inaceitável. Esta pessoa deve seguir nosso padrão se quer perseverar 
verdadeiramente no cultivo. Mas se isso não foi feito, não devemos fornecer-lhe nada já 
que não é considerado um cultivador de Falun Gong. Se pessoas que fazem outra prática de 
qigong querem vir para aprender o Fa, podem vir aprendê-lo; tudo depende se tem uma 
relação predestinada. Não creio que seja bom trazer pessoas para que aprendam, arrastar as 
pessoas para que aprendam, ou ter uma situação em que alguns que não querem aprender 
venham aprender somente porque outros vêm fazê-lo. O destino de alguns não está 
determinado; eles podem ou não ser salvos. Guiamo-nos pela relação predestinada. Não 
olhem o número de pessoas que alguém traz, a pergunta é se estas pessoas podem praticar 
Falun Gong e se podem praticar somente Falun Gong. Quando voltarem para casa devem 
criar um surgimento de estudo do Fa; devem ser capazes de fazer isto e de fazerem as 
pessoas conhecerem amplamente  sobre isto, do contrário este problema se tornará mais e 
mais severo. 
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Podemos aumentar o número de pessoas encarregados do local de prática? 
Sim. Para adicionar mais pessoas vocês mesmos devem selecionar as pessoas e não há 

problema em adicionar uma ou duas pessoas. Devem se assegurar de selecionar pessoas que 
compreendam o Fa relativamente bem e que tenham entusiasmo ao fazer este trabalho. 

 
Um estudante disse: “Eu já alcancei o estado das três flores reunidas sobre a cabeça. 

Em 15 de agosto o Mestre Li Hongzhi levou embora meus fashen”. 
Cuidado! Todos os que são assim estão experimentando miragens causadas por todo tipo 

de apegos. Pessoas como esta apareceram em diferentes momentos em diferentes regiões. 
Assim como a situação que acaba de mencionar, esta pessoa está em uma situação perigosa. 
Ela disse: “Alcancei o estado das três flores reunidas sobre a cabeça”, “agora sou capaz”, e 
eventualmente dirá: “Sou um Buda. Não aprendam de Li Hongzhi. Aprendam de mim!”. Se 
ele continua assim, pode ser que este problema ocorra no final. A este tipo de pessoa, 
devem imediatamente apontar o problema e lhe dizer que se assegure de eliminar esses 
apegos. Os problemas podem ocorrer facilmente. Estas pessoas me respeitam muito no 
começo. Alguns inclusive me escreveram cartas com sangue; eles cortaram os dedos para 
fazer um pacto de sangue dizendo-me que cultivarão Falun Gong até o final. Logo 
terminaram dizendo que são Budas e diziam: “Não aprendam de Li Hongzhi; aprendam de 
mim”. Isso é porque eles caíram. Perseguiram fama e ganhos e se tornaram cômodos com 
relação a interferência de demônios, não podem se libertar disso. Na superfície dizem que 
Falun Gong é bom, mas a verdade é que seus atos estão danificando Falun Gong. É 
justamente como já lhes disse, alguém disse: “Falun Gong é bom. Vocês não terão 
problemas depois de aprender Falun Gong. Olhem, posso caminhar no meio da rua 
segurando o livro e não há automóvel que se atreva a me atropelar”. Ele não está causando 
dano ao Falun Gong? Na superfície eles aparentam estar apoiando Falun Gong, mas na 
realidade estão lhe causando dano. 

 
O que você pensa sobre as exibições de qigong realizadas, não faz muito tempo, pelas 

áreas de Guangzhou e a Sociedade de Investigação de Ciência de Qigong? 
As Sociedades de Ciência e Investigação de Qigong de algumas regiões estão sob a 

administração da Comissão de Esportes, a qual considera o qigong como um tipo de 
atividade esportiva, uma atividade esportiva das massas e às vezes organizam eventos com 
todos os tipos de práticas de qigong juntas; tudo o que fazem são exercícios comuns e 
correntes. Quando eles organizam eventos de qigong em certas ocasiões, pois eles o 
consideram como um tipo de esporte e não como algo mau, inclusive apesar de não 
querermos fazer estas coisas, se as pessoas realmente o desejam, como uma amostra de 
cortesia, podemos organizar as pessoas para que vão; podemos realizar os movimentos 
como se fossem simplesmente exercícios. Mas cuidado: a condição é que não façamos isto 
como um tipo de empresa, mas sim somente passivamente quando a Sociedade de Ciência e 
Investigação de qigong nos peça para fazê-lo. Podemos esclarecer a todos que fazer um ou 
dois exercícios juntos é para ajudar suas atividades esportivas. Podemos fazer isto em 
circunstâncias especiais. Mas há um ponto: se há outros mestres de qigong organizando este 
tipo de atividades como forma de exibição, não participamos. Está bem se é puramente 
como um evento esportivo. Precisam lidar corretamente com isto. 
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Há outro assunto. Existe uma situação nos centros de assistência de várias regiões: todos 
estão promovendo e difundindo Falun Gong e algumas regiões adotaram a forma de 
celebrar seminários. Melhor é que não o chamemos “celebrar seminários”. Podemos usar 
outro termo. A razão é, que quando fazem isto, ninguém pode ensinar o Fa; é claro que não 
podem fazer isso. Se alguém pára ali e ensina Falun Gong, se ele diz às pessoas o que 
devem fazer, ou se ele vai e ensina este Fa, ele está ensinando uma prática perversa e 
danificando o Dafa. Há um só Falun Dafa. Está bem se pegam o livro e o leem em voz alta; 
está bem se o encarregado do centro designa alguém para que leia o livro em voz alta.  

Também podem reunir as pessoas para que vejam as fitas de vídeo. Refiro-me às fitas de 
vídeo de toda a série de palestras. Eles podem olhar a primeira palestra e logo parar para 
aprender os exercícios; no dia seguinte podem olhar a segunda palestra e em seguida parar 
para aprender outro exercício. 

Escutar as fitas de áudio é outra maneira. Novamente, eles devem escutar uma palestra 
depois da outra, e depois alguém ensina os exercícios. Isto não é problema. Todos podem 
aprender os exercícios juntos. No futuro todos poderemos usar esta forma e esta é a melhor 
forma. Podemos organizar as pessoas para que juntos aprendam a prática, eles podem 
aprender desta forma. 

Além disso, há pessoas que vêm em pequenos grupos, podem seguir diretamente os 
outros para fazer os exercícios nos locais de prática e logo podem ler o livro e escutar as 
fitas; façam-no desta forma. Mas têm que se assegurar de algo: não devemos dirigir a 
atividade de ensinamento da prática da mesma maneira como se conduz um negócio. 
Devemos fazê-lo com o que temos, sem solicitar dinheiro. Não importa se pedimos 
emprestado um salão de aulas, uma sala de encontros, ou quando houver muitas pessoas, 
um auditório. Podem fazê-lo, mas não podem cobrar nenhuma entrada. Já estabelecemos 
esta norma absoluta: não podemos nos envolver em fazer negócios. Assegurem-se de 
prestar atenção a isto. Se realmente há uma situação especial onde tenhamos muitos 
estudantes e tenham muitas pessoas aprendendo o Fa e precisem de um lugar maior, mas 
não sejam capazes de encontrar um emprestado, e tenhamos que usar algum auditório de 
outro, e que esse auditório demande um gasto, então, devem entrar diretamente em contato 
com Pequim por esta situação extremamente especial. Se na realidade esta é a situação, 
então podem coletar o custo para o aluguel do auditório, mas não pode sobrar nem um só 
centavo. Em resumo, não podemos ficar com nenhum dinheiro em nossas mãos; os centros 
de assistência não podem ficar com dinheiro e nós não nos envolvemos em atividades 
comerciais. Deixei-lhes isto muito claro a todos vocês porque é algo muito sério. Nossa 
prática é capaz de seguir um caminho reto e neste assunto em particular é 
fundamentalmente diferente de outras práticas. 

 
Shanghai relatou que um praticante de Falun Gong, que não tinha assistido nenhum dos 

seminários, disse antes de organizar outros praticantes para fazer os exercícios: “Adorem 
nosso venerável Mestre Li Hongzhi, estudem o Dafa Falun Gong e cultivem o xinxing e 
Zhen, Shan, Ren”, e em seguida fizeram os exercícios. Depois de terminar os exercícios, 
disse: “Terminamos, obrigado Mestre”. Disse que isso era para prestar homenagem ao 
Mestre. 

