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F
ascynujący widok wyłonił się w Chinach 
dwadzieścia lat temu: parki wypełniły 
się ludźmi w każdym wieku, wykonu-
jącymi powolne, łagodne ćwiczenia, 

którym towarzyszyła spokojna muzyka. W 
całym kraju, około sto milionów ludzi prakty-
kowało dyscyplinę medytacyjną Falun Dafa.

Ale niedługo potem, odkryli, że byli ob-
serwowani. Znajdujące się na liście best-
sellerów książki, które były podstawą 
ich praktyki, zostały zakazane. Gazety i 
stacje telewizyjne, które niegdyś chwaliły 

Falun Dafa za korzyści zdrowotne, zamiast 
tego rozpoczęły atak. Praktykujący, którzy 
próbowali wyjaśnić niezrozumienie wśród 
mediów, byli aresztowani i bici.

Wśród chaosu, grupa praktykujących 
zauważyła potrzebę zebrania dokładnych 
informacji, by pokazać światu co się 
naprawdę dzieje. Taki był początek Ming-
hui („czysta mądrość”), platformy 
komunikacyjnej i z aktualnymi 
wiadomościami, dedykowanej 
Falun Dafa.

20-letnia podróż Minghui

MINGHUI.ORG

Online w  
18 językach

OPOWIEŚCI NA MINGHUI

M
inghui jest wypełniony świadectwami 
z pierwszej ręki osób, które odzys-
kały zdrowie, dobre samopoczucie 
i rozwinęły się duchowo w Falun 

Dafa. Niektóre z nich zdają relację jak wyszły z 
nieuleczalnych chorób, które przez długi czas 
je nękały. Niektóre wyleczyły się z różnych 
nałogów. Inne dążą do bycia lepszymi ludźmi 
i do usprawnienia swoich relacji z innymi po-
przez usunięcie zazdrości, żalu, chciwości.

Obok tych radosnych wspomnień znajdują 

się także łamiące serce świadectwa prześlad-
owań w Chinach oraz czyny odwagi. Prak-
tykujący zdobyli serca swoich rodzin, 
przyjaciół, a nawet prześladowców, swoim 
nieprzejednanym przekonaniem moralnym 
i bezwarunkową życzliwością.

Każda opowieść jest oknem do życia prak-
tykujących Dafa i wartości, które wyznają. 
Mogliśmy je poznać jedynie dzięki Minghui i 
będą one inspirować czytelników przez kole-
jne pokolenia.

 (Zdjęcie: Minghui.org)
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czytelnicy Minghui?

Poczucie 
obowiązku

M
inghui posiada trzy rodzaje czytel-
ników: tych którzy nauczyli się Falun 
Dafa, tych którzy chcieliby się dow-
iedzieć więcej o Falun Dafa i tych 

którzy chcą skrzywdzić Dafa.
Pierwsza grupa czyta Minghui, aby dow-

iedzieć się co inni praktykujący na świecie 
robią i by śledzić rozwój prześladowań w Chi-
nach. Czytają doświadczenia innych osób i 
czasem piszą własne.

Druga grupa obejmuje agencje rządowe, or-
ganizacje praw człowieka i każdego kto chce 
dowiedzieć się więcej o Falun Dafa. Korzystają 
z informacji z pierwszej ręki od praktykujących. 

Minghui rozwinął bezpieczne kanały do komu-
nikacji z praktykującymi w Chinach, i nie mogą 
być one usunięte przez siły polityczne takie jak 
Komunistyczna Partia Chin.

Trzecia grupa obejmuje policję, strażników 
więziennych oraz inne władze w Chinach, które 
mają nakazane przez Partię Komunistyczną, 
zmuszanie praktykujących do wyrzeczenia 
się Falun Dafa. Wielu boi się, że ich zbrodnie 
będą ogłaszane międzynarodowo, więc czyta-
ją Minghui by dowiedzieć się, czy ich nazwis-
ka pojawiły się w którymś z opracowań nt. 
prześladowań.

M
inghui jest prowadzony całkowicie 
przez wolontariuszy. Wielu z nich 
poświęciło się projektowi przez 20 lat 
ze względu na jego wielki wpływ na 

społeczność Falun Gong, przede wszystkim 
dlatego, że daje on głos osobom prześlad-
owanym w Chinach.

Pewna wolontariuszka dołączyła w 2002 
roku i teraz pracuje w dziale wiadomości z 
Chin. Powiedziała, „Wielokrotnie, gdy podczas 
spokojnych nocy czytam te świadectwa, czuję 
jakbym sama była prześladowana… Czasa-
mi spływają mi łzy kiedy czytam te artykuły. 
Przez wszystkie te lata moje serce było wraz 
z praktykującymi z Chin”.

Wyczekuje ona dnia kiedy już nie będzie 
więcej sprawozdań na temat prześladowań, 
ale powiedziała, że „tak długo jak będą potr-
zebne, będę je pilnie opracowywać”.

Kim są

Po raz pierwszy opublikowany 
25 czerwca w 1999 roku, misją 

Minghui jest zapewnienie 
bezpiecznego środowiska 

dla praktykujących, by 
mogli wysłuchać słów Mistra 

Li Hongzhi, podzielić się 
doświadczeniami w kultywacji 

i ujawnić prześladowania w 
Chinach oraz zapisać historię 

Falun Dafa.

Minghui jest jak morze 

Powiedziano onegdaj, że kiedy 
człowiek zanurza polec do morza, staje 
się połączony z ludźmi z całego świata. 
Każdego razu, kiedy otwieram stronę 
Minghui, mam to uczucie – kiedy otwi-
eram stronę, cały świat się przede mną 
otwiera. Świat praktykujących Dafa.

