
                                         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 công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tĩnh công, 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.
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Giới thiệu

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.

Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: http://vn.minghui.org/news/
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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ToronTo, Canada:
PháP Luân Công Chào đượC Chào 

đón tại triển Lãm Chăm sóC sứC 
khỏe toàn thân

Bài viết của một học viên tại Trung Quốc.

[MINH HUỆ] Từ ngày 05 đến 07 tháng 04 năm 2013, các học viên 
ở Toronto, Canada đã giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng trong 
Triển lãm Chăm sóc sức khỏe toàn thân tại Trung tâm Hội nghị Met-
ro.

Khách thăm quan triển lãm đã tới bàn của các học viên, bày tỏ hứng 
thú muốn được biết về thông tin chi tiết của môn tu luyện. Một số 
người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công ngay tại chỗ. 
Nhiều người sau khi biết thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc đã thể hiện sự cảm thông và ủng hộ của họ với các học 
viên.

Một người phụ nữ nói với các học viên: “Thật tuyệt khi thấy các bạn 
kiên trì làm những gì mà các bạn cần phải làm!” Cô nói rằng cô đã tìm 
thấy được niềm hy vọng trong Pháp Luân Công và nói chuyện với các 
học viên một hồi lâu về những việc làm xấu xa ác độc của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc và những tai họa mà nó đã mang lại cho nhân loại .

Sau khi các học viên giảng chân tướng cho một cặp vợ chồng, người 
vợ đã nói: “Tôi có thể cảm nhận được sự yên bình trong trái tim của 
các bạn!” Sau đó, cô hỏi chồng mình: “Anh có thể tải về các cuốn sách 
của Pháp Luân Công cho em được không?”

Một người phụ nữ không thể tin được rằng việc luyện tập là hoàn 
toàn miễn phí. Cô đã nhờ các học viên dạy các bài công pháp cho cô 
cùng các đồng nghiệp của mình.

Một phụ nữ đến từ Trung Quốc đang tìm kiếm một môn tu luyện 
theo Phật giáo. Sau khi nghe các học viên giảng chân tướng về Pháp 
Luân Công, cô đã bày tỏ hứng thú muốn được học các bài công pháp.

[MINH HUỆ] TôI Là MộT báC Sỹ LàM vIỆC ở MộT bỆNH vIỆN. TôI Đã CHứNg KIếN NHIềU NgườI HưởNg LợI íCH 
SAU KHI Họ NgHe CHâN TướNg về PHáP LUâN CôNg, ĐồNg ý NIỆM “PHáP LUâN ĐạI PHáP Hảo” và THoáI ĐảNg 
CùNg CáC Tổ CHứC LIêN ĐớI CủA Nó. vớI Hy vọNg rằNg Có NHIềU NgườI HơN NữA Sẽ THAy ĐổI SUy NgHĩ CủA 
Họ về PHáP LUâN ĐạI PHáP, TôI MUốN CHIA Sẻ MộT vàI TroNg Số NHữNg PHéP Lạ TôI Đã TừNg CHứNg KIếN.

Các học viên địa phương giới thiệu Pháp Luân Công với 
khách thăm quan

Phép lạ xảy ra cho những người có thái độ tích cực về Pháp luân Đại Pháp

Một bệnh nhân của tôi, một người đàn ông đến từ nông thôn 
đột nhiên bị mất thính giác và cần phải điều trị. ông ấy nói với 
tôi rằng bệnh mất thính giác của ông ấy xuất hiện do di truyền 
vì ông không phải là người duy nhất trong gia đình không thể 
nghe tốt. Trong số 05 anh chị em, 02 người đã bị mất thính giác 

hoàn toàn ở độ tuổi 50. ông ấy lo lắng và đã tìm cách chạy chữa 
từ nhiều bác sỹ tai mũi họng trong thời gian dài, nhưng không 
mấy thành công. ông và vợ mình nói rằng tôi là hy vọng cuối 
cùng của họ.

Thính giác phục hồi sau khi tin vào Pháp Luân Đại Pháp

(Còn nữa... trang 2)



[MINH HUỆ] Từ ngày 29 
đến 31 tháng 03 năm 2013, 
các học viên Pháp Luân Đại 
Pháp tại Indonesia đã tổ chức 
Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm 
học Pháp và tu luyện ở Kali-
urang. Hoạt động luyện công 
tập thể đã được tổ chức vào 
buổi sáng sớm tại con đường 
Malioboro và địa khu Telaga 
Putri nổi tiếng.