Ele não assistiu a um seminário? (Resposta: “Não”) O que mencionaram é muito 
importante. Isso é porque assim que os estudantes em muitas regiões leem o livro, ou no 
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caso de poucos estudantes, quando escutam as fitas de áudio, pensam que isto é grandioso, 
mas não sabem o que fazer. Este problema pode ocorrer. No futuro poderia acontecer em 
outras regiões. Assegurem-se de prestar atenção a isto. Cada vez que escutarem alguém 
relatar isto, sem importar a região em que esteja seu centro de assistência, é responsável por 
dizer a essa pessoa que ele não deve fazer isso. Coisas como estas podem frequentemente 
levar as pessoas que não aprenderam Falun Gong, a fazer essas coisas sem perceber. O fato 
é que, esta pessoa não assistiu aos seminários, nem compreendeu completamente as coisas, 
portanto é possível que deseje se exibir fazendo isso. Mas não tirem conclusões sobre ele; 
no futuro depois que ele participar no estudo, saberá como deve se conduzir neste assunto. 
Isto que aconteceu é realmente um problema. Não o ignorem. Sem importar onde aconteça, 
quando um centro de assistência escutar sobre isso, os centros de assistência que ficam 
próximos podem detê-lo chamando-o por telefone, ou usando outros métodos. Vocês 
precisam corrigir coisas como esta. 

Referente a Shanghai, irei lá quando surgir uma oportunidade no futuro, pois sempre 
pensei nisso. 

 
Por favor, informe-nos sobre um grupo de assistentes por parte do Centro Geral de 

Harbin, que estão organizando as coisas para irem  estudar em Changchun. 
A situação na cidade de Harbin é bastante boa. Depois que eles organizaram um grupo 

de assistentes para ir a Changchun assistir a uma conferência de troca de experiências 
organizada pelo Centro Geral, seus entendimentos se elevaram bastante e eles organizaram 
várias atividades; eles o estão fazendo muito bem neste aspecto. O Centro Geral de 
Changchun me informou sobre a situação de Harbin. Estou informado. Penso que o verão 
em Harbin é muito lindo, especialmente quando as pessoas se sentam ao longo da margem 
do rio para ler o livro juntas; isso é fantástico. 

 
Por favor, informe-nos sobre o convite que a cidade de Daqing fez ao Mestre para 

celebrar um seminário. 
Já não falamos mais sobre celebrar seminários. Farei arranjos maiores. Agora há muitos 

convites. Recebi dois convites da cidade de Daqing. O ano passado na cidade de Qiqihar 
tinha pessoas de Daqing que foram lá estudar. 

 
Por favor, informe-nos sobre a propagação do Fa nas regiões onde o Mestre não deu 

seminários. 
Podem fazer isto: depois de escutar o Fa em Guangzhou nesta ocasião, todos vocês 

devem voltar para casa e reunir os estudantes que não assistiram aos seminários e falar para 
eles. Se vocês gravaram as palestras podem organizar as pessoas para que as escutem. A 
gravação de áudio das palestras de Jinan, também estão disponíveis e são excelentes. 
Podem organizar as pessoas para que escutem as fitas juntas. Não as escutem todas de uma 
só vez. Depois de escutar uma seção, pausem e falem desta e compartilhem com os outros 
de acordo com que tenham entendido e em seguida cada um pode falar sobre o que pensa. 
Façam-no animadamente. 

 
Por favor, informe-nos sobre o assunto de ajuda financeira. 
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Não importa quão ricas sejam as outras pessoas ou quanta ajuda econômica desejem dar 
ao Falun Gong, não a aceitamos. Por quê? É porque se ficam com dinheiro, então, outros 
centros de assistência não poderiam também ficar com dinheiro? Se todos os centros de 
assistência ficam com dinheiro no futuro quando o dinheiro estiver envolvido, o coração 
das pessoas mudará. Por isso não fazemos isso. Se uma pessoa realmente quer contribuir 
com o Falun Gong, quando tiver que comprar algum material ou quando realizamos 
atividades para o estudo do Fa, podem permitir-lhe que façam coisas para ajudar com as 
atividades e ele pode realizar coisas que precisem ser feitas de imediato; isso está bem. 

 
Como devem se comportar os assistentes que têm seu tianmu aberto? 
Como devem se conduzir os assistentes que têm seu tianmu aberto? Quando as pessoas 

estão fazendo bem sua prática, não lhes digam nada. Vão e digam aos poucos estudantes 
que ainda ficam atrás em certos aspectos, que precisam melhorar ou onde eles têm 
problemas. Podem dizê-lo desta forma. Se abertamente diz, “seu Falun é tão grande” ou 
“seu Falun é assim”. Diz-se coisas assim, outros se reuniriam ao redor de você todos os 
dias, e coisas como essas abundarão. Também haverá quem pergunte até quão alto se 
cultivaram. Assegurem-se de não dizer tais coisas. Uma vez que digam essas coisas, a 
pessoa desenvolverá um apego. Devem lidar bem com isto. 

 
Alguns disseram que sua prática recebeu apoio entusiasta de seus lugares de trabalho. 
Em muitas regiões, nas áreas frias, a prática no inverno é dura! Mas alguns locais de 

trabalho são muito cooperativos e nos fornecem locais. Há muitos exemplos disto. Deve-se 
a nossa influência ser positiva; depois de fazer os exercícios, os estudantes limpam o lugar 
e depois que a neve cai, eles removem a neve dos pátios. Já que nos conduzimos tão bem 
onde quer que estejamos, naturalmente as pessoas nos fornecerão coisas que tornam a 
situação mais conveniente. 

 
Por favor, informe-nos sobre os estudantes de Falun Gong que se reúnem para falar de 

suas experiências e entendimentos. 
Changchun fez uma fita de vídeo na qual os estudantes falaram entusiasticamente e os 

estudantes na audiência também se emocionaram; alguns até derramaram lágrimas. 
Estiveram realmente felizes porque a reunião foi animada e a atmosfera muito boa. É como 
o que um de vocês acaba de dizer; nesse campo não faltava nada, exceto que eu não estava 
ali. É igual a quando dou seminários, o campo é muito forte. Poderia dizer que é uma 
reunião de Falun Gong e que é similar a um Fahui, por isso o efeito é excelente. Quando no 
futuro tenhamos muitos estudantes, os estudantes poderão fazê-lo desta forma e falar sobre 
suas experiências e entendimentos. Estudar o Fa desta forma é muito educativo. Os 
estudantes falam sobre o que eles obtiveram depois de aprender a prática. Em alguns 
aspectos isto ainda é mais animado que os nossos discursos. 

 
Por favor, informe-nos sobre todos compartilhando suas experiências e entendimentos. 
Quando alguém alcança um alto nível, ele vê que estas coisas foram adquiridas por 

predestinação. Enquanto o nível de uma pessoa ascende, estas coisas não podem ser 
compartilhadas. Somente podemos compartilhar nossas experiências e entendimentos que 
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se relacionam a como melhoramos no cultivo do xinxing. Cultivamo-nos em um Fa reto e 
não temos medo de circunstâncias complicadas que possam ter uma influência. 

 
Como podemos lidar bem com a relação entre o centro de assistência de Falun Gong e 

a associação de qigong local? 
Isto é muito importante. Já disse que a princípio, as pessoas da Sociedade de 

Investigação e Ciência de Qigong local, a Sociedade de Investigação de Ciência do Corpo 
Humano, ou a Sociedade de Qigong, não podem fazer nosso trabalho de liderança e não 
podem ser os encarregados ou assistentes de nossos centros de assistência de Falun Gong. 
Mas devemos lidar bem em nossas relações com eles, porque a Sociedade de Investigação e 
Ciência Qigong da China claramente estipula que todas as práticas de Qigong diretamente 
regulamentada são tratadas pelo mestre da prática no que se refere ao cultivo, enquanto eles 
estão encarregados da parte administrativa local. Mas nós não temos nenhum lado 
administrativo. A nossa prática é completamente livre. Podemos dizer a eles quem são os 
encarregados de nossos centros de assistência e quando houver reuniões formais, eles 
podem pedir aos encarregados de nossos centros, que assistam. Isso não é problema. Mas se 
eles forçam nossos estudantes a fazer outras coisas que vão contra nossos regulamentos, 
não fazemos isso. Vocês podem explicar a eles claramente sobre estas coisas. 

Se eles organizam algumas atividades que são boas, que não envolvem outros assuntos e 
que são como fazer exercícios comuns com centenas de pessoas – essas são atividades das 
massas – onde eles organizam várias práticas de qigong e os fazem realizar várias 
atividades de exercícios, tendo uma competição para ver qual é a melhor e em seguida lhes 
dão alguns prêmios. Penso que isso não é mais que impulsionar a causa do 
desenvolvimento esportivo. Está bem participar nas atividades esportivas, isso não é 
problema. Mas se eles usam nossa prática para fazer outras coisas, isso é simplesmente 
inaceitável. Podem esclarecer-lhes isto. 