- Praktykujący Falun Dafa z Chorwacji



HISTORIA FALUN DAFA

F
alun Dafa, znane także jako Falun Gong, jest starożytną 
chińską praktyką duchową. Nauczanie moralne praktyki 
oparte jest na wartościach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. 
Dodatkowo wykonuje się zestaw łagodnych i spokojnych 

ćwiczeń.
Praktyka była przekazywana z mistrza na ucznia, pokolenie za 

pokoleniem, aż Mistrz Li Hongzhi upublicznił ją w 1992 roku. Nied-
ługo potem każdy park w Chinach był pełen ludzi wykonujących 
ćwiczenia. Nauczali ćwiczeń za darmo, a ludzie prędko zdawali 
sobie sprawę z ogromnej mocy polepszającej ich zdrowie jak i 
charakter.

Rozprzestrzeniając się szybko dzięki wiadomościom z ust do 
ust, Falun Gong stał się powszechnie znany w zaledwie parę lat.

TRZY
ZASADY

Prawda 
Życzliwość 
Cierpliwość

Grupowe ćwiczenia w Guangzhou. Napis na banerze: „Miejsce instruktażowe wolontariuszy Falun Dafa” (Zdjęcie: Minghui.org)



KORZYŚCI Z PRAKTYKOWANIA FALUN GONG
Rozwój duchowy i 
zdrowie fizyczne

Łagodzi stres i 
niepokój

Zwiększa energię 
i witalność

Falun Gong opiera się na trzech zasadach:

PRAWDZIE ŻYCZLIWOŚCI CIERPLIWOŚCI

真 善 忍
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Droga do dobrostanu
UCZEŃ POKONUJE UZALEŻNIENIE OD GIER WIDEO I ODNAJDUJE NOWĄ ENERGIĘ

P 
o raz pierwszy natrafiłem na książkę 
Falun Dafa kiedy chodziłem do szkoły 
podstawowej w Chinach. Mimo, że 
znałem wszystkie słowa, tak naprawdę 

jej nie rozumiałem. Jednak zasady „Prawdy, 
Życzliwości, Cierpliwości” były głęboko za-
korzenione w moim sercu.

Być może dlatego nigdy nie nękałem 
słabszych kolegów z klasy tak jak inne dzieci, 
ale zamiast tego pomagałem im. Również trzy-
małem się z daleka od plotkowania. Podczas, 
gdy moje oceny były przeciętne, to byłem ot-
wartą osobą i zaprzyjaźniałem się z osobami, 
które były życzliwe i szczere.

Odnajdując nadzieję pośród 
pokus

Po tym jak przeprowadziłem 
się do Kanady, by chodzić do 
szkoły, uległem wpływom 
środowiska i zacząłem grać 
w gry komputerowe oraz 
oglądać anime. Siedziałem 
całą noc by przeglądać in-
ternet.

Jak można s ię by ło 
spodziewać, zawsze czułem 
się zmęczony i ospały. Mimo 
dobrej zabawy na imprezach 
z przyjaciółmi, czułem się 
pusty w środku. Potem 
znalazłem dziewczynę, ale 
zostałem głęboko zraniony 
i zerwaliśmy ze sobą.

Ale w głębi duszy wied-
ziałem, że Dafa mogło mi 
pomóc. Widząc jak moja 
matka pilnie praktykowała, chciałem również 
zacząć. Po przeczytaniu wykładów Mistrz 
Li Hongzhi pewnej nocy, miałem nieopisane 
uczucie w moim sercu—nauki Mistrza prze-
budziły mnie.

Tej mocy dużo płakałem powtarzałem 
wielokrotnie leżąc w łóżku: Co ja robiłem przez 
te wszystkie lata? 

Zadecydowałem, że nadrobię stracony czas.

Zapanowanie nad nawykami
Usunąłem wszystkie moje gry komputerowe 
i anime. Nawet sprzedałem moje console do 
gry i usunąłem nowoczesną muzykę na moim 
telefonie.

Mimo tego, że wiedziałem, że robię dobrze, to 
wciąż wymagało to wiele determinacji. Negaty-
wne elementy w moim umyśle próbowały mnie 
powstrzymać, ale wiedziałem, że jeśli nie wy-
czyszczę całkowicie tych złych rzeczy to nigdy 
nie spełnię standardów praktykującego Dafa.

W trakcie odinstalowywanie gier stale pow-
tarzałem „Falun Dafa jest dobre” oraz „Prawda, 
Życzliwość, Cierpliwość są dobre”. To rezo-
nowało z każdą komórką mojego ciała. Kiedy 
zdecydowałem się pozbyć tych złych rzeczy, 

zwymiotowałem lepką substancję. Wiedziałem, 
że Mistrz oczyszczał moje ciało.

Wciąż pamiętałem kiedy moja mama konfis-
kowała mój telefon i komputer, abym przestał 
grać w gry. To mnie nie zmieniło. Jednak po 
tym jak zacząłem praktykować Dafa, mogłem 
zapanować nad sobą.

Kiedykolwiek pojawiała się chęć zagrania, 
zdecydowanie ją odrzucałem, gdyż wiedziałem, 

że to nie moje myśli.

Więcej siły i energii
W okolicach świąt Bożego Narodzenia 

odwiedziłem moich przyjaciół i byłem w szoku: 

zamiast bycia pełni wigoru i witalności w swoim 

wieku, leżeli na kanapie wpatrując się w swoje 

telefony lub w telewizję i ziewali w środku dnia. 

Siedzieli tak do czwartej lub piątek nad ranem 

i wciąż rozmawiali o grach, anime i brudnych 

rzeczach.

Kiedy się nad tym zastanowiłem, zauważyłem, 

że byłem taki sam przed rozpoczęciem prak-

tyki Dafa. Miałem zamęt w głowie i spędzałem 

wolny czas robiąc 

te same czynności. 

Mimo tego, że wied-

ziałem, że to nie jest 

w porządku i ch-

ciałem to zmienić, to 

nie miałem siły woli.

Moja kondycja fi-

zyczna polepszała 

się z każdym dniem i 

byłem pełen energii. 

