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Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Minh Huệ Net là nguồn thông tin nguyên bản nhất về thực hành Pháp Luân Công và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc, cũng như cung cấp thông tin kịp thời về tin tức các hoạt động và sự kiện liên quan đến Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc cũng như ở hơn 100 quốc gia trên thế giới nơi Pháp Luân Công đang được tập luyện. Minh Huệ Net đăng tải bài chia 
sẻ về trải nghiệm và nhận thức của chính các học viên, vốn là những người đóng góp phần lớn bài cho trang web.

[MINH HUỆ] Chiều ngày 14 tháng 04 năm 2012, các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở phía trước vòng 
xoay đài phun nước của khách sạn Indonesia ở Jakarta. Họ muốn 
nâng cao nhận thức của người dân về Pháp Luân Đại Pháp, còn được 
gọi là Pháp Luân Công, vốn theo những nguyên lý  Chân- Thiện- 
Nhẫn, và đã được người dân trên khắp thế giới đón nhận.

Sự kiện này đã được tổ chức tại khu vực trung tâm thành phố 
đông đúc, và nhiều phương tiện giao thông qua lại. Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn Jakarta đã chơi một vài bản nhạc và cũng biểu diễn các 
bài công pháp Pháp Luân Công. Những biểu ngữ lớn và cờ mang 
thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân- Thiện- Nhẫn” tung 
bay trong gió và đã thu hút sự chú ý của người dân. Cộng đồng và 
nhân viên an ninh đã hưởng ứng tích cực  sự kiện. Nhiều lái xe đã 
đi chậm lại để lấy các tài liệu giảng chân tướng. Họ cũng giơ ngón 
tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ của mình và chụp ảnh.

Sự kiện này là một trong những hoạt động đang được tổ chức ở 
các thành phố lớn trên khắp Indonesia để hưởng ứng “Tháng Pháp 
Luân Đại Pháp” sắp tới. Các học viên tham gia đã bày tỏ niềm hạnh 
phúc và sự biết ơn của họ. Một người nói: “Chúng tôi rất hạnh phúc 
được tu luyện Đại Pháp và tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã giới 
thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng 20 năm trước.”

[MINH HUỆ] Ngày 13 tháng 04, các học viên Pháp Luân 
Công đã tham gia Lễ hội diễu hành Sangkran ở Bangkok, gây 
ấn tượng cho khán giả bằng đoàn diễu hành tuyệt đẹp của họ 
bao gồm một nhóm cờ, một đội trống lưng, và một nhóm “Thiên 
nữ”. Lễ hội Sangkran là lễ hội nổi tiếng nhất ở Thái Lan. Nó có 
đặc trưng là diễu hành, thi hoa hậu, biểu diễn văn hóa, và nhiều 
thứ khác.

Đoàn diễu hành đi qua khu vực náo nhiệt của Bangkran. 
Nhiều khán giả đã nhận những bông sen giấy làm bằng tay của 
các học viên và các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. 
Một số háo hức chìa tay ra để lấy tài liệu.

Vào cuối buổi diễu hành, Ban tổ chức đã tặng các học viên 

Indonesia: Phổ truyền sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp ở Jakarta

Bangkok, Thái Lan: Nhóm Pháp Luân Công tham gia Lễ hội diễu hành Sangkran 

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tập luyện có lợi 
ích cho sức khoẻ và tinh thần. Được khai sáng bởi ông Lý Hồng Chí, môn tập này 
gồm năm bài tập nhẹ nhàng, trong đó có một bài tọa thiền, cùng với việc các học 
viên nỗ lực thuận theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ ngay trong cuộc 
sống hàng ngày. Pháp Luân Công không chỉ đem lại lợi ích về sức khoẻ và đời 
sống cho người tập, mà những người khác cũng được hưởng lợi.