Localmente podemos nos registrar com eles; podem se registrar com eles. Na realidade, 
quando se registram com eles não terão muitas atividades; não terão muito que fazer. Eles 
não fazem nada mais que chamar-lhe para dizer-lhe que tal e tal mestre de qigong veio para 
dar aulas e que “você deve ir!”. O acreditar ou não nesse mestre é algo que o estudante 
pode julgar por si mesmo. Pedirão a vocês que vão, mas os estudantes não irão; é assim. A 
Sociedade de Investigação de Ciência do Corpo Humano usualmente não se importa muito 
com isto. O Centro Geral Falun Gong de Guangzhou se registrou na Sociedade de 
Investigação da Ciência do Corpo Humano de Guangzhou e não se registraram 
recentemente, mas a longo tempo atrás. Quando eles têm atividades, os encarregados dos 
nossos centros de assistência podem participar. Isso não é problema. Esta é a relação. A 
Sociedade e Investigação de Ciência de Qigong tem uma excelente relação conosco em 
muitas regiões, tal como na cidade de Dalian e muitos deles estão praticando Falun Gong. 
Isto pode ser conveniente para nosso Falun Gong para celebrar atividades e para que as 
pessoas pratiquem, deste modo eliminando nossos obstáculos. Isto é excelente. Em outras 
palavras, enquanto coordenamos as coisas com eles e mantemos uma boa relação, devemos 
nos comportar bem de acordo com nossos princípios; ou seja, devemos manter os 
princípios estipulados pelo Falun Gong. Com relação a outras coisas – os assuntos triviais 
que não valem a pena falá-los – não são problema. 
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Como devemos nos aproximar de monges e budistas leigos? 
Enquanto o tempo passa, talvez eles se convertam nos últimos a compreender o Dafa. 

Agora parece que essa é basicamente a situação, porque esses que estão destinados a obter 
o Fa desde o início já o obtiveram. Vejamos o que o futuro nos reserva! Antes, quando pela 
primeira vez saí ao público, me disseram explicitamente que quando essas pessoas 
chegarem a saber realmente que essas coisas não existem, sentirão que não têm para onde 
retornar. Alguns retornarão ao mundo secular, outros cultivarão Falun Gong. Isto pode 
ocorrer. Essas são coisas do futuro. É fácil com os budistas leigos. Usualmente lhes agrada 
aprender qigong dentro da sociedade, deste e desse tipo. Buscam por todas as partes e se 
encontrarem o Falun Gong também irão querer aprendê-lo. De qualquer modo, se podem 
absorvê-lo verdadeiramente – refiro-me a compreender o Fa e ser verdadeiramente capazes 
de reconhecê-lo – serão capazes de entendê-lo, então, já que eles entraram em contato com 
ele, se são capazes de aprendê-lo, serão capazes de entendê-lo. O crucial é o estudo do Fa; 
organizem-nos para que estudem o Fa. 
 

 
O que devemos fazer com as pessoas que têm problemas mentais? 
Lide com eles da seguinte forma: se fala e atua anormalmente, então ele certamente não 

cumpre com os requisitos para praticar Falun Gong. Cada vez que ocorrer este problema, 
está destinado a ser alguém assim: um caso é que a qualidade-inata da pessoa talvez não 
seja boa, outro caso é que a qualidade-inata da pessoa seja boa, mas tenha atraído coisas 
más sobre si mesmo porque não pode abandonar seu apego. Estas são as duas únicas razões 
possíveis. Devemos lhe falar e se puder abandoná-lo e se tornar consciente, se tornará 
consciente, se não pode estar consciente, então não há nada que possamos fazer. É claro, há 
um método forçado que funciona muito bem: se esta pessoa é muito boa e pode influenciar 
muitas pessoas, podemos como grupo, ler o livro para ela de acordo com seu estado e 
perguntá-lo se quer estudá-lo. Se o fizer, lemos o livro junto com ela; ficamos em volta dela 
e lemos o livro para ela. Quando leem o livro nesta situação, podem lê-lo seletivamente. 
Sua mente nublada não é um reflexo dos demônios que atrai ou demônios que 
desenvolveu? Leiam para ela, para que o escute. Ela também deve ler e compreender. Se 
seu espírito-original surge com vida, se torna consciente e se dá conta do que ocorre, então 
provavelmente ela se tornará consciente. Se não pode tornar-se consciente e afeta nossa 
força, penso que não devemos permitir que esta pessoa afete nossos estudantes. Qualquer 
um que não tenha sua mente clara, que fala coisas incoerentes, que diz quão alto é seu 
nível, ou que diz algumas coisas que são confusas, complicadas e realmente fora de lugar, é 
mentalmente anormal e esta pessoa definitivamente tem um problema. Portanto, com este 
tipo de pessoa, se é um assistente, tirem-no imediatamente; se é um estudante e não pode se 
corrigir depois de falar com ele, devemos aconselhá-lo que não pratique. Se insistir em 
praticar, ninguém deve escutá-lo nem estar ao redor dele. Ninguém deve dar-lhe lugar para 
que faça essas coisas, se ele não encontra audiência esse demônio perderá o interesse. Se 
ninguém escuta o que diz, não será capaz de nos danificar e perderá interesse em fazer isso. 

 
Por favor, informe-nos sobre o assunto da “Janela para Literatura e Arte”. 
Já falei para eles sobre este tema de Janela em Literatura e Arte. Desde o editor do 

jornal, até o autor do artigo, suas intenções não foram as de danificar o Falun Gong. Eles 
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desejaram promover Falun Gong, mas frequentemente escrevem a partir de um ângulo 
literário. Com os trabalhos literários, as pessoas editam, exageram e usam sua imaginação 
da forma como desejam; têm livre arbítrio. Disse-lhes que devem tentar o melhor possível 
de somente escrever depois que tenham obtido um entendimento do nosso Fa. O autor do 
artigo assistiu a várias palestras, mas depois que assistiu à primeira palestra sentiu que isto 
era realmente bom. Entusiasmou-se e, portanto começou a escrever. Mas sua compreensão 
não era profunda. Além disso, quando assistiu as palestras seguintes, escutou com aquilo 
que estava em mente e estava ocupado tomando notas, por isso não escutou bem e sua 
compreensão não foi tão profunda. O rascunho que nos deu no começo não tinha grandes 
problemas. O editor também somente assistiu a algumas palestras e logo editou o artigo e 
fez mudanças levemente. Depois dessas mudanças o artigo foi completamente diferente e 
as coisas do artigo foram impressas assim. Mas diríamos que suas intenções não foram as 
de danificar o Falun Gong; isso é certo. Mas na realidade teve um certo mau efeito para 
nós. Isto é o que penso: sua intenção foi boa e não quiseram causar dano; é somente que 
algumas das coisas que se relacionam a seu nível de escrita e uso da imaginação 
provavelmente não estavam em conformidade com os requisitos do Falun Gong. É claro, 
não li essa série de artigos; nem sequer um. Devemos explicar aos estudantes que isto não é 
aquilo em que baseamos o nosso cultivo. Baseamos nosso cultivo é nos livros de Falun 
Gong que agora estão publicados e nos livros formalmente publicados ou fitas gravadas de 
meus discursos. No que se refere às coisas de meu próprio cultivo, as escreverei quando 
chegar o momento oportuno. Não desejo escrevê-lo neste momento. A razão é, este é o 
período do ensino do Fa; uma vez que o escreva, sem importar que as pessoas acreditem ou 
não, quando os estudantes não alcançaram uma alta compreensão, podem desenvolver 
coisas como as de buscar coisas incríveis ou capacidades de gong. Além disso, aqueles que 
não podem entender pensarão que você é… 

 
Como vamos organizar os estudantes para que falem sobre suas experiências e 

entendimentos? 
Podemos selecionar e escutar por antecedência sobre o que vão falar. Em particular, 

quando celebramos conferências de grande escala devemos revisar os discursos. Há algo 
em que se deve prestar atenção: se algum estudante diz algo equivocado, isto poderia 
causar problemas ao que estamos fazendo. 

 
O que fazer sobre as doações financeiras? 
Como disse anteriormente, ainda se o negócio de uma pessoa está indo realmente bem, 

sua empresa é grande e ele deseja nos patrocinar, se ele vem do exterior e é realmente forte 
financeiramente e deseja nos patrocinar, nosso centro local de assistência não deve aceitá-
lo. Então, o que faremos nesta situação quando ele quer contribuir? Pode dizer-lhe que 
entre em contato com a Sociedade de Investigação do Falun Gong e faremos arranjos 
maiores e assim, dirigir a construção de bases para o cultivo de forma centralizada. No 
futuro nossos estudantes já não precisarão ir de um lugar para o outro. Construiremos várias 
bases para o cultivo em algumas regiões no norte e no sul. Até o momento não temos 
aceitado nenhuma doação. 