W mojej pracy na pół 

etatu w supermarke-

cie, kiedy współpra-

cownicy wraz ze 

mną rozładowywali 

pięć kontenerów 

produktów, czuli się 

wyczerpani i sfrus-

trowani. Ale ja nie byłem zmęczony i nie narze-

kałem. Jeden z nich spytał się mnie, „Zawsze 

się uśmiechasz. Czy praca to dla ciebie coś 

radosnego?

W zaledwie cztery miesiące od rozpoczęcia 

praktyki Dafa, przeszedłem przez wielkie zmia-

ny. Będę kontynuował pilne kultywowanie siebie 

i porzucanie przywiązań, włącznie z egoizmem.

Ta historia pochodzi z artykułu opublikowanego na Minghui.org 5-tego stycznia 2019 roku.

Praktykujący Falun Dafa z Kanady

   Po raz pierwszy 
natrafiłem na książkę 
Falun Dafa kiedy 
chodziłem do szkoły 
podstawowej w 
Chinach. Mimo, że 
znałem wszystkie 
słowa, tak naprawdę 
jej nie rozumiałem. 
Jednak zasady 
„Prawdy, Życzliwości, 
Cierpliwości” były 
głęboko zakorzenione w 
moim sercu.
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Książka  „Dżuan Falun” napisana przez pana 

Li Hongzhi jest najbardziej kompleksowym 

i fundamentalnym zbiorem nauk praktyki. 

„Dżuan Falun” oraz inne nauki pana Li zostały 

przetłumaczone na 40 języków. Można je 

przeczytać za darmo online na FalunDafa.org, 

a książki w formie druku można zakupić na 

TiantiBooks.org



 (Zdjęcie: Minghui.org)

8

DZIWNA CHOROBA ZNIKA PO TYM JAK SCEPTYK PRÓBUJE FALUN DAFA

U
rodziłam się w wiejskiej rodzinie w 
górskiej wsi w 1957 roku. Jak wiele 
innych dzieci stamtąd, zaraziłam się 
meningokokowym zapaleniem opon 

mózgowych kiedy miałam około ośmiu lub 
dziewięciu lat. Wiele dzieci zmarło, ale ja 
przeżyłam. Jednak zostałam kaleką i moja 
matka musiała mnie nosić na swoich plecach. 
W końcu nauczyłam się chodzić, ale już na 
zawsze miałam ból, którego inni nie widzieli.

Cierpienie doprowadza mnie 
do próby samobójczej
Później kiedykolwiek próbowałam coś zjeść 
lub nawet napić się połowy szklanki mleka, 
mój żołądek ulegał takim wzdęciom, że led-
wo mogłam leżeć. Jak tylko to zrobiłam, to 
miałam problem z oddychaniem. Musiałam 
siadać nawet w nocy.

Lekarze prowincjonalnego szpitala nie mogli 
niczego znaleźć. Niektórzy nawet sugerow-
ali zabiegi szamańskie. Kiedy spróbowałam 

chińskiego ziołolecznictwa nic mi to nie dało. 
Stałam się odwodniona i byłam tak słaba, że 
musiałam siadać na ziemi, aby odzyskać siły, 
by dalej działać.

Chcąc zakończyć moje męki, poszłam do 
morza niedaleko mojego domu. Wyczuwając, 
że coś jest nie tak, mój mąż pobiegł do domu 
z pracy. Zobaczył, że mnie tam nie ma, więc 
pobiegł prosto do wybrzeża i złapał mnie w 
samą porę.

Nietypowe lekarstwo
Jeden z kolegów męża usłyszał o mojej próbie 
samobójczej i powiedział mi, „Może chciałabyś 
spróbować Falun Dafa. Posiada cudowne 
korzyści zdrowotne i wielu nieuleczalnych 
pacjentów odzyskało dzięki niemu zdrowie”.

Będąc wychowany w duchu ateizmu, mój 
mąż nie wierzył w to. Jednak nie chcąc urazić 
uczuć kolegi, opornie poszliśmy spróbować.

Usłyszeliśmy spokojną muzykę kiedy 
zbliżyliśmy się do jego domu. Była naprawdę 

piękna, niepodobna do niczego co słyszałam. 
Kiedy tylko weszłam do środka, poczułam jak-
by ktoś zdjął warstwę czarnej skóry z mojego 
ciała i poczułam otwarte okno na moje serce. 
Uparty ból w moim żołądku całkowicie zniknął!

Kolega i jego przyjaciele wykonywali drugie 
ćwiczenie Dafa, zatem dołączyłam do nich 
na dwadzieścia minut. Pociłam się na całym 
ciele, ale nie czułam się zmęczona. Czułam 
się zrelaksowana. 

Po tym jak mąż popchnął mnie do domu na 
rowerze, poczułam się głodna po raz pierwszy 
od lat. Tego dnia przygotował mi od razu ow-
siankę. Nieśmiało zjadłam połowę miski, ale 
czułam się zupełnie dobrze.

Następnego dnia byłam w stanie jechać na 
rowerze do domu jego kolegi, by wykonać 
ćwiczenia z grupą. Niedługo potem wszystkie 
moje problemy zdrowotne zniknęły i poczułam 
się lekka oraz zdrowa.

Korzyści zdrowotne

Ta historia pochodzi z artykułu opublikowanego na Minghui.org 13-tego czerwca 2018 roku.
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W
ielu ludzi doświadcza zmie-
niającej życie poprawy w 
ich fizycznym i umysłowym 
stanie dzięki Falun Gong, 

co tłumaczy dlaczego jego popular-
ność tak szybko wzrosła.

Szeroko rozpowszechnione korzyś-
ci obejmują: spokojniejszy sen, mniej 
stresu, zwiększoną energię, mniejszą 
irytację i wiele innych.

Wiele osób doświadcza całkowitego 

wyleczenia z przewlekłej choroby, 
włącznie z rakiem, cukrzycą, zapale-
niem wątroby oraz chorobą serca. Inni 
tracą chęć palenia i rzucają tytoń oraz 
inne uzależnienia w przeciągu jednego 
dnia. 

