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Ukraine: Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế
Chân – Thiện – Nhẫn ở Kharkov để lại
ấn tượng sâu sắc trong lòng khách tham quan
[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân
Đại Pháp ở Ukraine đã tổ chức “Triển
lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện –
Nhẫn” vào từ ngày 09 đến ngày 18 tháng
08 năm 2013, tại Toà nhà Kiến trúc (Architecture House) ở cố đô Kharkov.
Cuộc triển lãm đã thu hút một lượng
lớn những người đam mê nghệ thuật, trí
thức, người dân địa phương, và người
Việt sinh sống hoặc làm kinh doanh
trong thành phố.
Những bình luận trong sổ lưu niệm
dành cho khách tham quan
Anton và Maria viết trong sổ lưu niệm
dành cho khách tham quan buổi triển
lãm: “Cảm ơn rất nhiều vì buổi triển
lãm nghệ thuật cực kỳ khai sáng của các
bạn! Cuộc triễn lãm đã khai mở tâm trí
chúng tôi và cho chúng tôi những hiểu
biết sâu sắc và ý nghĩa”.
“Mọi người thường thiếu niềm tin

vào cuộc sống, tuy nhiên triển lãm nghệ
thuật của các bạn có thể giúp mọi người
tìm lại cội rễ tâm linh của họ!”
Một phụ nữ đã viết trong sổ lưu niệm:
“Cảm ơn các bạn về buổi triển lãm nghệ
thuật đầy màu sắc này! Sự hăng hái và
nhiệt tình của người hướng dẫn viên đã
có tác động tích cực đối với tôi. Những
điều các bạn đang làm là những điều tốt
nhất; Tôi hy vọng Chúa sẽ giúp các bạn
đạt được mục tiêu của mình!”
Một vị khách khác cũng chia sẻ những
suy nghĩ của mình: “Cảm ơn các bạn đã
cho chúng tôi biết về những gì đang xảy
ra ở những nơi khác trên thế giới này.
Những bức tranh này cho thấy sức mạnh
của lòng từ bi và trắc ẩn, điều mà mọi
người sẽ cảm thấy khi họ mới bước vào
buổi triển lãm. Khi họ ra về, họ sẽ loại
bỏ tất cả những suy nghĩ xấu, oán giận,
thù hận, và những đau đớn về tinh thần”.

Cuộc triển lãm nghệ thuật đầy năng
lượng tích cực
Cuộc triển lãm gần đây nhất được tổ
chức vào tháng 05, ở Niebo, một thành
phố công nghiệp ở phía bắc Ukraine.
Một trong những hướng dẫn viên
tên là Sasha nói rằng: “Có một
ngày, một người có công năng đặc
dị đến tham quan buổi triển lãm,
với ý định đo năng lượng phát ra từ
những bức tranh”.
“Ngay khi cô ấy đặt thiết bị kiểm
tra ngay phía trước bức tranh “Sư phụ

đang giảng Pháp”, thì kim của thiết bị
xoay vòng vòng, giống như cánh quạt
trên máy bay vậy! “Năng lượng mạnh
đến nỗi nó đẩy người phụ nữ này sang
phía đối diện của căn phòng. Mặc dù
cô ấy đứng cách bức tranh vài mét,
nhưng kim của thiết bị không hề chậm
lại chút nào!”
Người phụ nữ đã hít một hơi thật
sâu sau đó thở ra và nói với người
hướng dẫn viên: “Có một nguồn năng
lượng vô tận trong buổi triển lãm
nghệ thuật này!”

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

Tranh của
Họa sĩ Chương Thúy Anh

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.