Tenho uma pergunta sobre os movimentos dos exercícios em nossa prática. 



 74 

Quando uma pessoa vai em direção aos mais altos níveis, não há nenhum movimento; 
tudo o que faz é sentar-se em meditação. Não importa se ele se cultiva na Escola Buda ou 
na Escola Tao, todos eles somente meditam. Isto é porque o gong é formado de maneira 
completamente automática, cresce automaticamente; enquanto melhorar seu xinxing, 
cresce. Assegure-se de ter cuidado com uma coisa: assim que os movimentos de outro 
exercício aparecerem, devem rejeitá-los. Expliquem isto claramente aos estudantes: se 
alguém vê ou viu o Mestre ensinando-o essas coisas, isso é falso. Nunca lhes ensinei dessa 
forma. 

 
Desejo aprender como fazer gestos de mão. 
Não tente aprender esses gestos de mãos. Por quê? Porque esses gestos de mãos são 

palavras que digo aos nossos estudantes. São justamente como as palavras que disse hoje; 
vocês não podem dizer minhas palavras a partir de minha perspectiva. É a mesma idéia. 

 
Relatou-se em Guangdong que alguém disse, “sou o sucessor de tal e tal geração de 

Falun Gong” e “estou na mesma escola que Li Hongzhi”. 
Esta pessoa pode estar possuída por algum espírito caótico ou por algo. Talvez queira 

fazer dinheiro ou causar dano ao Falun Gong; usualmente são pessoas desta classe. Vou 
esclarecer este ponto para todos: sou a única pessoa transmitindo Falun Gong no mundo; 
ninguém do Mundo Falun se atreveria a descer para transmitir Falun Gong. Deixei isto 
claro para todos. Em outras palavras, não há outra pessoa que faça isto. E é impossível que 
alguém seja meu companheiro, discípulo do mesmo mestre. Todos vocês são encarregados 
de centros de assistência, portanto posso dizer-lhes algo de um nível um pouco mais alto. 
Nosso Falun Gong não é como outros qigong, não é como o que aprendi deste ou daquele 
neste mundo durante esta vida. Talvez vocês tenham lido em nosso livro que tive mestres; o 
Mestre do Fa Quanjue e outros Mestres do Fa. Direi-lhes como é isso: o Mestre do Fa 
Quanjue, o Verdadeiro Ser Baji, etc, estas pessoas… Vocês sabem, quando o clima 
cósmico chega a esta etapa, ou quando esta grande coisa deve ser feita em um certo período 
da história, todo fenômeno que ocorre quando a história chega a esta etapa, ou durante o 
processo de desenvolvimento da história, pode ser que seja para este Fa. Então neste 
processo todos os demônios também podem existir para causar dano a este Fa. Em outras 
palavras, como chegamos a esta etapa, quando nasci foi impossível fazer-me alcançar a 
iluminação nesse instante, tampouco podia ser possível que estivesse arranjado que eu já 
estivesse iluminado quando nasci. Não se pode salvar as pessoas dessa forma nem 
tampouco poderia fazê-lo assim. Durante esse período tive que ter alguém que me 
recordasse as coisas que tive antes e que me permitisse alcançar a iluminação em sua via; 
esse foi o Mestre do Fa Quanjue de quem falei. Depois de alcançar a iluminação eu sabia 
minhas coisas, em seguida aprendi outras em um estado semi-trancado, enquanto minhas 
próprias coisas permaneciam intactas. Muitas pessoas souberam que eu tinha chegado, por 
isso esta pessoa quis me dar algumas coisas boas, essa pessoa também quis me dar mais 
coisas boas e assim por diante. Sua intenção foi nada mais a de fazer-me reconhecer as 
coisas de suas escolas em tal forma que elas puderam ser protegidas e permanecer no 
futuro. Somente estou falando sobre estas coisas. Aqui podemos falar sobre coisas mais 
elevadas. É claro, naturalmente há uma maneira de avaliar o que é bom e o que é mau. Se 
algo é bom, isto certamente será protegido; se algo é mau, é possível que isso seja 
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erradicado. Mas sou o único que verdadeiramente está ensinando Falun Gong e fazendo 
este trabalho, ou seja, sou o único que representa as coisas verdadeiras desta escola de 
Falun Gong, portanto não há outra pessoa. 

 
A província Guangxi deseja estabelecer um centro de assistência. 
Vocês podem fazê-lo. Quantas pessoas estão aprendendo agora? Mais de cem. Permitam 

que Guangzhou lhes ajude e fale com vocês para ajudá-los a estabelecer um centro geral. 
Vocês praticaram por curto tempo, portanto podem pedir-lhes a Guangzhou que se 
encarregue destas coisas para vocês enquanto isso. Em seguida, quando forem 
independentes e capazes de celebrar atividades, podem se separar deles. 

 
Gravação de áudio realizada pelo Centro Geral de Assistência de Falun Dafa em Pequim 
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Comentários referentes à retificação do Fa feitos na reunião de 
assistentes de Falun Dafa em Pequim 

(2 de janeiro de 1995) 
 
Feliz Ano Novo a todos! 

Ainda que seja a celebração do Ano Novo, estamos reunidos hoje aqui. Mas este 
encontro tem que ser feito, porque, como muitos de nossos estudantes sabem, logo vou 
ensinar a prática fora da China. Portanto, já que o tempo urge, lhes chamei aqui. A razão é 
que tenho que lhes falar sobre algumas coisas. Se não o fizesse, alguns problemas que 
surgiram podem afetar o são desenvolvimento do nosso Dafa. 

Primeiro, lhes falarei da situação da difusão do Falun Dafa. Como sabem, nosso Falun 
Dafa teve agora um impacto bastante grande em diferentes regiões ao redor do país. Hoje 
em dia, as pessoas encarregadas no mundo do qigong, muitas organizações de qigong em 
diferentes regiões e as divisões da Sociedade de Ciência e Investigação do Qigong em 
diferentes províncias e cidades, todas têm esta impressão: todos os outros Qigong estão 
decaindo; unicamente Falun Dafa mostra uma trajetória ascendente e está crescendo 
realmente rápido. Esta situação foi descrita pelas repartições da Sociedade de Ciência e 
Investigação do Qigong em diferentes regiões e pelas pessoas que supervisionam o qigong; 
essas não são minhas palavras. Isto explica também um ponto. Que ponto? Nosso Dafa está 
se desenvolvendo mais e mais rápido e o número de estudantes está crescendo mais e mais. 
É claro, vocês devem olhá-lo de dois ângulos para explicar o porquê ser capaz de crescer 
tão rápido. Uma razão é que muitas práticas de qigong são falsas e enganam as pessoas e 
para eles a moralidade não lhes importa. Depois que as pessoas foram enganadas uma ou 
duas vezes, depois de um tempo se dão conta disso. Este é um ângulo. Outra razão é que 
desde que nosso Falun Dafa se apresentou ao público, fomos responsáveis pelos nossos 
estudantes e ante a sociedade, permitimos que muitas pessoas se beneficiassem 
verdadeiramente dele e ajudamos, a melhorar o estado moral de toda a sociedade 
justamente devido ao fato de haver muitas pessoas cultivando verdadeiramente no Dafa. 
Por isso que alcançou tão bons resultados. Em outras palavras, Falun Dafa está se 
propagando rapidamente, agora é amplamente reconhecido pelas pessoas e se difundiu mais 
e mais amplamente. Mas como disse anteriormente, certamente também nos demos conta 
de nossos defeitos nesta situação que é realmente boa. Muitas coisas feitas pelos assistentes 
nos locais de prática, por muitos de nossos praticantes e alguns dos nossos estudantes 
veteranos, estão longe dos requisitos do Dafa. Até certo ponto, eles corromperam o Falun 
Dafa; eles desempenham um papel de corruptos. Isto porque, seja um estudante ou 
cultivador de Falun Dafa, – e isto é especialmente assim para uma pessoa que faz o trabalho 
de assistente – as pessoas não veem você como um indivíduo a parte, como outro praticante 
de qigong. Não importa o que faça, as pessoas lhe verão como um cultivador de Falun 
Dafa, que representa o Falun Dafa. Este é um ponto verdadeiramente importante, porque 
muitas pessoas em todo o país sabem que Falun Dafa é bom; é bom porque ensina o cultivo 
do xinxing e chegou ao âmago da questão; todos os cultivadores de Falun Dafa consideram 
importante o xinxing, por isso as pessoas prestam atenção em vocês, os cultivadores de 
Falun Dafa, e a cada passo que dão. Se não o fazem bem, as pessoas pensarão que vocês 
somente falam, mas que não colocam em prática. Se aquilo que você fala é tão nobre, mas 
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seus atos não se ajustam com isso, dará essa impressão às pessoas e eu diria que isso não é 
bom. 