Một học viên mới đến từ 
Purwokerto chia sẻ rằng sức 
khỏe của ông đã được cải 
thiện đáng kể sau khi ông bắt 
đầu tu luyện Pháp Luân Công. 
Trước đó, ông không thể đi 
bộ liên tục một trăm mét, và 
phải thường xuyên dừng chân 
nghỉ trước khi có thể đi tiếp. 
bây giờ, ông đã cảm thấy tràn 
đầy năng lượng. ông chia sẻ 
rằng, là một người được nhiều 
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Bài viết của một học viên Indonesia

Indonesia: Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm và các hoạt động tập thể của 
Pháp Luân Công được tổ chức tại Kaliurang 

Phép lạ xảy ra cho những người có thái độ tích cực về Pháp luân Đại Pháp
(Tiếp theo... trang 1)

Tôi nghĩ chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp ông ấy, vì vậy 
tôi nói với ông ấy Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào và tại sao 
Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Tôi nói với ông 
ấy rằng nếu ông thực sự tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên 
lý tốt, niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và nếu ông thoái xuất 
khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông ấy sẽ trải nghiệm 
một điều gì đó thật tuyệt vời.

Một bệnh nhân bị u xơ tử cung tới gặp tôi. gia đình cô ấy 
không có đủ khả năng để điều trị. Khi cô ấy đến bệnh viện kiểm 
tra, hermoglobin của cô ấy chỉ có 5 grams, ở mức rất thấp. Không 
thể phẫu thuật được, vì vậy chúng tôi cho cô ấy truyền máu.

Tôi nói với cô ấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp với hy vọng 
rằng cô ấy có thể chấp nhận nó và cô ấy cùng gia đình có thể 
hưởng lợi từ việc đó. Họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của 
nó và cùng nhau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện 
– Nhẫn hảo!”

Ngày hôm sau, chồng cô ấy đã khỏi đau họng. Anh ấy nói: “Đó 
có phải là vì tôi đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo không?’” Tôi 
nói: “Anh nghĩ sao? Anh tin điều đó hay không?” Anh ấy đáp 

Tôi về quê chồng vào tháng 06 năm 2010. Tôi được biết cô tôi 
bị ung thư và chỉ sống được 03 tháng. Cô tới gặp tôi và nói “Nếu 
cô chết, không ai chăm sóc chú và các em của cháu. Cô phải làm 
gì đây?” Tôi nói với cô ấy “Nếu cô tin vào Pháp Luân Đại Pháp, 
những điều tốt đẹp sẽ đến. Cô thật may mắn vì đã được nghe về 
Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi nói với cô ấy sự thật về Pháp Luân 
Đại Pháp, bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và gợi ý cô 

Thính giác phục hồi sau khi tin vào Pháp Luân Đại Pháp

Sức khỏe bình phục sau phẫu thuật

Khỏi bệnh ung thư sau khi tin vào Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi họ nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy và 
vợ nói họ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và họ sẽ thoái xuất 
khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. ba ngày sau, ông 
ấy và vợ quay lại và ông ấy nói với tôi rằng thính giác của ông 
ấy đã phục hồi hoàn toàn. Họ mang cho tôi một số rau nhà trồng 
và muốn cảm ơn tôi. Tôi nói họ hãy cảm ơn Sư phụ và luôn luôn 
nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

rằng anh ấy tin vào điều đó, và anh ấy ước rằng anh ấy được biết 
về Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn.

vợ anh ấy cần truyền máu để nâng lượng hemoglobin. Khi 
nó đạt 7grams, họ vẫn không thể có khả năng chi trả cho phẫu 
thuật. gia đình quyết định chịu rủi ro với lượng hemoglobin thấp 
hơn. Tôi cho gia đình họ vay 2000 tệ trong trường hợp cô ấy cần 
truyền máu trong khi phẫu thuật. Tôi nói cô ấy liên tục niệm 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Cuộc phẫu thuật đã thành công. bệnh nhân đã ngồi dậy ngày 
hôm sau và vào ngày thứ năm, cô ấy đã đi lại được. Tất cả các 
bác sỹ nói “Đây là một phép lạ”. bệnh nhân được xuất viện sau 
một tuần và tôi tặng cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân.

thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô đồng ý với mọi 
điều tôi đề nghị.