 Xuất phát từ Trung Quốc năm 1992, đến nay Pháp Luân Công đã có mặt trên 
khắp thế giới với học viên từ đủ mọi quốc gia, sắc tộc, cũng như các thành phần 
xã hội. Đối mặt với cuộc đàn áp tà ác của Đảng cộng sản Trung Quốc, học viên 
Pháp Luân Công càng thể hiện sức mạnh tinh thần hơn nữa qua việc phản bức hại 
bằng con đường nêu cao đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: www.minhhue.net
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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Bài của một học viên ở Indonesia

Bài của một học viên ở Thái Lan

Các học viên
Pháp Luân Đại Pháp

tổ chức các hoạt động
trước khách sạn Indonesia

ở Jakarta

Nhân viên cảnh sát
đang đọc tờ rơi

giảng chân tướng

Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp và vu khống ở Trung Quốc từ 
năm 1999, ngày càng thêm nhiều người trên khắp thế giới đã bắt đầu 
tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có nhiều người Indonesia.

một món quà cảm ơn làm kỷ niệm. Ông Chatparitta, Chủ tịch Ban tổ 
chức nói rằng họ rất vui vì có Pháp Luân Công là một phần của chương 
trình. Ông chúc các học viên một cái Tết Thái vui vẻ.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ hội diễu hành Sangkran ở Bangkok



vời, và cảm ơn các học viên đã tổ chức nó trong khuôn viên 
của trường.

Christian Hendriks, một sinh viên đã tốt nghiệp, xúc động bởi 
các bức tranh, đặc biệt là những bức tranh thể hiện cuộc bức hại 
tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh nói rằng anh 
có thể cảm nhận và hiểu những gì mà các nghệ sỹ đang cố gắng 
để thể hiện, và rằng các bức tranh phản ánh cuộc sống thực rất 
xúc động. Anh cũng thích bức tranh “Thiên nhân hợp nhất.” Đại 
dương thể hiện nội tâm an hòa và trái tim rộng lớn của người tu 
luyện, anh nói. Anh muốn tìm hiểu thêm về các tác phẩm nghệ 
thuật và biết thêm chi tiết về Pháp Luân Công.

Một phụ nữ trẻ đã nói với các học viên rằng cô thích những 
điều tốt đẹp, và vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật đã làm cô ấn 
tượng sâu sắc. Mỗi bức tranh đều đặc biệt, cô nói. Cô đã nhờ các 
học viên chụp ảnh cô đứng trước các bức tranh.

Abdulmohsen Alfozan, một sinh viên năm đầu đến từ Nam 
Phi chuyên ngành kinh doanh, đã đến triển lãm với bốn người 
bạn của mình. Anh nói cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc là không thể chấp nhận. Anh nói: “Nó quá tàn bạo. Tôi có 
thể cảm nhận nó thông qua các bức tranh.”

Triển lãm Chân, Thiện, Nhẫn trưng bày tác phẩm nghệ thuật 
của các học viên Pháp Luân Công mô tả về môn tập Pháp Luân 
Công, tinh thần cao thượng của các học viên Pháp Luân Công, 
và sự tàn bạo của cuộc bức hại. Từ năm 2004, triển lãm đã được 
tổ chức ở hơn 200 thành phố trên khắp thế giới.

[MINH HUỆ] Triển lãm Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức 
tại Trung tâm Nghiên cứu châu Á tại Đại học British Columbia, Van-
couver, Canada vào ngày 04 tháng 04 năm 2012. Bốn mươi tác phẩm 
nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Công đã được trưng bày.

Nhiều giảng 
viên và sinh viên 
đã đến thăm 
quan triển lãm. 
Một giáo sư đã 
đưa cả lớp học 
của ông đến triển 
lãm. Nhiều sinh 
viên từ Khoa 
Nghệ thuật và 
âm nhạc cũng 
đã đến. Một số 
khách thăm quan 
đến từ Trung 

Quốc. Họ đã xem các tác phẩm nghệ thuật một cách cẩn thận, và hỏi 
các câu hỏi về Pháp Luân Công. Một số sinh viên Trung Quốc đã chụp 
những bức tranh mà họ yêu thích. Một sinh viên trẻ người Trung Quốc 
đã đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật. Anh nói những bức tranh mô 
tả lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc 
bức hại làm anh xúc động nhất.