Zakres doświadczeń jest bezmierny, 
ale każdy kto praktykuje Falun Gong 
ma historię do opowiedzenia. Po pros-
tu się spytaj!

1 32Budda Pokazuje Tysiące 
Rąk
Wykonując łagodne ruchy, pierwsze 
ćwiczenie otwiera wszystkie kanały 
energetyczne ciała, tworząc silne 
pole energii

Postawa Stojąca Falun
Składająca się z czterech pozycji, 
które trwają przez parę minut 
każda, drugie ćwiczenie zwiększa 
poziom energii i powiększa 
mądrość

Przenikanie Dwóch 
Krańców Kosmosu
With its gentle hand-gliding 
movements, the third exercise 
purifies the body using energy 
from the cosmos

4 Niebiański Obwód 
Falun
Poprzez łagodne ruchy rąk 
przechodzące przez ciało, 
z przodu i z tyłu, czwarte 
ćwiczenie rektyfikuje 
nieprawidłowości w ciele i 
poprawia cyrkulację energii

5 Wzmacnianie 
Niebiańskich Mocy
Medytacja, która zawiera w 
sobie specjalną mudrę i pozycje 
dla rąk w celu udoskonalenia 
ciała i umysłu, piąte ćwiczenie 
wzmacnia wyższe zdolności i 
energię

5ćwiczeń
Łatwe do nauczenia się dla ludzi w każdym wieku. 
Nauczane za darmo przez wolontariuszy na całym 
świecie.
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O
dkąd byłem dzieckiem zawsze ch-
ciałem wiedzieć dlaczego ludzie żyją 
na tym świecie. Kiedy oglądałem 
Wędrówkę na Zachód wzdychałem 

z zachwytu nad możliwościami buddów. 
Również podziwiałem hart ducha mnicha dy-
nastii Tang oraz Sun Wukonga (małpiego króla). 
Oglądając legendy bóstw i cuda, powstało u 
mnie życzenie praktykowania kultywacji, by 
wznieść się do wyższego wymiaru.

W kwietniu 1994 roku, rozmawiałem o tym 
z nauczycielem na uniwersytecie i wtedy on 
wprowadził mnie do Falun Dafa. Następnego 
ranka poszedłem do miejsca ćwiczeń Dafa. 
Kiedy zobaczyłem ruchy ćwiczeń, wiedziałem 
głęboko w duszy, że to jest zaawansowana 
dyscyplina szkoły buddy. Nie byłem w stanie 
wyrazić mojej radości. W końcu znalazłem to 
czego szukałem!

Uzyskując zdrowie i mądrość
Mimo tego, że temperatura w zimie w północ-
no-wschodnich Chinach często spadała do 
-20°C, wykonywałem ćwiczenia każdego dnia 
i nigdy nie zakładałem rękawiczek. Moje ręce 

były z początku zimne, ale szybko całe moje 
ciało stawało się ciepłe i byłem opatulony grubą 
warstwą energii.

Dafa dało mi również mądrość. Miałem zna-
komitą pamięć i nie musiałem ponownie czytać 
notatek. Spędzałem wiele czasu na studio-
waniu Dafa i robieniu ćwiczeń, a i tak miałem 
dobre oceny i otrzymywałem stypendia oraz 
nagrody. Moi koledzy i profesorowie podziwiali 
moc Dafa.

Test wiary
Ukończyłem naukę w 1996 roku i powróciłem 
do mojego rodzinnego miasta. Jako otrzy-
małem wiele korzyści od Dafa, zdecydowa-
łem się rozpocząć miejsce ćwiczeń i pomagać 
innym nauczyć się praktyki. Z uwagi na wy-
jątkowy wpływ Dafa na zdrowie, liczba prak-
tykujących szybko rosła.

Jednak wtedy liderzy Partii Komunistycznej 
przygotowywali się do wykonania kampanii 
tłumiącej praktykę. Pod koniec grudnia 1996 
roku zobaczyłem oficjalny dokument zniesła-
wiający Dafa i nakazujący rozwiązanie miejsc 
ćwiczeń. Pomimo nasilającego się monitorow-

ania przez nieznanych ludzi, kontynuowaliśmy 
wykonywanie ćwiczeń, w nadziei, że rząd bada 
sytuację w dobrej wierze.

Pewnego ranka marca 1997 roku, kiedy 
szedłem z domu na miejsce ćwiczeń, funk-
cjonariusz policji mnie zatrzymał. Słyszałem, 
że niektórzy praktykujący na wsi zostali aresz-
towani, a ich domy przeszukane. Zwróciłem 
się w sercu do Mistrza (Li Hongzhi, założyciel 
Falun Dafa), „Na pewno przejdę przez ten test”.

Policjant krzyknął na mnie, „Kto pozwolił ci 
to zorganizować? Zaraz się tobą zajmę. Za-
dzwonię do twojej pracy i skończysz tak jakbyś 
nigdy nie poszedł na studia!”

Miałem Dafa w sercu i czułem, że Mistrz 
mnie wspiera. W jakiś sposób udało mi się 
powiedzieć, „Ty musisz być taki-a-taki. Czy 
moglibyśmy porozmawiać spokojnie?” Był 
zaskoczony i spytał się skąd znałem jego imię. 
Mogłem jedynie odpowiedzieć, że zgadłem. 
Nie znałem go. Powiedział mi, bym spotkał 
go potem na posterunku policji.

Kiedy wróciłem i opowiedziałem o tym rodz-

Ludzie szukają różnego typu satysfakcji w życiu, od posiadania cnót, rodziny, kariery, zdrowi, aż po zrozumienie sensu życia, człowieka, czy 
wszechświata. Miliony ludzi doświadczyło poprawy zdrowia i odnowy życia dzięki praktykowaniu Falun Dafa. Wielu, którzy mieli nadzieję na 
osiągnięcie oświecenia, również odnalazło Falun Dafa.