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.
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Các học viên hồng truyền vẻ đẹp của
Pháp Luân Đại Pháp ở Ukraina
[MINH HUỆ] Vào ngày 16 tháng 08 năm 2013, các học viên ở Ukraina đã giới
thiệu Pháp Luân Công cho người dân địa phương và du khách ở thành phố bên bờ
biển Yevpatoriya, gần biển Đen. Nhiều người đã dừng lại để quan sát các học viên
biểu diễn năm bài công pháp.
Một phụ nữ đến từ Nga nói rằng vài năm trước cô ấy đã học các bài công pháp,
nhưng đã thôi luyện tập sau khi quá bận rộn với công việc. Cô ấy đề nghị các học viên
hướng dẫn lại cô ấy từng bài công pháp.
“Trong khi tập, tôi cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp chạy trong cơ thể,” người
phụ nữ rất hồ hởi. Cô ấy cũng mua một cuốn sách Đại Pháp và một đĩa hướng dẫn
luyện các bài công pháp.
Một thanh niên trong trang phục Xla-vơ truyền thống hỏi liệu anh ấy có thể luyện
bài tĩnh công với các học viên không. Sau khi luyện tĩnh công, người thanh niên hào
hứng nói với các học viên, “Tôi cảm thấy năng lượng di chuyển từ đỉnh đầu xuống
đến bụng dưới!”
Một cô gái trẻ đã cùng với các học viên luyện 50 phút bài tĩnh công vốn kéo dài
một tiếng. Sau khi hết nhạc luyện công, cô ấy đã mua một cuốn sách Pháp Luân Đại
Pháp và đĩa hướng dẫn luyện công.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Trung học
Tiểu Cảng vào ngày 18 tháng 08 năm 2013

Cao Hùng, Đài Loan: Các học viên chia sẻ những
câu chuyện tu luyện của mình
Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân
Đại Pháp ở Đài Loan đã tổ chức Pháp hội
chia sẻ kinh nghiệm địa phương tại Trường
Trung học Tiểu Cảng vào ngày 18 tháng 08
năm 2013.
Một bác sĩ tham gia vào nỗ lực chấm
dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của
chế độ cộng sản Trung Quốc
Trịnh Nguyên Du là một bác sĩ bắt đầu
tu luyện cách đây 11 tháng. Sau khi anh trở
thành một học viên, sức khoẻ của anh được
cải thiện rất nhiều, căn bệnh hiểm nghèo của
em gái anh được chữa khỏi và sức khoẻ của
cha mẹ anh cũng được cải thiện. Anh Trịnh
đã nói với tất cả mọi người mà anh gặp về
Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Trịnh tham gia một nhóm giúp chấm
dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng và thu
thập chữ ký từ những người trong ngành y

tế. Sau khi đọc những cuốn sách nói về nạn
mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp
Luân Công còn sống, anh đột nhiên hiểu
ra rằng anh đã bị chính quyền Trung Quốc
lừa dối như thế nào trong suốt những năm
qua. “Vợ tôi (cũng là một bác sĩ) ủng hộ
mong muốn của tôi trong việc thông báo cho
những người khác biết về tội ác chống lại
Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung
Quốc. Tôi đã nói về vấn đề này cho các bệnh
viện và các trường y khoa. Tôi đã đến thăm
Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đài Loan, và được
đài phát thanh phỏng vấn.”
Nói với mọi người về cuộc đàn áp
Viên Luân Tường là một bác sĩ ở khoa
tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Cựu Chiến
Binh. Khi ông mới bắt đầu đọc cuốn sách
chính Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại
Pháp, rất nhiều câu hỏi mà ông thường luôn