O que acabo de falar é a situação da propagação da nossa prática. Também notamos este 
fenômeno, portanto quisemos ter esta reunião. Além disso, tenho que lhes falar sobre este 
assunto antes que viaje ao estrangeiro, porque em Pequim há um bom número de pessoas 
praticando Falun Dafa e eles têm certa influência nas coisas. Na realidade, meu 
ensinamento da prática no estrangeiro é igual ao meu ensinamento da prática em nosso 
país. Vocês sabem, vou ao nordeste hoje, ao sudoeste amanhã, vou ao sul depois de amanhã 
e logo vou aqui e lá; não viajo de lugar em lugar assim? Ir ao estrangeiro não é diferente. 
Dar a volta ao planeta leva somente dois dias. Não é como se eu fosse ir a outro lugar e não 
regressar jamais; muitos pensam assim. Houve também alguém que disse: “Agora que Li 
Hongzhi se foi, eu estou encarregado”. Há pessoas com todo tipo de ideias. 

O cultivo de nosso Falun Dafa enfatiza o cultivo de seu xinxing. Quando qualquer de 
seus movimentos ou ações não cumprirem com o padrão de um cultivador, nossos 
estudantes podem perceber isso avaliando suas ações. Mas também há pessoas que 
simplesmente não podem ver claramente suas tendências e ações incorretas. Para muitos 
estudantes, este é o resultado de seus apegos, sua intenção de ostentar, e de seus muitos 
diferentes apegos que não foram eliminados. Todos vocês sabem que este Fa é bom e todos 
vocês sabem que este Fa pode salvar as pessoas. Então, pensem nisto: este Fa pode salvar 
as pessoas. Por que pode salvar as pessoas? Por que pode fazer as pessoas boas? Há um 
pré-requisito: se não quiser ser bom, ninguém pode salvá-lo. Contudo, o tornar-se bom 
pode vir somente do resultado em que você, você mesmo quer se tornar bom. Cada um de 
seus passos e ações deve cumprir com o padrão de um cultivador verdadeiro. Isto é muito 
sério! 

O apego de se exibir de algumas pessoas é realmente óbvio. Se continua desenvolvendo-
se assim, danificará o Fa e causará com que algumas pessoas que não assistiram aos 
seminários, como também pessoas de diferentes locais de prática, formem algumas ideias 
erradas ou até sem pensar sigam-nas para fazer coisas imprudentes. Portanto isto traz o 
tema da responsabilidade dos assistentes. As responsabilidades dos assistentes são 
extremamente importantes. Recordo que antes de ir à cidade de Guangzhou para ensinar a 
prática, disse: “Assistentes, suas responsabilidades não são menores que essas dos abades 
em um monastério”. Por que disse isso? Ensinar verdadeiramente uma prática em direção a 
níveis superiores é para salvar as pessoas. Uma pessoa que realmente se cultiva 
monasticamente é também um cultivador verdadeiro, só que ele se cultiva em uma religião, 
enquanto que a maioria de nós nos cultivamos na forma da sociedade. Então, já que todos 
vocês são cultivadores, fazem os exercícios juntos, compartilham juntos as ideias e 
melhoram juntos, qual é a diferença entre o coordenador, ou seja, o assistente e o abade de 
um monastério? Diria que os estudantes de nosso Falun Dafa têm um xinxing mais alto que 
o dos monges no período final do Fa. Disse que o xinxing de meus estudantes é mais alto 
que o dos monges, por isso nossos assistentes devem ser mais altos que os abades nos 
monastérios. Então, pensem: alguns de nossos assistentes têm cumprido com este requisito? 

É claro, aqui na audiência ainda temos alguns assistentes que não foram a um seminário. 
Isto é um problema. Mas não nos opomos a isso; no futuro para nós não será possível fazer 
que somente os praticantes ao redor do país que assistiram aos seminários se convertam em 
assistentes. Da mesma maneira, necessitamos medi-lo com os padrões de um assistente para 
ver se cumpre com eles e ver quanto entende do Fa. Aquele que nem sequer fala ou atua 
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como um cultivador e que não se parece com um cultivador do Dafa, não pode ser um 
assistente. A meta de nosso cultivo deve ser muito clara – se cultivar em direção a níveis 
superiores – e deixamos isto perfeitamente claro nos seminários. Pensem, poderia um ser 
verdadeiro que obteve o Tao, ou um Buda, ou Bodisatva da Escola Buda, falar como o faz? 
Os pensamentos deles poderiam ser tão impuros como os seus? Eles fariam coisas na forma 
que você as faz? É claro, não é que nossos requisitos para você tenham que ser tão altos; 
afinal de contas, ainda estamos cultivando. Mas acaso você não deveria ser estrito consigo 
mesmo? 

A maioria dos estudantes e assistentes se comportaram muito bem, fizeram grandes 
contribuições e trabalharam duro para organizar as pessoas para que estudem o Fa. Todos 
vieram voluntariamente fazer o cultivo. Não é que alguém tenha escolhido você como um 
líder, que tenha lhe prometido algo ou que vai ganhar uma certa quantidade de dinheiro. 
Não temos nenhuma autoridade, não estamos obrigados a fazer coisa alguma, e não 
ganhamos um salário. Todos estão fazendo isto voluntariamente. Fazemos isto movidos por 
nosso entusiasmo e por nosso apreço pelo Fa. Então por que não fazê-lo bem? É claro, 
penso que no futuro podemos organizar essas pessoas que, como acabo de mencionar, não 
assistiram aos seminários, e podemos dar especificamente aos novos estudantes e 
assistentes treinamento especial de forma periódica. Isto deve ser feito, do contrário não 
serão capazes de se atualizarem. Em alguns lugares não há estudantes veteranos e 
necessitamos estabelecer ali um centro de assistência, por isso necessitamos dar-lhes algum 
treinamento. É claro, treinar será algo que faremos no futuro. Sem importar que tenha 
assistido ou não aos seminários, de hoje em diante, requeremos a todos os assistentes que 
entendam bem este Fa. Aqueles de nós que têm a habilidade, que estão em seu melhor 
momento, com exceção das pessoas mais velhas ou que têm pouca memória, devem tentar 
memorizar o livro. Talvez o que sugiro seja elevado; pode ser que meu requisito seja muito 
elevado. Mas em muitas regiões muitos de nossos estudantes o memorizaram muito bem. 
Quando estudam o Fa, nem sequer necessitam do livro; eles o recitam de memória. Então, 
em comparação… Apesar de meu povo natal estar no nordeste, estou em Pequim todo o 
tempo. Pequim é onde está nossa Sociedade de Investigação e ali é onde dei muitos 
seminários. Agora nossa base está aqui. Por isso, penso que nós aqui em Pequim devemos 
tomar a liderança. Pequim deve tomar a liderança, mas agora outros ao redor do país estão 
estudando o Fa desta maneira. 

O que tem de bom em estudar o Fa? Com o estudo do Fa nossos estudantes podem 
responder qualquer pergunta ou resolver qualquer problema por si mesmos. Outra coisa é 
que se alguém quer atuar negligentemente, os estudantes serão capazes de reconhecê-lo, e 
isto significa que aqueles que fazem coisas corruptas, não serão capazes de criar problemas 
ou terem algum lugar onde possam fazer isso. De hoje em diante podemos fazer disto uma 
regra: enquanto você estiver se cultivando em Falun Dafa, enquanto quiser se cultivar em 
nosso Dafa tem que estudar o Fa; não reconhecemos aqueles que somente fazem os 
exercícios. Isto não é um requisito muito alto para você, pois este problema danificou 
seriamente a reputação de nosso Fa. Se alguém somente faz os exercícios e não cultiva seu 
xinxing, se ele faz o que lhe agrada, uma vez que esteja no mundo real, se ele faz o que 
quer e, entre as pessoas comuns, faz coisas que são ainda piores que as das pessoas comuns, 
eu diria que isso é inaceitável. Por isso é que estabeleci este requisito. 