Đầu năm nay, tôi nhận được một cuộc gọi từ cô ấy. Cô chúc 
tôi một năm mới hạnh phúc và nói với tôi rằng cô đã kiểm tra thể 
lực một năm trước đây và sức khỏe của cô ấy đã bình phục. Chú 
của tôi đã rất hạnh phúc.

Giảng chân 
tướng Pháp 
Luân Công
cho người
qua đường

Luyện 
công tập 

thể ở
khu phố 

nhộn nhịp 
Maliboro

người biết đến, ông đã tham gia 
nhiều tổ chức xã hội và chính 
trị lớn, nhưng chỉ khi ở giữa 
các học viên Pháp Luân Công, 
ông mới thấy tìm thấy được một 
“miền đất tịnh độ”.

Một học viên mới đến từ Pe-
malang chia sẻ rằng trước đây 
ông bị bệnh tiểu đường, nhưng 
chỉ sau  hai tuần tu luyện Pháp 
Luân Công, ông đã có những cải 
thiện rất rõ rệt. Một học viên mới 
khác cũng chia sẻ về việc ông 
đã thoát chết từ cơn đột quỵ lần 
thứ ba sau khi đọc Chuyển Pháp 
Luân và luyện Pháp Luân Công. 
Mặc dù ban đầu ông không thể 
đứng dậy được sau cơn đột quỵ, 
ông đã ngồi và luyện bài tĩnh 
công. bây giờ, ông đã có thể 
luyện được tất cả năm bộ công 
pháp của Pháp Luân Công.



Đóng gói thịt bò khô và trà
Trại Lao động cưỡng bức nữ Thanh Hải đã bắt các tù nhân 

trong trại làm đủ loại công việc trong những năm gần đây. bao 
gồm: khai hoang đất; làm việc tại các công trình xây dựng; cắt 
và đóng hộp giấy vệ sinh; đóng gói trà khô từ vùng Tây bắc; 
làm các sản phẩm thịt bò khô cho nhãn hiệu “Tây bắc Kiều” của 
Thanh Hải, dệt thảm, một số để xuất khẩu; và may các đường chỉ 
ngang các loại hàng, một số được xuất khẩu đến Hồng Kông.

Xuất khẩu thảm và các sản phẩm thêu chữ thập
Hầu hết các nam học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Thanh Hải 

bị đưa đến Trại Lao động cưỡng bức Đa bao, ngoại trừ một số 
bị đưa đến địa khu Cách Nhĩ Mục. Công việc lao động khổ sai 
gồm khai hoang đất, dựng hàng rào, dệt thảm, một số dành cho 
xuất khẩu; và làm các sản phẩm thêu chữ thập, một số chúng 
được xuất khẩu sang Hồng Kông.

Khoảng 2.000 phụ nữ đã tham gia cuộc chạy đua này và hai sự kiện chạy 
đua khác. Thiên Quốc Nhạc Đoàn, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, đã 
được mời đến biểu diễn tại sự kiện. ban tổ chức cũng đã bố trí cho Hiệp hội 
Pháp Luân Đại Pháp một gian hàng để giới thiệu về môn tu luyện tinh thần 
Pháp Luân Công.

vào ngày diễn ra sự kiện, Thiên Quốc Nhạc Đoàn đã biểu diễn tại Dataran 
Kemerdekaan, Shah Alam từ 06 giờ đến 08 giờ sáng. Đây là một quảng trường 
nằm trên tuyến đường chạy ma-ra-tông. Những thí sinh tham gia cuộc đua và 
các khán giả đều rất vui vẻ khi nhìn thấy đoàn nhạc.

Trưởng đoàn nhạc, bà Tô, kể rằng khi các vận động viên ma-ra-tông nghe 
thấy tiếng nhạc, họ đã tiến đến gần đoàn nhạc, vỗ tay hoan nghênh và cảm ơn 
đoàn nhạc. Một số vận động viên thậm chí đã dừng lại để chụp ảnh với đoàn 
nhạc bằng điện thoại di động của họ.

Đồng thời, ban tổ chức cũng bố trí cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp một 
gian hàng tại sự kiện để quảng bá các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. 
Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và phát các tờ rơi thông tin, thu 
thập chữ ký để ngăn chặn việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng 
từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

[MINH HUỆ] vào ngày 07 tháng 04, giải Ma-
ra-tông nữ 2013 của Malaysia đã được tổ chức 
tại Shah Alah. Đây là giải ma-ra-tông nữ đầu tiên 
được tổ chức tại Malaysia, và được sự hỗ trợ của 
Hội đồng thành phố Alam Shah. 