Tiến sỹ Ross King, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á, đã 
xem từng bức tranh. Ông nhận xét rằng đó là một triển lãm tuyệt 

Số 2012-16   Ngày 30 tháng 4 năm 2012

2

[MINH HUỆ] Ngày 07 và ngày 08 tháng 04 năm 2012, các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản đã tham dự Lễ hội hoa Anh đào lần 
thứ 20 tại công viên Suigen ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi. Các học 
viên đã biểu diễn các bài công pháp trên bãi cỏ và dạy các bài công 
pháp cho khách tham quan. Trong phần biểu diễn trên sân khấu của 
sự kiện, các học viên đã biểu diễn múa Trung Quốc, múa lân và biểu 
diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Tiết mục của họ đã được 
khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Năm nay, hoa anh đào nở muộn. Thời tiết rất đẹp vào cuối tuần 
và hoa anh đào trong công viên Suigen đã thu hút nhiều khách tham 
quan. Vào trưa ngày thứ Bảy và Chủ nhật, các học viên đã biểu diễn 
trên sân khấu. Các học viên nhỏ tuổi từ trường Minh Huệ đã biểu 
diễn điệu múa truyền thống Trung Quốc và được hưởng ứng với 
tràng pháo tay nhiệt tình. Sự ôn hòa và thanh bình truyền xuống 
khán giả trong khi biểu diễn các bài công pháp, và điệu múa lân sinh 
động khiến cho phần trình diễn của các học viên vui vẻ gần gũi. Bà 
Kito, vợ của Chủ tịch Ban tổ chức, đã ở đó xem các điệu múa. Bà đã 
không ngớt lời cảm ơn các học viên vì những tiết mục biểu diễn của 
họ và đã chụp ảnh cùng với họ.

Một phụ nữ gốc Trung Quốc đến từ Thẩm Dương, Trung Quốc, đã 
đưa các con và mẹ cô, đang từ Trung Quốc sang thăm, ra công viên. 
Họ đã nói chuyện với các học viên và đã biết sự thật về cuộc bức 
hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Người phụ nữ sẵn sàng đồng ý 
thoái xuất đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới mà cô 
đã từng gia nhập – đoàn thanh niên và đội thiếu niên. Mẹ của cô đã 
lấy các tài liệu thông tin.

Nhật Bản: Thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp
             tại Lễ hội hoa anh đào thành phố Toyota

Vancouver: Triển lãm Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn
             được Tổ chức tại trường Đại học British Columbia

Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

Các tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn một điệu múa quạt truyền thống

Sau tiết mục
biểu diễn,

vợ của chủ tịch 
Kito đã chụp ảnh
với các học viên

Hội trường triển lãm



[MINH HUỆ] Ngày 10 tháng 04 năm 2012, Thị trưởng của quận Bắc Saanich, Brit-
ish Columbia, Canada, đã gửi công bố dưới đây cho Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp 
Canada. Thị trưởng Finall đã tuyên bố tháng 05 năm 2012 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp 
tôn vinh Chân- Thiện- Nhẫn” ở quận Bắc Saanich.

Quận Bắc Saanich
Công bố
Tháng Pháp Luân Đại Pháp
Tháng 05 năm 2012
Tôn vinh Chân, Thiện và Nhẫn
Xét rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập luyện thiền định cao tầng về tâm, thân và 

tinh thần mà đã mang lại sức khỏe và lợi ích cho người dân trên khắp Canada; và
Xét rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành những nguyên lý Chân – Thiện – 

Nhẫn và đưa Nó vào cuộc sống hàng ngày của mình, cố gắng để trở thành những người tốt 
hơn trong mọi môi trường và hoàn cảnh; và

Xét rằng ông Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp được tuyên dương 
và công nhận rộng rãi vì những nỗ lực nâng cao sức khỏe và đạo đức nhân ái trên khắp 
thế giới; và

Giờ đây tôi, Alice Finall, Thị trưởng của quận Bắc Saanich, tuyên bố lấy tháng 05 năm 
2012 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn” ở quận Bắc Saan-
ich.