Muitas situações como esta aconteceram porque nossos estudantes não conseguiram 
eliminar seus apegos de se exibir. Por exemplo, algumas pessoas sempre querem se exibir. 
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Aqui falarei somente de nossos assistentes já que esta é uma reunião de assistentes; se falo 
de nossos estudantes eles, de qualquer forma, não vão poder escutá-lo, assim somente 
falarei de nossos assistentes. Uma razão principal pela qual o apego de se exibir não foi 
eliminado, é que muitos de nossos assistentes têm um entendimento muito pobre do Fa; é 
ainda muito pior que o dos estudantes comuns. Então existe um problema. Quando os 
estudantes fazem perguntas, no passado era porque não liam periodicamente o livro e não 
estudavam, e inclusive, se eles liam o livro, não o liam com frequência, portanto pode 
acontecer o seguinte: tinham muitas perguntas que não podiam ser respondidas, assim 
queriam perguntá-las aos assistentes sobre elas. Quando eles perguntavam aos assistentes, 
devido aos problemas de xinxing dos assistentes… os assistentes tampouco tinham 
estudado o Fa. Além disso, eles não estavam lendo o livro, e somente entendiam 
fragmentos e pedaços do Fa. Então alguns assistentes pensavam: “Se não posso explicá-lo, 
isto reduzirá minha autoridade e provavelmente não será fácil para eu organizar as pessoas 
para praticar”. É claro, sua intenção pode ter sido a de proteger este Fa; não seria fácil para 
eles organizarem as pessoas para a prática. Por isso, sobre as perguntas que não podiam 
ainda compreender, alguns assistentes se atreveram a definir coisas e falar casualmente, 
diziam coisas baseadas no que pressupõem, ou diziam coisas baseados no que sentiam e 
experimentavam. Isso na realidade está danificando o Fa; danificando seriamente o Fa. Eu 
já falei sobre este problema; você não pode explicar este Fa com o que sente ou com o que 
se iluminou em seu nível. Este assunto já não foi explicado profundamente? Precisamente 
este é o assunto! Por isso, todos precisamos nos assegurar de prestar atenção a isto. 

Sua intenção é boa; de proteger este Fa. Você pode pensar: “não estou fazendo-o para 
elevar meu próprio prestígio; se não posso organizar as pessoas para praticar, não poderei 
fazer bem meu trabalho”; esta pode ser sua intenção. Mas aconselho você que o único 
modo, o único método para resolver este problema é compreender o Fa; entender 
totalmente este Fa. Então quando as pessoas lhes fizerem perguntas pode lhes falar de 
acordo com este Fa e o que lhes diga será de acordo com este Fa. No que se refere às várias 
manifestações das capacidades e estados de gong, não precisa discuti-los com eles. Diga-
lhe: “Há todo tipo de capacidades de gong e elas se manifestam em mais de dez mil 
maneiras diferentes, como se supõe que possa explicar-lhes isso?”. Vocês têm vários 
estados, este estado, aquele estado… Enquanto se considerar como cultivador não precisa 
se preocupar com isso. Pode sentir alguns estados; outros passarão ainda antes que possa 
senti-los. Há mais de dez mil tipos de capacidades de gong e pode senti-las cada vez que 
elas se movem mesmo que somente um pouquinho em seu corpo. As capacidades de gong 
levam forte eletricidade e são altamente magnéticas e há outras coisas; pode senti-las 
quando elas se movem ligeiramente; pode ser que você seja muito sensível. Há vários 
estados e todo tipo de seres que desenvolve. Então, como você explica essas coisas para 
eles? Não precisa lhes explicar estas coisas. Diga-lhes que todas estas coisas são reações 
normais; além disso, todas são coisas boas. Se entendermos profundamente o Fa podemos 
falar as coisas de acordo com o Fa. No passado, somente queríamos proteger este Fa e dar 
mais explicação às pessoas e temíamos que as pessoas não fossem capazes de entendê-lo 
bem. A principal razão foi que nossa compreensão do Fa não era profunda. Esta é a causa 
do por quê não pode explicar as coisas as outras pessoas, e quando não podia explicá-las, 
temia perder a reputação, assim disse coisas baseado no que havia pressuposto. Isso não 
estava danificando seriamente este Fa? 



 80 

Se este apego de se exibir se desenvolve ainda mais, pode incentivar a busca de certa 
reputação e ganhos egoístas de uma pessoa, porque vem disso – vem de buscar prestígio e 
ganhos egoístas. Se o apego se desenvolve ainda mais, a pessoa começará a formar facções. 
Alguém como ela se tornará um cabeça11 e dirá às pessoas: “Têm que escutar a mim! 
Inclusive Li Hongzhi tem que me escutar em tudo o que faz”; e os estudantes não serão 
capazes de distingui-lo de nenhuma maneira. Isso é o que ele diria. Até poderia ir tão longe 
e dizer que Li Hongzhi é um demônio e que somente ele é responsável! Não temos alguém 
assim agora? Estes problemas que se manifestaram são terrivelmente sérios. Em nosso Fa, 
entre os assistentes aqui presentes hoje e aqui em Pequim, este tipo de coisa nunca deve 
acontecer novamente. De qualquer maneira, aconteceu, o que mostra que temos um 
entendimento muito pobre do Fa. Por isso é que há várias pessoas que realmente passaram 
do limite e que simplesmente são escandalosas. Até há pessoas que ainda lhes admiram 
cegamente. Com respeito a estas coisas, nos focamos no problema, não na pessoa. Somente 
estou falando destas coisas. Assegurem-se de prestar atenção a estes problemas. 

Outra coisa que apareceu entre nossos assistentes é um apego de fazer coisas. Isto nunca 
ocorreu na história. Somente ocorre nesta situação especial que temos hoje e somente 
ocorre neste período especial na história. Por que ocorre esta situação? Na história, e o 
mesmo acontece conosco, os chineses, bem como para outras áreas ao redor do mundo, a 
família foi o centro de tudo. Mas as pessoas modernas – especialmente nós os chineses – 
todos têm seus próprios trabalhos e passam toda sua vida trabalhando e se deprimem se não 
têm algo para fazer. Esta situação ocorre. Como resultado, as pessoas consideram nosso 
Falun Dafa como uma tarefa a fazer. Muitos assistentes têm essa mentalidade. Eles também 
sentem que o Fa é bom, do contrário não fariam isso; isso é óbvio, eles sabem que é bom. 
Mas em vez de enfocar-se em como estudar bem o Fa, como entender o Fa bem e como se 
melhorar no Fa, têm o apego de fazer coisas. “Já sou velho e me aposentei” ou, “estou me 
aposentando”. “Não tenho nada para fazer. Com isto encontrei algo para fazer; é fantástico! 
Além do mais, esta prática é boa”. Eles têm esta mentalidade. Pensem todos nisso, pensar 
assim é o oposto aos requisitos do nosso Fa. Devemos ser responsáveis diante deste Fa, não 
ao que sente. Você pensa que não tem nada para fazer nem do que depender e deseja 
encontrar algumas coisas para fazer. Assim não é como isto funciona. Este é um grande 
problema. Como considera o Fa é um assunto sério! 

Quando uma pessoa faz a prática de cultivo, verdadeiramente faz a prática de cultivo em 
direção aos níveis superiores, este é um assunto de salvar a si mesmo e salvar os outros. Se 
não pode cumprir com nosso requisito para sua forma de pensar, não pode fazer bem este 
trabalho. Não é verdade? Enfatizei este ponto uma e outra vez e falei dele em diferentes 
regiões ao longo de todo o país. Não podemos dirigir isto como um lugar de trabalho, um 
negócio, ou como uma empresa ou instituição. Frequentemente dou o seguinte exemplo: no 
passado, quando Sakyamuni ensinou seu Fa, para prevenir que as pessoas ficassem presas 
nesta forma (estes problemas não estiveram presentes naquela época, houve somente o 
problema de buscar a reputação e ganhos egoístas) pediu às pessoas que cortassem 
completamente qualquer laço com a sociedade, ele guiou as pessoas para as montanhas 
remotas, antigas florestas e cavernas para cultivar. Não lhes permitiu ter nada e os separava 
completamente das coisas materiais para que eliminassem todos seus apegos humanos e 
seus apegos à reputação e interesse pessoal. Mas nós estamos na sociedade das pessoas 

                                                
11 Sinônimo: chefe dos rebeldes ou amotinados. 
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comuns. Cada um cultiva na sociedade das pessoas comuns, tomamos a responsabilidade 
por nosso próprio cultivo. Na realidade, não quero absolutamente criticar você aqui. 
Somente estou sendo responsável por seu cultivo, apontando esses obstáculos que 
seriamente afetam seu cultivo para os níveis superiores. Mas para nós, sendo assistentes, 
existe o assunto de ser responsável, ou seja, se não o faz bem, poderia guiar seu grupo de 
pessoas de forma desviada. Se todo o grupo é guiado de forma desviada, então, além do que 
faz a você mesmo, pode arruinar a todo o grupo de pessoas! Frequentemente falo deste 
problema; este apego de fazer coisas. É claro, este tem seu lado bom, por isso precisamos 
balancear estas coisas. Se ninguém tentasse fazer coisas e ninguém quisesse ser assistente, 
eu diria que tampouco seríamos capazes de realizar bem nosso trabalho. Deve sentir 
entusiasmo ao fazer este trabalho, mas sua motivação deve ser o Fa, para o propósito que as 
pessoas estudem o Fa e obtenham o Fa, para promover o Fa em grande escala e para salvar 
as pessoas. Seu ponto inicial não deve ser “para que eu faça algo”. Penso que não temos 
feito isto o suficientemente bem. Pensemos mais sobre estas coisas. 