[MINH HUỆ] bài viết này cung cấp những chi tiết về những 
sản phẩm do lao động khổ sai được làm tại Trại giam Nhị Thập 
Lý Phô tại Tây Ninh, Trại lao động cưỡng bức nữ Thanh Hải, và 
Trại lao động cưỡng bức nam Đa bao thuộc tỉnh Thanh Hải.

Những sản phẩm lụa xuất khẩu sang các quốc gia 
Ả rập

Trong những năm gần đây, Trại giam Nhị Thập Lý Phô đã 
bắt những tù nhân đính những hạt cườm nhỏ vào vải lụa. Hầu 
hết những hạt cườm là màu đen. Những sản phẩm lụa cho phụ 
nữ phần lớn được xuất khẩu đến các quốc gia ả rập để tiếp tục 
sản xuất. Một cuộn vải lụa dài chừng 20 mét thường là phải 
làm xong trong một ngày.

Có khoảng 10 tù nhân trong phòng giam chỉ rộng 15 mét 
vuông, bao gồm cả nhà vệ sinh và một cái chậu rửa mặt. Họ 
phải đính hạt cườm ngay tại phòng giam từ 6h30 sáng cho 
đến 7-8h hay thậm chí 9h30 tối. Mỗi ngày chỉ có hai lần nghỉ 
khoảng 10 phút để ăn.

Những cây kim là vật cần thiết để làm việc. Tuy nhiên, kim 
lại bị cấm trong trại giam. Làm mất một cây kim thì cá nhân đó 
sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Có một ngày, một tù nhân đi vệ sinh, 
sau khi trở lại ghế ngồi thì không thấy cây kim đâu cả. Các tù 
nhân đã lục lọi tất cả chăn gối, quần áo, trong các góc phòng 
và quét sàn nhà nhiều lần [để tìm]. Các lính canh bắt mọi người 
phải lột hết áo quần và tìm kiếm nhiều lần. Khi vẫn chưa tìm 
được cây kim, người tù nhân làm mất cây kim đã bị tát vào 
mặt, bắt phải đứng im tại chỗ trong một thời gian rất lâu, và 
không cho ăn uống gì cả. Không một ai trong toàn bộ phòng 
giam được phép lấy bất cứ thứ gì, kể cả giấy vệ sinh.

Một ngày khác, một tù nhân đi nhà vệ sinh. Anh ấy cắm cây 
kim vào áo của mình để khỏi bị mất. Cây kim thình lình lại 
đâm vào bụng anh ta. Anh ta cố rút nó ra, nhưng rất nhanh nó 
lại chui vào sâu hơn. Anh báo cáo tình trạng này cho các lính 
canh và được đưa vào bệnh viện công an để giải phẫu. Ngày 
hôm đó hoặc là ngày hôm sau khi được giải phẫu, người tù 
nhân đã bị đưa về trại giam và bị bắt làm việc như thường.
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Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc

Những sản phẩm lao động khổ sai làm trong các trại lao động cưỡng bức
và trại giam ở Trung Quốc 

Malaysia: Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn tại giải Ma-ra-tông nữ 2013
Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

Thiên Quốc Nhạc Đoàn được mời biểu diễn tại Giải 
Ma-ra-tông nữ Malaysia 2013

Tư vấn tâm lý – Chiến thuật tẩy não xảo quyệt 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc

[MINH HUỆ] Cách đây không lâu, trang web Minh Huệ đã 
phơi bày sự tồn tại của cái gọi là “phòng tư vấn tâm lý” ở nhà tù 
nữ ở bắc Kinh. Thật ra, đây là nơi các lính canh bắt các học viên 
Pháp Luân Công bị giam giữ vào các khóa tẩy não dưới dạng 
“các buổi tư vấn tâm lý”.

Khác với các phương pháp thường được dùng để hành hạ các 
học viên, việc “tư vấn tâm lý” này sử dụng các lý thuyết hiện 
nay trong tâm lý học, bắt các học viên phải chịu tra tấn tinh thần 
ngấm ngầm. việc tư vấn tâm lý nhằm mục đích thúc đẩy việc 
chữa trị tâm trí bị tổn thương, trong khi tư vấn tâm lý của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm mục đích phá hủy tâm trí 
và tâm hồn của nạn nhân. Sau này có thể không dẫn đến những 
thương tổn có thể thấy được nhưng nó gây ra những tổn hại sâu 
sắc và triệt để.