Bài viết của một học viên Ukraina

Một số du khách học các bài công pháp

tự hỏi đã được giải đáp. Ông cảm thấy
như thể ông đã tìm kiếm cuốn sách này
cả cuộc đời mình. Ông cho biết: “Mỗi
sáng sau khi tan ca làm việc ở bệnh
viện, tôi đều đọc quyển sách này.”
Ông Viên tham gia nhóm giúp chấm
dứt nạn mổ cướp nội tạng sống và bắt
đầu giảng chân tướng về cuộc đàn áp.
Ông thu thập chữ ký từ tất cả những
người mà ông gặp ở trong bệnh viện
– nhân viên y tế, bệnh nhân, nhân viên
bán dược phẩm, và nhân viên bán hàng
ở máy bán hàng tự động. Khi được mời
đến nói chuyện về cuộc đàn áp, ở cuối
buổi nói chuyện ông mở một đoạn video về nạn mổ cướp nội tạng. “Hầu hết
tất cả mọi người đều bị sốc và bất bình
về những gì chính quyền Trung Quốc
đã và đang giấu giếm. Tôi thấy thái
độ của mọi người đã thay đổi. Một vài
người trong số họ đã hỏi tôi làm sao để
tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”
Tạ ân Sư
Khi Hoàng Tú Phân xem băng video
các bài giảng của Sư phụ cách đây hai
năm, cô không thể cầm nước mắt. Cô
biết rằng cô đã chờ đợi điều này từ rất
lâu rồi. Tối hôm đó, cô đã có một giấc
mơ. Cô ở trong một khu vườn rất đẹp
với Sư phụ và một học viên đã dạy cho
cô các bài công pháp. Sư phụ nói với cô
rằng: “Ta hy vọng từ bây giờ con sẽ tu
luyện thật tốt.”
Tú Phân nói rằng sau khi cô trở thành
một học viên, tình trạng sức khoẻ tồi tệ
của mẹ cô bắt đầu cải thiện, và những
người thân của cô đều kinh ngạc. Cô
tin rằng niềm tin của cô vào Pháp Luân
Đại Pháp đã mang lợi ích đến cho mẹ
cô. Tú Phân không còn bị mất ngủ nữa.
Cô nói: “Tất cả những người bạn của
tôi đều ngạc nhiên khi nhìn thấy sự
thay đổi của tôi. Họ suy nghĩ tích cực
về Pháp Luân Đại Pháp!”
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Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các hội chợ sách khắp Ấn Độ
[MINH HUỆ] Các học viên ở Ấn Độ đã khám phá ra rằng tham
gia hội chợ sách là một cách tuyệt vời để nâng cao nhận thức về
Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các hội chợ
sách, được tổ chức quanh năm ở nhiều thị trấn và thành phố, đã
mang lại một cơ hội tốt để tiếp xúc với mọi người và để họ kết
nối với Pháp Luân Đại Pháp.
Trong một năm rưỡi qua, có nhiều quầy thông tin Pháp Luân
Đại Pháp đã được đăng ký tham gia hội chợ sách từ trước. Tham
gia những hội chợ sách này mang đến cho các học viên cơ hội
gặp gỡ những người ở các thị trấn nhỏ mà các học viên chưa bao
giờ đặt chân đến.
Chúng tôi đã gặp được nhiều người có tiền duyên ở các vùng
xa xôi, những người đã háo hức chào đón Pháp Luân Đại Pháp.
Các quầy thông tin của chúng tôi được trang trí bằng những
bông hoa sen giấy, và luôn có ít nhất một học viên biểu diễn các
bài công pháp. Mọi người dừng chân tại các quầy thông tin để
xem các sách Pháp Luân Đại Pháp (Chuyển Pháp Luân và Pháp
Luân Công – cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Hindu), các
biểu ngữ, và tài liệu như tạp chí Compassion và thời báo Đại
Kỷ Nguyên.
Các học viên phân phát các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và
các thẻ đánh dấu sách (bookmark) cho khách tham quan, và có
nhiều người đã hỏi xin hoa sen giấy. Chúng tôi giải thích với mọi
người những điều cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và nói với họ
về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã học các bài công

Bài viết của một học viên ở Ấn Độ

Một gia
đình học
các bài
công pháp
tại một hội
chợ sách ở
Srinagar,
Ấn Độ

pháp tại quầy thông tin của chúng tôi, và mua về nhà các sách và
đĩa CD Đại Pháp.
Sau khi học các bài công pháp, nhiều người nói về trường năng
lượng hòa ái mà họ cảm nhận được, và một số rất ngạc nhiên khi
nhanh chóng khỏi các bệnh tật.
Hiệu trưởng một trường trung học nói: “Tôi chưa bao giờ
trải nghiệm nguồn năng lượng nào như vậy trong bất kỳ trường
phái nào!”