De hoje em diante, nossos assistentes devem tratar de compreender completamente este 
Fa. Penso que estes problemas podem ser então resolvidos. Esses estudantes que não 
assistiram aos seminários, devem também obter um completo entendimento do Fa. Por isso, 
nossos padrões para os assistentes são altos. Há também pessoas que fazem alguém 
assistente baseado em suas relações pessoais: “Ambos temos uma boa relação, sempre 
estivemos de acordo”; não podem lidar com isto dessa forma. Quem quer que faça este 
trabalho tem que ser aquele que estuda e pratica bem. Talvez meus requisitos para você 
sejam altos. Conheço a situação lá em baixo, mas afinal de contas, penso que estamos em 
Pequim e a Sociedade de Investigação de nosso Falun Dafa está aqui; o centro está aqui. 
Diria que se não fazemos as coisas bem aqui, afetará outras regiões. 

Não quero dizer muito, porque essas são, afinal de contas, deficiências. Ainda que não 
os estou criticando, apontei onde têm deficiências. Pedimos a vocês que os outros não 
assistissem a esta reunião porque não desejamos que afete seu trabalho futuro. Por isso, não 
pedimos aos outros que assistam e permitimos somente os nossos assistentes virem. Creio 
que nossos assistentes possam dar o exemplo e fazerem essas coisas bem. Logo, não penso 
que tenhamos nenhum problema construindo nossa prática e desenvolvendo-a 
normalmente. 

Também há um rumor que está se difundindo: Li Hongzhi vai para fora do país e talvez 
não regresse. As pessoas que dizem isto estão me considerando como uma pessoa comum e 
corrente, como se quando for ao estrangeiro, farei algum dinheiro e logo não regressarei ou 
me estabelecerei lá. Não sou esse tipo de pessoa. Vocês sabem, também tenho parentes fora 
do país, assim posso viajar para fora a qualquer momento. É claro que a qualidade de vida 
lá é melhor que a daqui, mas não busco essas coisas; fama, ganhos, prazer, etc. Não busco 
essas coisas, não me servem para nada. Mas, caso alguém não saiba e para prevenir que 
algumas pessoas tenham certos pensamentos (pode ocorrer um problema em algumas 
regiões quando eu não estiver próximo), e com o objetivo de guiar o cultivo das pessoas 
caso já não esteja, tudo deve ser decidido de forma centralizada por nossa Sociedade de 
Investigação do Falun Gong e guiará a todos de forma centralizada na prática de cultivo. 
Todas as decisões da Sociedade de Investigação têm sido aprovadas previamente por mim, 
ou seja, sem importar onde eu estivesse, qualquer decisão que eles tomaram, foi tomada 
somente depois de ter entrado em contato comigo por meio de telefone ou fax. Outra coisa 
é, como também disse a eles, isto é também em si mesmo uma prova para a Sociedade de 
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Investigação, para ver quão bem guiam os outros quando eu não estiver presente; esta 
também é uma prova para eles. Mas penso que não haverá problema, porque as pessoas que 
estiveram ao meu lado por muito tempo, sabem muito bem como faço as coisas, o que 
desejo fazer, e em geral tudo o que desejamos fazer para popularizar o Fa. Então, estou 
deixando claro: em caso que eu já não esteja aqui, nossos centros de assistência em todo o 
país devem cumprir e respeitar as decisões tomadas pela Sociedade de Investigação. É 
ainda mais o caso que concerne a um assistente, que deve cumprir com esta 
responsabilidade. 

Discutirei um assunto oposto a tudo isto. Muitos de nós tomamos o termo “assistente” 
como um título. A razão pela qual não lhes permitimos usar os títulos de postos e posições 
das pessoas comuns é para evitar este tipo de coisas. Não se supõe que “assistente” deva ser 
um tipo de posição social. Além disso, se começa a dar ordens às pessoas nos locais de 
prática, e a pessoa se afasta e ignora você, realmente não há nada que possa fazer. Se fizer 
as coisas ainda pior, então ela poderá dizer: “E se eu não vier à prática?”. Portanto, não 
temos autoridades, e as pessoas fazem este trabalho voluntariamente por seu próprio 
entusiasmo; isto também é fazer coisas boas para os outros. Por isso, devemos ser mais 
cuidadosos em como fazemos nosso trabalho. Já que não é um tipo de poder ou posição 
alguma, penso que podemos substituir um assistente em qualquer lugar e a qualquer 
momento. Não se apeguem a estas coisas. “Se me pede que faça o trabalho de assistente, o 
farei; se me pede que não faça o trabalho de assistente, está bem; somente serei um 
praticante comum e praticarei junto com os demais”. Na realidade, ser um assistente é 
cumprir com o dever de um; não significa que se é dado a você o trabalho de assistente, vai 
ter êxito no cultivo! Isto não é assim. Um assistente simplesmente dá mais para os outros, 
atravessa mais as tribulações e carrega mais trabalho. Por isso, em muitas regiões ocorreu 
esta situação: depois que um assistente é substituído, se torna passivo e pouco cooperativo. 
Alguns inclusive formam seus próprios grupos. Penso que nenhuma dessas coisas deve 
acontecer em Falun Dafa. Como um cultivador poderia fazer essas coisas? Estou me 
referindo somente aos nossos assistentes. Estamos falando somente sobre estas coisas a este 
nível. Não deem muita importância a essas coisas; assegurem-se de não dar muita 
importância a elas. 

Mas com respeito a essas pessoas que realmente danificaram nosso Fa, não importa que 
pessoa seja, devemos substituir cada uma delas tão logo surjam esses problemas. Isto é 
porque não temos muitos requisitos para nossos estudantes; se deseja aprender, pode fazê-
lo, se não quer aprender, não podemos fazer nada a respeito; mas uma vez que aprenda, nos 
responsabilizaremos por você e lhe explicaremos as coisas. Mas este não é o caso para um 
assistente, porque se você mesmo não se comporta bem, afetará a todo um grupo de pessoas 
e desviará os outros. Portanto, tão logo vejamos alguém fazendo coisas distorcidas, o 
substituímos. Estou apontando-lhes seriamente este assunto: alguém chamado Sun no local 
de prática do Parque Evergreen, realmente passou dos limites por um período de tempo, e 
inclusive agora não admite seus erros. Mas não é que precisamos que ele admita seus erros. 
Ele deve corrigi-los por si mesmo, contudo, não fez nada e além do mais, me disseram que 
causou uma horrível influência. Não importa como ele seja comigo – não importa como me 
trata na superfície ou como me trata pelas minhas costas – ele afetou negativamente este Fa, 
assim que já não pode ser um assistente. Digamos que há alguém que diga, “sou um Buda”, 
“fui antes isto ou aquilo. Meu Falun é tão grande como uma casa” ou “sou inclusive melhor 
que Li Hongzhi”. Ele pode dizer o que lhe agrada, a mim não me importa. Mas não é 
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aceitável se não cumpre com o padrão de um assistente de Falun Dafa, nesse caso devemos 
substituí-lo. Se com o tempo se tornar bom, pode ser que novamente lhe peçamos que volte 
a ser o encarregado do centro. Não formemos uma opinião fixa sobre alguém. Portanto esse 
é o assunto. Não é minha intenção criticar nem culpar ninguém. Dirigimo-nos ao problema, 
não a pessoa. Estou somente lhes dando um exemplo. Existem pessoas que não 
mencionamos, mas que fizeram este tipo de coisas? Sim, existem, só que seus casos não são 
tão proeminentes12. 

Novamente, como disse da última vez, devemos começar um surgimento do estudo do 
Fa; devemos iniciar um surgimento do estudo do Fa. Compreendam bem o Fa. Somente se 
você compreende bem o Fa será capaz de reconhecer quando alguém se comporta 
negligentemente para assim ignorá-lo; quando ele pensa a respeito ou diga uma oração, 
reconhecerá de imediato se o que disse está bem ou mal. Então me digam, ele poderia 
conseguir fazer essas coisas? As pessoas não seriam capazes de fazer coisas distorcidas; é 
garantido que será desta maneira. 