Dưới sự làm chứng, tôi xin ký tuyên bố vào ngày hôm nay 10 tháng 04 năm 2012

Alice Finall
Thị trưởng

 [MINH HUỆ] Có một vị Lạt-ma đáng kính với đạo đức cao thượng 
và có uy tín lớn sống ở Khu đồng cỏ Kerqin A-rập thuộc Nội Mông Cổ. 
Ông ấy nói tiếng dân tộc thiểu số Mông Cổ và thường xuyên khuyên họ 
cách làm người tốt như thế nào. Ông bảo họ không được làm trái với ý 
trời và chờ đợi sự giúp đỡ của Thần để được cứu độ. Vị Lạt-ma đáng 
kính hiểu được nguyên lý của định mệnh sắp đặt và có thể thấy được 
tương lai. Lời tiên đoán của ông liên tục trở thành sự thật. Người dân 
thường tìm đến lời khuyên của ông khi họ có những vấn đề quan trọng 
cần xử lý. Mọi việc trở nên tốt nếu họ theo lời chỉ dẫn của ông. Những 
người dân tộc thiểu số Mông Cổ rất kính trọng vị Lạt-ma này.

Trong cơn lũ năm 1998 xuất hiện những dòng chảy đầy bùn đá, và 
một phần của dãy núi đã sụp xuống. Người Mông Cổ đã nghe những 
âm thanh kinh khủng như đá và bùn tràn xuống với nước lũ trong quá 
trình sạt lở đất. Không có cách nào kháng cự lại sự sạt lở khủng khiếp 
này. Trong phút chốc, rất nhiều ngôi nhà trong thôn đã hoàn toàn bị 
chôn vùi. “Sức mạnh” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng 
bất lực khi đứng trước một sức mạnh như thế.

Con người, bất lực trong việc đối mặt với thảm họa này, đã rất ngạc 
nhiên khi thấy rằng ngôi nhà của vị Lạt-ma đáng kính hoàn toàn không 
bị hư hại, bình an vô sự. Khi xem xét kỹ càng, họ thấy một vài điều 
không thể tin được. Khi dòng chảy đá bùn và nước lũ đến gần nhà của 
vị Lạt-ma, nước, như thể làm theo mệnh lệnh, đã tách ra làm hai và 
chảy với tốc độ lớn xung quanh hai bên nhà ông. Không có bất kỳ giọt 
nước nào trong sân nhà ông. Chỉ có ngôi nhà của vị Lạt-ma đáng kính 
là còn đứng vững sau thiên tai. Mọi người kêu lên trong sự ngưỡng 
mộ: “Chỉ có người tu luyện thành tâm sẽ được bảo vệ và an toàn trong 
thảm họa.”

ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 
1999. ĐCSTQ cũng giống như một tai họa lớn gây nên một cơn thủy 
triều đầy máu dấy lên khắp Trung Quốc. Người ta nghe chương trình 
phát sóng vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công khắp mọi nơi. Người 
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Canada:           Quận Bắc Saanich tuyên bố tháng 5 năm 2012 là
              “Tháng Pháp Luân Đại Pháp, tôn vinh Chân - Thiện - Nhẫn”

Vị Lạt-ma nói với dân tộc thiểu số Mông Cổ rằng Pháp Luân Công là Chính Pháp
hiểu biết cảm thấy điều này khá kỳ lạ. Họ tự hỏi: “Làm sao có thể đối 
xử với những người tin Thần kính Phật như vậy?” Họ hỏi vị Lạt-ma 
đáng kính, người hiểu biết định mệnh và thấy được tương lai, những gì 
thực sự sắp xảy ra. Vị Lạt-ma lo lắng về điều này và nói với họ: “Bất 
cứ làm gì, cũng đừng phỉ báng Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là 
Chính Pháp. Pháp Luân Công sẽ được công nhận là Chính Pháp trong 
tương lai.”

Ông ấy nói: “ĐCSTQ đố kỵ Pháp Luân Công. Họ đàn áp Pháp Luân 
Công vì họ thấy Pháp Luân Công đã giúp con người thay đổi và trở nên tốt 
hơn. Sớm muộn ĐCSTQ sẽ bị hủy diệt. Đảng cộng sản là một thảm họa. 
Pháp Luân Công sẽ được công nhận là Chính Pháp.” Ông cũng nói trước 
rằng: “Trong tương lai mọi người sẽ tập Pháp Luân Công.”

Người dân địa phương nhanh chóng lan truyền những lời dự báo của vị 
Lạt-ma. Người này nói với người kia: “Đừng nói rằng Pháp Luân Công là 
xấu, dù cho bạn không tập hay tu luyện Nó.” Vị Lạt-ma đáng kính cũng 
không để cho mọi người phỉ báng Pháp Luân Công.