To jest osobiste doświadczenie opowiedziane przez studenta w Chinach, który odkrył Falun Dafa w 1994 roku. Jest to historia o odwadze, 
wierze, współczuciu i wytrwałości, podczas gdy wszystko za czym się opowiada jest atakowane.

MŁODY MĘŻCZYZNA ODNAJDUJE OŚWIECENIE
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W 
połowie lat 90-tych liczba 
ludzi praktykujących 
Falun Gong rosła ek-
sponencjalnie. Według 

szacunków rządu chińskiego, od 
80 do 100 milionów ludzi prakty-
kowało w 1999 roku i ta liczba wz-
rastała o tysiące ludzi każdego dnia. 
Pomimo wielu korzyści jakie Falun 
Gong przyniósł Chinom i jej obywa-
telom, liderzy Partii Komunistycznej 
obawiali się go. Praktykujący byli 
liczniejsi od Partii, która liczyła 65 
milionów członków, co sprawiło, że 
dowództwo Partii zaczęło postrze-
gać Falun Gong jako zagrożenie dla 
swojej władzy. Zatem postanowili 
zniszczyć Falun Gong.

Początek prześladowań
Wzrosły ataki propagandowe w 
państwowych mediach oczer-
niające Falun Gong. W czerwcu 
1999 roku dyktator Jiang Zemin 
powołał biuro 610, znajdującą się 
ponad prawem krajową agencję ze 

specjalnymi uprawnieniami ponad 
wszystkimi siłami porządkowymi, 
rządowymi oraz sądami, aby prze-
wodziła prześladowaniom Falun 
Gong. 20 lipca policja dokonała 
szybkich aresztowań wolontariuszy 
koordynujących miejsca ćwiczeń 
Falun Gong. Praktyka została zaka-
zana i rozpoczęła się medialna kam-
pania nienawiści. 

...które trwają do dziś
Ponad 4000 tysiące potwierdzon-
ych śmierci jako rezultat prześlad-
owań, wśród nich wielu zabitych 
poprzez przymusowe pobieranie 
organów. Setki tysiące osób zostało 
nielegalnie zatrzymanych, aresz-
towanych i torturowanych. Tysiące 
rodzin zostało rozbitych, gdyż ofic-
jałowie Partii zmuszają członków 
rodziny do stawania przeciwko 
swoim bliskim, którzy praktykują 
Falun Gong.

PRZEŚLADOWANIA W CHINACH NADAL TRWAJĄ PO 20-STU LATACH

 (Zdjęcie: Minghui.org)

 (Zdjęcie: Minghui.org)

 (Zdjęcie: Minghui.org)
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inie, matka była zdenerwowana i spytała się, 
czy powinna zrobić porządki w domu. Powied-
ziałem, że nie ma potrzeby. Wiedziałem, że z 
Mistrzem i Dafa wszystko będzie w porządku.

Poszedłem spotkać się z policjantem. Zami-
ast obierać rolę jakbym był przesłuchiwan-
ym podejrzanym, podszedłem do niego ze 
współczuciem.

Podszedł do mnie twardo i groził mi ofic-
jalnym dokumentem. Powiedziałem mu, że 
to było oszczercze i odpowiedziałem na jego 
pytania korzystając z zasad Dafa oraz faktyc-
znych wydarzeń na miejscu ćwiczeń. Prędko 
jego ton złagodniał.

Ostatecznie powiedział, „Po rozmowie z tobą 
dziś, zdecydowałem cię nie karać ani zatrzy-
mywać. Ale co zrobisz z miejscem ćwiczeń, 
które zniszczyłem?” Uśmiechnąłem się i pow-
iedziałem, „To nie ma znaczenia. Możemy iść 
gdzie indziej i rozdzielić się na mniejsze grupy. 
Ale nie możesz ponownie nam przeszkodzić”.

Z radością przystał na moje warunki. Chciał 
nawet nauczyć się Dafa w przyszłości i spytał 
się mnie czy mogę go nauczyć ćwiczeń kiedy 
przyjdzie na to czas. Ujawnił również, że roz-
kazano mu miesiącami obserwować miejsce 
ćwiczeń, ale nie mógł znaleźć ani jednego 
problemu.

Policjant naprawdę dotrzymał słowa i nigdy 
już nie przeszkadzał praktykującym. Później 
słyszałem, że został z tego powodu zdegrad-

owany. Wierzę, że każda osoba, która pomaga 
Dafa, w przyszłości otrzyma błogosławieństwa.

Stawanie w obronie tego co 
słuszne
20 lipca 1999 roku były lider Partii Komu-
nistycznej, Jiang Zemin, użył stacji radiowych, 
telewizji, gazet oraz innych mediów, aby roz-
puścić fałszywe oskarżenia przeciwko Fa-
lun Dafa. Kłamstwa okryły cały kraj. Widząc 
Mistrza i Dafa traktowane w ten sposób, mu-
siałem sprawić by rząd zrozumiałem czym tak 
naprawdę jest Dafa. Zdecydowałem się złożyć 
petycję do prowincjonalnych władz.

Tej nocy, na dworcu kolejowym już skończyli 
sprzedaż biletów do Pekinu i Shenyang. Pow-
iedziałem pracownikom, że nie mają prawa 
tego robić. Dzięki mojej wytrwałości w końcu 
zgodzili się sprzedać mi bilet.

Przyjechałem po północy i odkryłem, że 
panuje stan wojenny. Policja siłą wrzuciła nas 
do samochodów i zawiozła na stadion, który 
był pełen praktykujących Dafa, którzy zostali 
aresztowani.

Siedzieliśmy tam spokojnie, czekając na 
rozmowę z przedstawicielem prowincjonal-
nego rządu, by powiedzieć mu o Dafa i jak 
polepszyło nasze zdrowie i moralność.