(Còn nữa... trang 4)



ô nhục. “Thật khó có thể tưởng 
tượng rằng người dân ở Trung 
Quốc lại không thể bày tỏ bản 
thân ngay cả theo một phương 
thức hòa bình. bộ phim này 
cũng đã nhắc nhở những công 
dân Hoa Kỳ rằng chúng ta thật 
may mắn khi có được tất cả các 
quyền tự do.”

bà Krieg nói: “Thật không 
dễ dàng cho các học viên Pháp 
Luân Công khi kiên định niềm 
tin của họ và nói cho mọi người 
biết sự thật. Nó đòi hỏi lòng 

dũng cảm và một niềm tin vững chắc. Thật là khó khăn.” bà nói 
rằng mỗi người có một sự lựa chọn, và những người dũng cảm 
sẽ bảo vệ sự lựa chọn của họ. “Tôi rất lo lắng cho các học viên 
Pháp Luân Công cùng gia đình của họ. Tôi ngưỡng mộ lòng 
dũng cảm của họ.”

Cũng có một số học giả và sinh viên đến từ Trung Quốc đã tới 
xem bộ phim. Tiến sỹ giang, một học giả tham dự buổi chiếu 
phim, nói rằng ông đã nghe nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công 
ở Trung Quốc. ông nói rằng nhiều người Trung Quốc vẫn đang 
phải chịu đựng. “Thật sai lầm khi can thiệp vào quyền tự do tín 
ngưỡng của người dân. Đó là vấn đề nhân quyền.” về vấn đề 
mổ cướp nội tạng, tiến sỹ giang cho biết đã có nhiều bạn bè của 
ông biết về điều này. “Mặc dù các kênh thông tin bị ngăn chặn ở 
Trung Quốc, nhưng người ta có nhiều cách để tìm hiểu sự thật. 
rất nhiều sinh viên của tôi biết cách vượt qua sự phong tỏa In-
ternet ở Trung Quốc. Họ hiếu kỳ về sự thật. Khi họ tải các thông 
điệp về, họ đã truyền chúng cho nhau.”

ông b, một nhà nghiên cứu y tế đến từ Trung Quốc, đã rất xúc 
động bởi bộ phim và diễn đàn. “Chúng tôi muốn mọi người biết 
sự thật về Pháp Luân Công và nhận ra bản chất tà ác của Đảng 
Cộng sản. Khi có nhiều người hơn nữa biết được sự thật, cuộc 
đàn áp sẽ chấm dứt.”
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[MINH HUỆ] bộ phim “Trung Quốc tự do – Lòng dũng cảm 
theo tín ngưỡng” đã được chiếu tại khu giảng đường của trường 
Đại học Carnegie Mellon vào ngày 29 tháng 03. bộ phim kể về 
những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc thông qua câu chuyện 
của hai học viên Pháp Luân Công bị giam cầm, tra tấn, cưỡng 
bức lao động vì tín ngưỡng của họ. Sự thật về nạn mổ cướp nội 
tạng được miêu tả trong bộ phim đã gây sốc cho các khán giả, 
bao gồm cả những người Trung Quốc có mặt ở đó. Tiếp theo, các 
khán giả đã thảo luận về sự hạn chế thông tin và nạn mổ cướp nội 
tạng ở Trung Quốc.

bà Jessi Cisewski, một giáo sư của Khoa Thống kê đã hỏi 
liệu có trang web nào liệt kê danh sách các công ty nhập khẩu 

sản phẩm từ các trại lao động 
cưỡng bức ở Trung Quốc không. 
bà nói rằng bà đã thấy các hoạt 
động của các học viên Pháp 
Luân Công ở London. Sự ôn 
hòa của họ đã thu hút bà, khiến 
bà trở nên quan tâm hơn đến 
Pháp Luân Công. bà nói rằng 
bộ phim “Trung Quốc tự do” đã 
cho khán giả thấy được một bức 
tranh toàn cảnh về cuộc đàn áp ở 
Trung Quốc. “Nó rất quan trọng. 

Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này. Tôi thực sự cảm thấy kinh 
hoàng,” bà nói.

bà Lisa Krieg, giám đốc Dịch vụ Tuyển sinh tại Đại học Car-
negie Mellon, cho biết bộ phim rất cảm động và nó đã phơi bày 
một cảnh tượng rối ren về đất nước Trung Quốc hiện đại.

bà Krieg sống ở Trung Quốc vào những năm 1980. Sau đó, bà 
chuyển sang sống ở Đài Loan trong ba năm, nơi đây bà đã được 
tìm hiểu về vụ thảm sát Thiên An Môn và các câu chuyện có 
thật khác ở Trung Quốc. bà tin rằng văn hóa truyền thống Trung 
Quốc đang được bảo tồn vững chắc ở Đài Loan.

bà đã từng nghe nói về Pháp Luân Công. bà cho rằng chính 
sách khủng bố Pháp Luân Công là một thảm kịch và là một sự 

Pittsburgh: bộ phim Trung Quốc Tự do được chiếu tại giảng đường
trường Đại học Carnegie Mellon 

Tư vấn tâm lý – Chiến thuật tẩy não xảo quyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bà Jessi Cisewski, một giáo sư 
của Khoa Thống kê có mặt tại 
buổi chiếu phim

Bà Lisa Krieg, Giám đốc Dịch 
vụ Tuyển sinh tại Đại học 
Carnegie Mellon đang nói 
chuyện với một học viên Pháp 
Luân Công

Bài viết của Chính Thiện

Tư vấn của ĐCSTQ thường được tiến hành theo cách như sau: 
Ngay khi một học viên được đưa đến, một nhân viên nhà tù sẽ 
cho họ một bài kiểm tra tâm lý. Họ dùng nhiều câu hỏi để lấy 
thông tin từ nạn nhân. Sau đó các “chuyên gia” tẩy não dùng 
những thông tin này cho mục đích của họ.

bước tiếp theo là dùng những “kết quả nghiên cứu quan trọng” 
của họ để gây những nhầm lẫn trong suy nghĩ của nạn nhân và 
thấm nhuần những quan niệm biến dị vào đầu học viên. Những 
cố gắng “cải cách” của nạn nhân giống như một cuộc cách mạng 
mang hơi hướng ĐCSTQ nhắm vào phần sâu nhất trong tâm hồn 
của học viên ấy.

Các chiến thuật thường được các chuyên gia tẩy não dùng để 
đạt được mục đích của họ như: gợi ý (liên tục gợi ý rằng học viên 
có vấn đề về tâm thần cho đến khi họ cảm thấy mình thật sự có 
vấn đề), cách ly, đe dọa và sử dụng chiến thuật “Cây gậy và củ 
cà rốt”… Tất cả những chiến thuật này nhằm mục đích gây nhầm 
lẫn và tiêu diệt tinh thần và ý chí của các nạn nhân.

Các “chuyên gia” tẩy não đã triển khai và thành thạo nhiều 
phương pháp để đưa mọi người đến chỗ suy sụp tinh thần. bên 

cạnh tra tấn thể xác và bắt buộc dùng thuốc, các loại hình ngược 
đãi tinh thần khác cũng được dùng cho các học viên như: theo 
dõi 24/24, cấm ngủ, làm nhục (Các nạn nhân bị lột trần truồng và 
các lính canh viết những lời phỉ báng trực tiếp lên thân thể hay 
lên giấy sau đó dán vào người học viên)… Khi tất cả các chiến 
thuật này được dùng, nạn nhân sẽ bị mất trí bất cứ lúc nào.

Tư vấn tâm lý của ĐCSTQ là rất xảo quyệt vì nó có thể kiểm 
soát tâm trí của nạn nhân và làm cho một học viên sẵn sàng từ 
bỏ niềm tin của mình. Những tổn hại mà loại “tư vấn” này mang 
lại là không thể lường được. Ngược đãi thể chất có thể làm tổn 
thương tâm lý rất lớn nhưng nó vẫn không thể so sánh với những 
thiệt hại mà việc tẩy não của ĐCSTQ đã làm. Những ai vẫn kiên 
định với niềm tin của họ bất chấp bạo ngược thường nói: “Anh 
có thể phá hủy thân thể tôi nhưng không thể giam cầm hay hủy 
hoại tinh thần tôi.” Tuy nhiên, tư vấn tâm lý của ĐCSTQ làm 
cho bạn gần như không thể giữ được tâm trí mình.

ĐCSTQ tìm cách kiểm soát tinh thần cực đoan đối với các nạn 
nhân của nó, và thực tế, là trên toàn bộ đất nước.

(Tiếp theo... trang 3)