Hai năm sau, vị Lạt-ma đáng kính nói rằng ông sẽ sớm rời bỏ thế giới 
này. Ông nói rằng hai con chim phượng hoàng sẽ đến gặp ông vào ngày 
ông rời đi. Ông đoán trước phương hướng đến và đi của chúng. Vị Lạt-ma 
đáng kính đã qua đời như lời dự đoán. Hai con chim phượng hoàng đã đến. 
Chúng đến và rời đi theo hướng mà ông đã nói.

Một vị Thần đọc thánh thư trên trời để chào đón vị Lạt-ma đáng kính 
trong khi những nghi lễ trang trọng cuối cùng được thực hiện tại đám tang 
của ông. Khi họ nghe giọng nói của một vị Thần đang đọc thánh thư, mọi 
người, gồm có những người đến để nói lời vĩnh biệt và mong ông có một 
chuyến đi tốt lành tại nhà tang lễ hay những người tổ chức lễ tang, cũng 
như những người đến để xem, tất cả đều quỳ gối xuống. Chủ nghĩa vô thần 
của ĐCSTQ sụp đổ ngay lập tức. Con người thật sự tin vào sự tồn tại của 
Thần và tin câu nói của người Trung Quốc rằng ““Trên đầu ba thước có 
thần linh”, nghĩa là [họ] có rất nhiều.” (Chuyển Pháp Luân)

Một vài người đã rơi nước mắt.
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[MINH HUỆ] Từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 01 tháng 04 năm 
2012, Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới đã được tổ chức tại 
thành phố Dortmund, Đức. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ 
bang Nordrhein-Westfalen nước Đức đã nắm bắt cơ hội để giảng chân 
tướng cho các vận động viên, cư dân địa phương và du khách.

Tại Đức, thành phố Dortmund vốn nổi tiếng về thể thao. Đây là 
lần thứ ba Dortmund được đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng bàn 
đồng đội thế giới. Năm nay có khoảng 60.000 vận động viên đến từ 
hơn 140 quốc gia tham gia. Ngày 29 tháng 3, các học viên đã tổ chức 
một sự kiện ngày thông tin trên phố đi bộ ở trung tâm thành phố 
nhằm giảng chân tướng và thu thập chữ ký cho thỉnh nguyện thư lên 
án và yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các học 
viên Pháp Luân Công đang còn sống tại Trung Quốc.

Bà Yang, người tổ chức sự kiện, nói, “Trung Quốc là nước dẫn đầu 
thế giới về bóng bàn, nhưng nhiều người không hề biết rằng Trung 
Quốc còn là nước “số một thế giới” vì đã phạm một tội ác khủng 
khiếp: mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công đang còn 
sống để bán cho các bệnh nhân cần ghép tạng và thu về số lợi nhuận 
khổng lồ. ĐCSTQ chính là kẻ đứng đằng sau tội ác khủng khiếp này. 
“Các bạn hãy thử nghĩ về điều đó: Quá trình tìm mô phù hợp là trọng 
yếu trong việc cấy ghép nội tạng. Ở các nước phương Tây, thời gian 
chờ đợi để có được một quả thận phù hợp có thể là nửa năm hoặc lâu 
hơn. Nhưng một trung tâm ghép tạng tại thành phố Thẩm Dương, 
Trung Quốc, đã cam đoan rằng thời gian chờ đợi của họ chỉ là một 
tuần cho đến một tháng cho một quả thận và không quá hai tháng 

Giảng chân tướng tại Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới tại Đức 
Bài của một học viên ở Đức

cho một lá gan. Làm thế nào mà họ có thể hứa chắc về một 
khoảng thời gian ngắn như thế? Chỉ có thể có một câu trả lời: 
Họ phải có sẵn một nguồn cung cấp nội tạng lớn. Có  lần một 
nhân chứng đã kể lại với phóng viên nước ngoài rằng có hơn 
6.000 học viên Pháp Luân Công bị giam ở một trại tập trung 
bí mật tại Tô Gia Đồn thuộc thành phố Thẩm Dương, và vài 
người trong số họ đã bị giết chết để lấy nội tạng.

“Một bác sỹ quân y cao cấp đã tiết lộ rằng tổng cộng có hơn 
36 trại tập trung như vậy trên toàn Trung Quốc.”