Cảm tạ Pháp Luân Đại pháp, bệnh ung thư ruột kết của
chồng tôi đã biến mất trong vòng chưa đầy năm tháng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ] Vào buổi chiều ngày
07 tháng 11 năm 2012, khi đi làm về
tôi thấy chồng tôi đang nằm đau đớn
vật vã trên giường vì bị sốt cao. Tôi và
mọi người trong nhà đã nhanh chóng
đưa anh ấy đến Bệnh viện Nhân dân
A Thành.
Bác sĩ trực đã chẩn đoán chồng tôi
bị viêm ruột thừa cấp và yêu cầu phải
phẫu thuật ngay. Sau hơn hai tiếng,
bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng
phẫu thuật và thông báo cho chúng tôi
rằng chồng tôi không bị ruột thừa mà
có một khối u trong ruột và cần được
phẫu thuật ngay lập tức.
Tuy nhiên, sau khi trải qua hai cuộc
phẫu thuật liên tiếp, kết quả sinh thiết
cho thấy chồng tôi bị ung thư ruột kết.
Chúng tôi không tin vào kết quả đó
và xin đi tư vấn ở Bệnh viện Ung thư
Cáp Nhĩ Tân. Kết quả cho thấy bệnh
ung thư đã di căn và lan đến các hạch
bạch huyết.
Chúng tôi rất lo rằng chồng tôi không
thể chịu đựng được khi nghe tin xấu
này, do đó chúng tôi quyết định không
nói với anh về mức độ nghiêm trọng
của vấn đề. Bốn ngày sau khi phẫu
thuật, một người bạn cũng tu luyện
Pháp Luân Công đến thăm anh và nói
anh nên thử luyện Pháp Luân Công

xem sao. Trước sự ngạc nhiên của tôi,
chồng tôi ngay lập tức đã đồng ý. Ngay
ngày hôm đó, anh ấy đã nghe băng thu
âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. 16
ngày sau, anh đã được xuất viện.
Tôi rất cảm kích khi thấy người đồng
tu đó hàng ngày đều đi xe buýt đến nhà
tôi để cùng chồng tôi học Pháp. Khi
đi làm về, tôi tiếp tục giúp chồng tôi
luyện các bài công pháp.
Khi cơ thể chồng tôi vẫn còn bị nối
với những đường ống dẫn, hàng ngày
tôi đều nhìn thấy rõ ràng những gì bài
xuất ra khỏi cơ thể anh ấy. Nó trông
giống như thịt thối vậy, và tôi biết Sư
phụ đang tịnh hóa cơ thể cho anh ấy.
Chồng tôi ngày nào cũng học Pháp
và luyện công. Kết quả kiểm tra y tế
một tháng sau đó cho thấy căn bệnh
ung thư của chồng tôi đã biến mất hoàn
toàn. Chúng tôi không còn nghi ngờ gì
về việc chính Sư phụ và Đại Pháp đã
cứu sống anh ấy.
Chồng tôi hiện đã hết bệnh và trở
thành một học viên Pháp Luân Công
rất tinh tấn. Không một ngôn từ nào
có thể diễn tả hết được lòng biết ơn vô
hạn của chúng tôi với Sư phụ và Đại
Pháp. Chúng tôi chỉ có thể nói: “Pháp
Luân Đại Pháp hảo! Sư tôn từ bi vĩ
đại hảo!”

Pháp Luân Đại Pháp giúp
một người phụ nữ ở Florida
thoát khỏi bệnh tuyệt vọng
[MINH HUỆ] Tại bang Florida, môn tu
luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút người
dân từ nhiều quốc gia khác nhau bởi những
lợi ích vượt trội cả về thể chất lẫn tinh thần
của nó. Có một nhóm gần 20 học viên Việt
Nam ở thành phố Orlando, bang Florida.
Dưới đây là trải nghiệm của một trong số
họ, bà Annie Cao, người đã thoát khỏi hội
chứng tuyệt vọng sau khi trở thành một học
viên Pháp Luân Đại Pháp.