O świcie praktykujący zaczęli rozmawiać ze 
sobą, aby podzielić się doświadczeniami oraz 
zaczęli studiować książki Dafa. Chłopak, jede-

nastoletni lub dwunastoletni zaczął czytać na 
głos „Dżuan Falun” Niektórzy policjanci szydzili 
z nas za to, że przewodzi nam dziecko. Kiedy 
zacząłem czytać książkę, zaczęli być nerwowi 
i prędko zniknęli.

Inni praktykujący zachęcili mnie bym poprow-
adził recytację wierszy Mistrza oraz innych jego 
nauk. Dźwięk naszego czytania książek Dafa 
wypełnił stadium, topiąc zło.

Mierząc się z przemocą ze 
spokojem
Około ósmej lub dziewiątej nad ranem, 
przyszła druga fala policjantów i zaczęli aresz-
tować ludzi.

Najpierw zabrano profesorów i studentów. 
Jeden profesor–elegancka, wyrafinowana 
kobieta, która najprawdopodobniej była po 
czterdziestce–została siłą pociągnięta za ręce 
i nogi do samochodu policyjnego. Mężczyźni 
byli traktowani jeszcze gorzej: zespoły czterech 
policjantów brały ich i nimi rzucali. W tym mo-
mencie zrozumiałem, że rząd prowincjonalny 
nie wysłucha naszych petycji.

Policja pojawiła się przede mną. Próbowałem 
spokojnie z nimi rozumować, ale bez skutku. 
Cały czas siedziałem na ziemi ze skrzyżowany-
mi nogami. Zamknąłem oczy i złączyłem ręce, 
natychmiast wchodząc w spokój. Wielu polic-
jantów próbowało mnie podnieść raz po razie, 
ale nie byli w stanie. Patrzyli się na siebie, a ich 

Praktykujący trzymający baner na placu Tiananmen. (Zdjęcie: Minghui.org)
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W 
lipcu 1999 roku, w celu stłumienia 
Falun Gong, dowództwo Komu-
nistycznej Partii Chin rozpoczęło 
największą kampanię propagandy 

i cenzury od czasów Rewolucji Kulturalnej, uc-
ieleśniając hasło, „Jeśli kłamiesz wystarczają-
co wiele, ludzie ci uwierzą”. Wall Street Journal 
napisał, „Pekin uruchomił gorączkową kam-
panię, bombardując obywateli wojną propa-
gandową w starym, komunistycznym stylu”. 

Poniżej znajdują się najbardziej roz-
powszechnione kłamstwa na temat Falun 
Gong. Są one filarami, na których została 
zbudowana reszta propagandowego domu 
z kart Partii i stale stoi do dnia dzisiejszego.

Pokojowy apel nazwany 
“oblężeniem”

25 kwietnia 1999 roku, około 10 000 prak-
tykujących zebrało się w Pekinie prosząc by 
oficjalnie potwierdzono ich prawo do prakty-
kowania Falun Gong oraz by wypuszczono 
45 praktykujących przez policję w Tianjin. 

Stali w sposób uporządkowany na chodniku. 
Niektórzy medytowali, a inni czytali i spoko-
jnie rozmawiali. To był najbardziej pokojowy 
apel tej wielkości we współczesnej historii 
Chin. 10 000 ludzi później tego dnia opuściło 
miejsce apelu, po tym jak premier Zhu Rongji 
zapewnił, że rząd nie będzie się sprzeciwiał 
Falun Gong. Ale lider Partii, Jiang Zemin, miał 
inne plany. Rozkazał krajowemu aparato-
wi propagandy o przedstawienie demon-
stracji jako „oblężenia centralnego budynku 
rządowego” i wykorzystał to jako pretekst do 
uruchomienia  kampanii brutalnych prześlad-
owań.

Kłamstwo samospalenia
23 stycznia 2001 roku, pięciu ludzi podpaliło się 

na placu Tiananmen w Pekinie. W przeciągu paru 
godzin, chińskie media państwowe stwierdziły, że 
to byli praktykujący Falun Gong, a przez wiele ty-
godni później na antenie pokazywano makabry-
czne obrazy ofiar. Wkrótce wypłynęły dowody na 
to, że ofiary były aktorami, a samo wydarzenie 

zostało zainscenizowane przez Partię. Niestety, 
niezliczeni Chińczycy stale błędnie wierzą, że to 
Falun Gong trzeba obwiniać.

Rzekome „1400 śmierci”
W latach 90-tych miliony ludzi rozpoczęło 

praktykę Falun Gong, słysząc o olbrzymich 
korzyściach zdrowotnych. Agencje rządowe, 
włącznie z państwowymi mediami i Naro-
dową Komisją ds. Sportu, wspomagały 
rozwój Falun Gong, poprzez zachwalanie 
pozytywnego wpływu praktyki na zdrowie. 
Ale kiedy rozpoczęły się prześladowania, 
państwowe media zaczęły twierdzić, że Falun 
Gong „doprowadził do ponad 1400 śmierci”. 
Atak medialny, w którym pokazywano okro-
pne obrazy i grające na emocjach historie 
zrobiły swoje. Nie było dowodu popierające-
go te twierdzenia, a próby zbadania były blo-
kowane. W końcu okazało się, że ta historia 
bazowała na kłamstwach i nieprawdzie.

dowódca nie wiedział co zrobić. 
Zatrzymano aresztowania.
Wiedziałem, że Mistrz nam pomógł.
Kiedy wróciłem do domu następnego dnia, 

dyrektor domagał się mojej rezygnacji, doda-
jąc, że tak zostało zadecydowane na posiedze-
nia Prezydium. Ale powiedział mi, „Najpierw 
jesteś najlepszą osobą. Potem twoja praca jest 
najlepsza, a ty jesteś uznawany za wzorowe-
go pracownika zaledwie po roku pracy tutaj. 
Następnie jesteś jedyną osobą, która została 
wielokrotnie nominowana do nagrody. Ale 
prośba o rezygnację jest sprawą polityczną”.