Todos vocês sabem que este Fa é bom. Em cada seminário de fato ensinei de diferentes 
ângulos. Alguns disseram: “O que escutei hoje na lição do Mestre foi isto. O que escutei do 
Mestre em outro seminário foi diferente”. De fato, estive falando sobre os mesmos assuntos 
em ambos os seminários, apenas falei deles de diferentes ângulos. Mas em seu cultivo 
futuro, ou quando no futuro melhorarem ou quando lerem o livro em diferentes períodos, 
descobrirão que o que precisam para guiá-los está incluído no Fa que ensinei; tudo está no 
livro. Este Fa contém muitas, muitas coisas ensinadas de diferentes ângulos, com diferentes 
elementos, e ensinadas em diferentes lugares. Ensinei-o todo em um só estado. Por isso é 
que cada vez que tentarem entender obterão algo. Enquanto o estudarem bem, eu diria que 
o farão bem. Meu terceiro livro, “Zhuan Falun” será publicado em breve. Este tem o 
conteúdo completo de meus seminários e abrange tudo. Será publicado muito em breve. E 
vocês os estudantes de Pequim serão os primeiros a vê-lo e os primeiros a se beneficiarem 
dele. Devemos estudar o Fa muito e compreendê-lo bem. 

Todas estas coisas que disse foram para possibilitar que todos se melhorem 
verdadeiramente; por isso lhes disse o que disse. A razão pela qual os reuni aqui de maneira 
urgente é porque temo que não possam ser capazes de lidar bem com as coisas no curso dos 
vossos cultivos mais adiante, seja porque não entendem bem o Fa ou porque não lhes 
expliquei completamente as coisas e poderiam fracassar no meio do caminho, cujo caso 
sentiria que não fiz tudo o que pude fazer por vocês. Por isso, os reuni aqui para lhes falar 
mais sobre este assunto. O cultivo é assunto seu. Se no futuro alguém ficar para trás ou não 
puder completar o cultivo, não serei capaz de abrir-lhe a porta dos fundos. Digamos que 
vejo que ele é muito bom, ou que ele me fala sobre sua situação e digo: “Está bem, deixe-
me abrir a porta dos fundos e deixar você ascender”. Isso não pode acontecer. Vocês 
sabem, o que agora transmito é o Fa. Este Fa é o Fa do Cosmo. Se não cumpro com o Fa, 
não seria eu o primeiro a danificar o Fa? O cultivo todo depende de vocês, de vocês 
mesmos. O Fa é bom; pode salvar as pessoas, e pode também resgatar as pessoas. Depende 
de como tenta entender o Fa, ou como tenta compreendê-lo. Estas foram as coisas que quis 
dizer-lhes, por isso lhes pedi que viessem. Assegurem-se de não pensar que esta reunião se 
trata de que vi vossas deficiências e queria criticá-los; esse não é o caso. Penso que é 
melhor apontar certos problemas a tempo, do que apontá-los em um momento tardio. 

                                                
12 Sonônimo : distinto, notável. 
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Quando substituímos prontamente certos assistentes de centros em vários lugares, ou certos 
assistentes, que identificamos como não serem o suficientemente bons, se depois eles 
urgentemente se detém e gradualmente se dão conta de seus problemas e voltam a se 
cultivar novamente, então, não há nenhuma diferença se são ou não líderes de centros ou 
assistentes; podem fazer a prática de cultivo de igual maneira e deixarão de fazer o que 
estavam fazendo. Além do mais, isto é realmente bom para eles, porque eles também o 
reconhecerão e ainda continuarão fazendo o cultivo. Com algumas pessoas, lhes demos 
oportunidades uma e outra vez, mas uma e outra vez continuam sem poder despertar, e no 
final será muito tarde; elas já caíram completamente e se afundaram em um estado 
demoníaco. Esta é uma lição! 

Gosto de colocar as coisas claramente, não gosto de falar com rodeios. Durante o 
período recente, nós – sejam centros de assistência, filiais de centros, ou nossos assistentes 
em diferentes locais – na realidade fizemos muito trabalho, o que permitiu que nosso Fa 
hoje fosse de tanta influência. É claro, o Fa é bom, isso é um aspecto disto. Vocês 
contribuíram muito, protegeram este Fa e o promoveram. Na realidade, este Fa, disse em 
primeiro lugar que este é o Fa do Cosmo. Este inclui a todos vocês; todos vocês estão 
dentro deste Fa. Portanto, este Fa também é de vocês.  Se protegem ou não este Fa, se o 
promovem ou não, se o difundem ou não e se assimilem ou não neste Fa no futuro, tudo 
isto está em suas próprias mãos. Somente posso ensiná-los e guiá-los neste caminho reto; 
esse é o meu papel. Mas os que realmente alcançarem mais tarde a perfeição, digo-lhes que 
isso é o produto de seu próprio cultivo. 

Não quero tomar muito de seu tempo. Muitas pessoas vieram escutar o que o Mestre 
tinha para dizer nos ensinamentos em direção aos altos níveis na reunião de assistentes; 
chegaram com a mentalidade de buscar algo, com apegos, ou buscando conhecimento. Eu 
diria que isso não é bom. Não quero dizer mais, isto é tudo o que quero dizer. Se tiverem 
perguntas, se tiverem perguntas especiais, lhes daremos um pouco de tempo e podem fazê-
las. O Centro Geral de Pequim está fazendo arranjos para tirar fotografias; em um momento 
os centros de assistência e as filiais dos centros poderão se agrupar para tirar algumas fotos. 
Isso está bem; podem tirar fotos comigo. Em seguida, podem me fazer as perguntas 
especiais que possam ter. Isto é tudo o que direi por agora. 

Também escutei que alguns estudantes gostariam de visitar diversos locais de prática. 
Visitar diferentes locais é algo bom, já que isso pode incrementar o contato entre vocês e 
ajuda que aprendam uns com os outros; isso é muito bom. Mas quando algumas pessoas 
vão a alguns lugares, parece ter a intenção de se exibir e diz, “sei de algo…” difundindo 
assim rumores, ou dizem, “vocês não sabem sobre estas coisas, mas eu o sei sim”. Sempre 
desejam… têm essa semente tão pequena de um apego. Debaixo disso, têm um pouquinho 
de intenção de usar este Fa para se engrandecer. Isso também é um apego de se exibir. Não 
é que conscientemente queiram ostentar a si mesmos, não é assim. Eles somente têm essa 
pequeníssima intenção de se exibir. Esta intenção de se exibir pode ser muito destrutiva 
para um cultivador. 

 
Alguns perguntam, por que algumas pessoas que não alcançaram a iluminação podem 

ter fashen. 
Vocês que não alcançaram a iluminação, prestem atenção! As pessoas que não 

alcançaram a iluminação também podem ter fashen se alcançaram o reino de Buda. Mas 
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neste momento, nenhum de nossos estudantes alcançou este estado. Nenhum dos mestres de 
qigong em outras práticas de qigong de hoje em dia, tampouco alcançou esse estado. Até o 
que sei, sou a única pessoa que tem Fashen. Por que algumas pessoas viram em sonhos 
nossos assistentes, os encarregados de nossos centros, ou outras coisas? Esse é o produto de 
seus próprios pensamentos somado ao seu campo dimensional; está refletido pela relação 
correspondente de seu campo dimensional, isto é um tipo de estado de usar esta coisa para 
refleti-lo na extensão de seu campo dimensional. Além disso, quando alguém se cultiva até 
certo ponto, ele pode se separar de seu corpo se este não está bloqueado, ou seja, que seu 
espírito-original pode se separar de seu corpo. Mas todas essas são coisas triviais que se faz 
em níveis muito baixos. 

 
Alguém afirmava ser a Bodisatva Skanda e que pode arrancar o Falun que o Mestre 

implantou para os estudantes. 
Esse é o resultado de sua criação de demônios em sua própria mente e que altera as 

imagens em sua própria mente; ele as imaginou. O arrancou na realidade? Que o tenha 
arrancado estava em sua imaginação; somente foi uma imagem na extensão de seu campo 
dimensional, imaginado por si mesmo. Ele não pode fazer nada. Que importa que se 
proclame como a Bodisatva Skanda? Posso lhe dizer o que lhes disse sobre isto há muito 
tempo: no período final do Fa, inclusive os seres em altos níveis estão enfrentando 
catástrofes; todos os que devem ser protegidos, têm sido protegidos; todos os que não têm 
sido protegidos, têm sido destruídos por explosões; agora já não existe nenhum. Muita 
gente viu a Bodisatva Avalokitesvara, e alguns estudantes usaram sua imagem para fazer a 
consagração. Deixem-me lhes dizer, que os pensamentos que uma pessoa tem durante esse 
preciso momento quando venera um Buda é o mais compassivo, é o mais bondoso e o 
melhor. Para proteger esses pensamentos que uma pessoa tem, é mostrada a imagem da 
Bodisatva Avalokitesvara para ele. Todos eles na realidade são manifestações de meus 
Fashen. Já falei sobre isto em meus seminários anteriores. 

 
Gravação de áudio realizada pelo Centro de Assistência Geral de Falun Dafa em Pequim. 

 
 
 
 

 