Vào năm 2007, bà Annie Cao đã phải chịu
đựng hội chứng tuyệt vọng nghiêm trọng,
lúc nào cũng sống trong sợ hãi và thất vọng;
lúc đó bà rất gầy và ốm yếu.

Trước năm 1999, cuộc sống của bà Annie Cao rất hạnh phúc; bà có một gia đình
đầm ấm, một thân thể khỏe mạnh, và một
công việc ổn định. Đột nhiên một chuỗi
những điều không may đã xảy đến khiến
bà trở nên khổ sở và làm cho sức khoẻ của
bà ngày càng xấu đi.
(Còn nữa trang 4)
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Pháp Luân Đại Pháp giúp một người phụ nữ ở Florida
thoát khỏi bệnh tuyệt vọng

Sau một năm
tu luyện Pháp
Luân Công,
bà Annie Cao
đã trở nên
khoẻ mạnh cả
về thể chất lẫn
tinh thần

Bà nhớ lại, “Tôi đã sống trong sự sợ hãi
và ngờ vực mỗi ngày, không một chút hy
vọng. Tôi đã từng muốn chết. Lúc nào tôi
cũng nổi nóng.”
“Tôi đã chịu thống khổ đó trong bảy năm.
Vào năm 2007, tôi vẫn dùng các loại thuốc
khác nhau mặc dù không có bất kỳ sự cải
thiện nào. Tôi còn bị mất ngủ trầm trọng.”
“Tôi tự cô lập bản thân mình khỏi bạn bè và
người thân, thậm chí cô lập khỏi gia đình
của chính mình.” Chồng và con của Annie
đã đưa bà đến gặp tất cả những bác sĩ nổi
tiếng, từ Đông y đến Tây y, cho đến cả điều
trị tâm thần. Chỉ cần có một tia hy vọng, họ

sẽ thử, nhưng đều không có hiệu quả.
Một ngày vào năm 2009, Annie nói chuyện điện thoại với một trong những người
bạn của mẹ bà là một học viên Pháp Luân Công. Người học viên này đã kể với bà về
huyền năng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp mà bà ấy đã chứng kiến. Annie nói: “Tôi
đã nói chuyện với bà ấy trong vài giờ đồng hồ. Những gì bà ấy nói rất thú vị. Từ phút
giây đó, tôi muốn bản thân mình trở thành một học viên Pháp Luân Công.”
Annie nhớ lại: “Sau đó cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Khi tôi bắt
đầu đọc sách, tôi biết đó là những gì tôi đang tìm kiếm, một con đường tu luyện.”
Chồng của Annie đã giúp bà học Pháp và tìm hiểu cách tập những bài công pháp, rồi
sau đó dạy lại cho Annie. Từ đó đôi vợ chồng này bắt đầu tu luyện cùng nhau. Sau một
năm, bây giờ chồng của bà cũng đã trở thành một người tu luyện.
Điều kỳ diệu đã xảy ra một vài tháng sau khi Annie bắt đầu tu luyện Pháp Luân
Công. Annie kể lại, “Một tháng sau đó, sức khoẻ của tôi đã được cải thiện rất nhiều.
Tôi tin Sư phụ và Pháp và bản thân tôi luôn hành xử theo các nguyên lý của Chân –
Thiện – Nhẫn. Trong một vài tháng, tôi đã ngừng dùng tất cả các loại thuốc và cảm
thấy khá hơn trước đây nhiều. Thị lực của tôi cũng trở lại bình thường và bệnh thấp
khớp của tôi cũng biến mất. Tôi cũng bắt đầu thèm ăn trở lại. Giờ đây tôi đã có thể ngủ
ngon và không còn bất kỳ cơn ác mộng nào đến quấy nhiễu tôi nữa.”
Bà Annie đã quay lại làm việc. Sức khỏe của bà đã hoàn toàn hồi phục. Gia đình
của bà Annie vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp vì bây giờ bà ấy đã trở lại hoàn toàn
khỏe mạnh. Bà nói: “Sư phụ đã an bài mọi thứ cho tôi. Ngài đã cứu tôi thoát khỏi sự
đau khổ và ban cho tôi một cuộc sống mới. Quan trọng hơn nữa, Sư phụ đã chỉ ra cho
tôi một con đường tu luyện. Trải nghiệm cá nhân của tôi là một bằng chứng cho huyền
năng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.”