Zajęcie stanowiska na Tianan-
men

Wielu praktykujących zaczęło udawać się do 
Pekinu w celu apelacji do rządu centralnego. 
Ale aresztowania nadal miały miejsce i Minghui 
kontynuowało swój raport na temat praktyku-
jących prześladowanych aż do śmierci. 

Kiedy przyjechałem do Pekinu, zobaczyłem, 
że Krajowa Izba Odwoławcza aresztowała każ-
dego bez dania im szansy na obronę. Zde-
cydowałem, że pójdę na plac Tiananmen by 
trzymać banery i powiedzieć światu, „Falun 
Dafa jest dobre!”

Widząc wielu praktykujących, którzy wpierw 
trzymali banery, a potem byli aresztowani, 
zdecydowałem się pójść na najwyższe piętro 
Tiananmen.

Wejście do budynku wymagało przejścia 
wielu poziomów kontroli bezpieczeństwa, ale 
wierzyłem, że nikt nie może stanąć na drodzę 
rzeczy, które uczniowie Dafa muszą zrobić. 
Poprosiłem Mistrza by mnie wspomógł.

Szedłem w kierunku kontroli bezpieczeństwa 
z banerem w kieszeni. Czterech strażników 
przeszukało mnie dwukrotnie. Nawet kiedy 
jeden z nich sięgnął do kieszeni, gdzie był ba-
ner, mój umysł pozostawał spokojny. Chwycił 
za baner, ale potem go puścił, tak jakby o nic-

zym nie myślał. Inny strażnik też poczuł baner. 
Uśmiechnąłem się i spytałem, „Skończyłeś? 
Teraz przejdę”. Przytaknął. Kiedy poszedłem, 
zobaczyłem, że wciąż nie mieli pojęcia co się 
stało. 

Wspinając się na najwyższe piętro zau-
ważyłem całe rzędy agentów po cywilu w 
odległości kilku kroków. Gdybym wyjął wtedy 
baner, to nie miałbym szans na jego rozwin-
ięcie. Ponownie poprosiłem Mistrza by mnie 
wzmocnił.

Jeden z policjantów nagle spojrzał na ze-
garek i powiedział do siebie, „Co jest? Co się 
dzieje?” Inni policjanci zebrali się wokół niego 
by włączyć się do akcji. Turyści także się roz-
eszli i zostawili wolne miejsce dookoła mnie.

Wiedziałem, że muszę działać. Wziąłem mój 
baner, na którym był napis „Falun Dafa” i wz-
niosłem go, by ludzie mogli go zobaczyć.

W tym momencie poczułem jakby moje ciało 
było nieporównywalnie wielkie i jakby czas się 
zatrzymał. Turyści zobaczyli mnie i oszaleli. 
Policja stała nieruchomo bez oznaków świ-
adomości. Kiedy inny strażnik zaczął krzyczeć, 
reszta policjantów odzyskała świadomość i 
przybiegła do mnie.

Wielu z nich starało się ściągnąć do dołu 
moje ręce, uderzając w nie i próbując złapać 
baner. Byłem wątłej postawy, a oni byli krzepcy, 
ale okazała się moc Dafa. Po tym jak przez 
chwilę się szarpali, uznałem, że to wystarczy 
i opuściłem ręce.

Głos wydobył się z ich krótkofalówek, „Czy 
miało to konsekwencje międzynarodowe?” 

PROPAGANDA

W tym 
momencie 

zrozumiałem, że rząd 
prowincjonalny nie 
wysłucha naszych 
petycji.
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Kiedy policjant się zaczął jąkać, jeden z 
agentów w cywilu przybiegł i odpowiedział, 
„Nie, znaleźliśmy go zanim wyjął baner”.

Zabrali mnie do wielkiego biura wewnątrz 
budynku i przycisnęli do ściany. Dowódca, 
który miał ponad metr dziewięćdziesiąt wzros-
tu, stanął przede mną i wyciągnął rękę.

Nagle poczułem jakbym miał metalową bec-
zkę chroniącą moje ciało. Kiedy uderzył mnie 
ponad dwadzieścia razy, jedynie słyszałem 
brzęczenie uderzenia jego ręki o beczkę.

Zatrzymał się z podniesioną ręką i powiedział 
do policjantki obok niego, „Spójrz, moja ręka 
spuchłą od bicia go. Jak to możliwe, że jemu 
nic nie jest?” Na co ona odpowiedziała, „Nie 
dotykaj go już więcej. To jest prawdziwy uczeń 
Dafa. Nie widzisz, że nie ma nawet śladu na 
jego twarzy?”

Ochrona w areszcie
Zostałem zamknięty z wieloma innymi 
praktykującymi różnej płci i różnego wieku. 
Chłopiec w wieku jedenastu lub dwunastu 
lat był dwukrotnie przesłuchiwany. Policjanci 
domagali się od niego nazwis-
ka i adresu. Kiedy wrócił, miał 
wielki ślad od ręki na twarzy.

Omówiliśmy w grupie, że 
będziemy medytować w 
proteście. Strażnicy klęli na 
nas i deptali nas, ale my byliśmy 
nieporuszeni. W końcu zostawili 
nas w spokoju.

Tej nocy zostaliśmy prze-
niesieni do centrum zatrzy-
mań Miyun. Kiedy powied-
ziałem śledczemu o moich 
doświadczeniach w kultywacji, 
traktował mnie z szacunkiem. 
Czułem, że policjanci, którzy 
byli zmuszani do prześladowa-
nia praktykujących Dafa byli 
bezradni i godni pożałowania.

Powiedział mi, że centrum za-
trzymań już prześladowało wie-
lu praktykujących aż do śmierci 
i wskazał mi wyjście. Jednak policjant, który 
mnie odprowadzał do centrum zatrzymań, nie 
był taki dobroczynny i dał sygnał więźniom, by 
mnie nękali.