Một người phụ nữ Đức nói rằng cô vốn rất yêu văn hóa 
Trung Hoa đến nỗi mà cô đã nhuộm tóc của mình thành màu 
đen. Cô rất bối rối khi tìm hiểu về việc mổ cắp nội tạng tại 
Trung Quốc và muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Một học 
viên đã nói với cô rằng những tội ác như thế đã được thực hiện 
hết sức bí mật. Các học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng 
bức lấy mẫu máu và mô ở trong tù trong khi hệ thống tư pháp 
thì thông đồng với các bệnh viện để buôn bán nội tạng của họ 
kiếm lời.

Một người đàn ông đã biết về những chuyện tồi tệ này đang 
diễn ra tại Trung Quốc nhưng ông vẫn bối rối trong nhận thức 
về việc này. Một học viên đã nói với ông rằng việc này không 
phải là làm chính trị mà là cứu người. Họ đã trò chuyện với 
nhau về các nguyên lý thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo. 
Ông đã lắng nghe chăm chú và thái độ của ông dần dần trở nên 
thân thiện hơn.

Một người Đức khác đã nói rằng ông tin rằng mọi thứ là do 
Chúa ban tặng và người ta nên nhìn vào trong tâm của mình. 
Ông ủng hộ Pháp Luân Công và đã ký vào thư thỉnh nguyện.

Wienz, một chàng trai trẻ người Đức, đã nêu lên ý kiến của 
anh rằng những chữ ký này sẽ không có ý nghĩa gì đối với 
ĐCSTQ. Một học viên đã nói với anh rằng những chữ ký này 
sẽ được trình lên Bộ Y tế Đức để đưa ra một dự luật mới “nhằm 
vận động người dân Đức không sang Trung Quốc ghép tạng.” 
Trong khi Wienz lật qua lật lại các trang có chữ ký, người học 
viên nói tiếp, “Điều này cũng thể hiện niềm tin của chúng tôi 
rằng chúng ta phải ngăn chặn tội ác này. Nếu mọi tư tưởng 
chân chính hợp lại với nhau, sức mạnh sẽ rất to lớn.” Anh 
Wienz đã ký tên và ghi lại địa chỉ của anh.

Cô Brandt đã ký tên mình vào thư thỉnh nguyện. Bên cạnh cô, 
con gái nhỏ của cô cũng muốn được mẹ giúp bé viết địa chỉ của 
họ nhưng em muốn tự mình ký. Sau đó, khi họ biết rằng trong 
suốt cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhiều người tin vào Chân-
Thiện-Nhẫn đã bị giết hại, bỏ lại những đứa trẻ mồ côi, cả hai 
đều hết sức sốc và họ đã cầu nguyện cho các học viên đó.

Khi một người chủ cửa hàng thể thao biết được sự thật, ông 
đã dán một tờ rơi về Pháp Luân Công ngay tại lối vào cửa hàng 
của ông để mọi người có thể trông thấy.

Một học viên khác đã kể lại với phóng viên, “Những ngày 
này tôi đã gặp rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau 
như: Thái Lan, Đài Loan, các nước thuộc Châu Phi, các nhân 
viên truyền thông đến từ Nhật Bản, các phóng viên từ Trung 
Quốc, và những người hâm mộ bóng bàn từ Trung Quốc và 
Morocco. Tôi đã nói với họ rằng, bên cạnh bóng bàn, Trung 
Quốc còn có một môn tập luyện rất phổ biến trên thế giới: đó 
là Pháp Luân Công. Trước đây có hơn 70 triệu người tập Pháp 
Luân Công tại Trung Quốc, và giờ đây nó đã được đón nhận 
tại hơn 100 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Họ đã cười vui 
vẻ khi nghe những điều đó và nhận lấy các tờ rơi.” Trong suốt 
giải đấu, nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã biết 
sự thật về Pháp Luân Công từ các học viên.

Người dân ký thỉnh nguyện thư phản đối cuộc bức hại và yêu cầu chấm dứt 
ngay lập tức việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công 
đang còn sống tại Trung Quốc

Vận động viên 
đến từ Palestine 

tham dự
Giải vô địch

bóng bàn 
đồng đội thế giới 
đang trò chuyện 
với một học viên 
Pháp Luân Công