Cuộc bức hại leo thang tại các trung tâm tẩy não của Phòng 610
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Công gần đây đã bị
Phòng 610 của chế độ Trung Cộng bắt giữ, từ thời điểm đầu tháng
07 đến ngày 10 tháng 08 năm 2013. Các học viên bị bắt và đưa
đến các trung tâm tẩy não của Phòng 610, tại đây họ không những
bị tẩy não mà họ còn phải chịu đủ các phương thức tra tấn thân
thể khác nhau. Số lượng học viên bị bắt đến các trung tâm tẩy
não đã tăng mạnh so với nửa đầu năm 2013, tuy nhiên đây mới
chỉ là phần nổi của “tảng băng trôi” về số lượng thực tế các học
viên đã bị bắt.
Phòng 610 đã ra lệnh cho tất cả các cuộc bắt giữ. Các chính
quyền huyện và các ủy ban khu phố công cộng hỗ trợ lên kế
hoạch bức hại, và các nhân viên cảnh sát đã thực hiện kế hoạch
bắt giữ.
Gần đây, Phòng 610 đã mở khoảng 45 trung tâm tẩy não. Họ sử
dụng các phương thức hèn hạ như bắt giam, tra tấn và các mánh
khóe lừa dối để ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện.
Ví dụ, trong tháng 07, có 432 học viên bị bắt và 79 học viên bị
đưa tới 40 trung tâm tẩy não khác nhau để bức hại. Tổng số học
viên bị bắt lên đến 18%.
Các Phòng 610 ở 19 tỉnh đã mở 82 trung tâm tẩy não ở các cấp
khác nhau vào năm 2013, bao gồm cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị

Số lượng các trung tâm giam giữ tẩy não

trấn và thậm chỉ ở một số nơi làm việc của các học viên.
Ít nhất 186 học viên bị đưa tới các trung tâm tẩy não này
và bị bức hại ở đó. (Báo cáo chi tiết xem tại địa chỉ http://
en.minghui.org/html/articles/2013/7/22/141176.html)
Các trung tâm tẩy não được đặt trên toàn quốc ở 16 tỉnh và
thành phố, bao gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Sơn Đông,
Bắc Kinh, Hà Bắc, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Hồ Nam,
Thiểm Tây, Trùng Khánh, Hà Nam, Giang Tô, Quý Châu, Tân
Cương và Cam Túc.

Malaysia: Người
dân trên đảo Ketam ký
đơn thỉnh nguyện lên án
nạn mổ cướp nội tạng

[MINH HUỆ] Vào ngày 09 tháng 08 năm 2013, các học viên
Pháp Luân Công ở Malaysia đã thu thập chữ ký từ người dân địa
phương và du khách trên đảo Ketam, một làng chài nổi tiếng,
nằm ở ngoài khơi bờ biển Klang ở Selangor.
Sự kiện đáp lại lời kêu gọi của Hiệp hội Các Bác sỹ Chống
mổ
cướp nội tạng (DAFOH), nhằm tham gia vào nỗ lực toàn cầu
Bài viết của một học viên ở Malaysia
về thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện để đệ trình lên Cao ủy
Nhân quyền của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngay lập tức chấm dứt
Ảnh: Người dân địa phương và du khách đã ký tên vào
nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống
đơn thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng
ở Trung Quốc. Hoạt động đã thu hút sự chú ý của nhiều người
và nhận được rất nhiều hưởng ứng tích cực.
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