Było ponad dwunastu więźniów w celi. Ich 
lider spytał się mnie, „Czy wciąż praktykujesz?” 
Powiedziałem spokojnie, że nikt nie może 
zmienić praktykujących Dafa. Powiedział 
więźniom, by mnie bili podeszwami swoich 
butów.

Kiedy podeszli do mnie, moje serce było 
nieporuszone. Nagle zamarli z rękoma w powi-

etrzu, patrząc na mnie pustym wzrokiem. Lider 
powiedział po chwili, „To jest prawdziwy uczeń 
Dafa. Nie możemy go dotknąć. Zapomnijcie 
o tym.”

Cała cela zamarła w ciszy na długi czas. 
Kiedy lider spytał się mnie o kultywację, pow-
iedziałem mu o dobru Dafa. Odwrócił się do 
innych i rozkazał, „Od dzisiaj, będziemy mu 
dawać nasze dobre rzeczy do jedzenia. Nikt 
nie ma prawa go dotykać!”

Następnego dnia, lider został wypuszczony. 
Powiedział swojemu następcy by się dobrze 
mną opiekował. Inni więźniowie naprawdę tak 
czynili. Kiedy przynosili mi makaron i sojowe 
mleko w proszku, to wpierw dzielili się ze mną, 
a ja nie mogłem odmówić.

Brutalność i godność
Tej nocy zostałem przeniesiony do centrum 
zatrzymać, policjanci wzięli praktykującą do 
celi dla skazanych na śmierć więźniów, mówiąc 
im by torturowali ją w zamian za jedzenie. 
Krzyki były trudne do zniesienia. Więźniowie 
powiedzieli mi później, że była torturowana 

na śmierć i że wielu innych zmarło w ten sam 
sposób.

Później tej nocy, został przyniesiony prak-
tykujący w wieku około dwudziestu lat. Był 
studentem drugiego roku na studiach. Lid-
er celi spytał się go czy wciąż praktykował. 
Odpowiedział, „To zbyt trudne. Nie będę już 
więcej praktykował!” Więźniowie oszaleli i dotk-
liwie go pobili aż w końcu ich zatrzymałem. Ale 
nadal oblewali go wodą na ziemi i nie dawali 
mu spać z kocem.

Później zwierzył się, że powiedział to wbrew 

swojemu sumieniu i zrozumiał swój błąd. 
Od tego dnia więźniowie bronili nas przez 
strażnikami kiedy medytowaliśmy i wykony-
waliśmy ćwiczenia Dafa.

Osiem dni później szedłem ulicami Pekinu–
zakuty w kajdanki i na bosaka–do mojego 
lokalnego centrum zatrzymań. Po przybyciu, 
więźniowie chcieli oblać mnie dziesięcioma 
wiadrami zimnej wody, ten zwyczaj nazywali 
“tłuczeniem basenu”.

Oświeciłem się do zrozumienia, że praktyku-
jący Dafa posiadają zarówno współczucie jak 
i godność. Spojrzałem na nich z poważnym 
wyrazem twarzy. Nikt nie ośmielił się ruszyć. 
Lider celi powiedział, „Uczniowie Dafa nie są 
tacy sami jak inni więźniowie. To są dobrzy 
ludzie. Nie dotykajcie go”. 

Potem przenieśli mnie do innej celi pełnej 
groźnych kryminalistów, włącznie z tymi, którzy 
byli skazani na śmierć. Lider celi zabił wielu 
ludzi. Kiedy dowiedział się, że jestem prak-
tykującym Dafa, krzyknął, „Nikt w mojej celi nie 
odmawia transformacji!” Spojrzałem na niego 

i powiedziałem zdecydowan-
ie, „Nikt nie może zmienić 
uczniów Dafa”.

Rozkazał innym więźniom 
przytrzymać mnie i chciał 
karmić mnie na siłę odchoda-
mi i moczem. Kiedy jednak byli 
pół metra ode mnie, natychmi-
ast zamarli w bezruchu. Chwilę 
trwało zanim powrócili do sie-
bie, byli w szoku. Lider pow-
iedział spokojnie do innych, 
„Tego nie możemy dotknąć”. 
Kiedy robiłem ćwiczenia każ-
dego dnia, zabierali każdego 
policjanta, który przychodził 
mnie nękać.

Później, jeden z więźniów 
wciąż używał igły by kłuć inne-
go więźnia, który miał jedynie 
siedemnaście lub osiemnaście 
lat. Kiedy powiedziałem mu, by 

przestał, pchnął mnie do rogu i podniósł pięść. 
Ale nie był w stanie uderzyć. Potem w nocy 
miał ból w ręku i powiedział, że otrzymał spłatę 
karmiczną za prześladowanie ucznia Dafa.

Pod ochroną Mistrza opuściłem centrum 
zatrzymać po dwóch miesiącach. Doświad-
czyłem wielu cudów, które pochodziły od 
Dafa. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić 
moją wdzięczność dla Mistrza. Mogę jedynie 
pilnie kultywować.

Ta historia pochodzi z artykułu opublikowanego na Minghui.org 24-tego kwietnia 2019 roku.

     Zatrzymał 
się   z podniesioną 
ręką i powiedział 
do policjantki obok 
niego, „Spójrz, 
moja ręka spuchłą 
od bicia go. Jak to 
możliwe, że jemu 
nic nie jest?”
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1992 – Falun Gong jest upubliczniony w Changchun w 
Chinach

1992-1994 – na serię wykładów Falun Gong przychodzi 
ponad 60 000 ludzi z całych Chin

1995 – wykłady Falun Gong odbywają się we Francji 
oraz Szwecji

1996 – Partia Komunistyczna zakazuje książek Falun 
Gong

1996-1998 – rozpoczynają się sporadyczne nękania i 
represje. Rozpowszechnia się propaganda anty-Falun 
Gong.

MAJ 1998 – badania rządowej agencji ds. sportu 
wskazują, że Falun Gong poprawia zdrowie w 98% 
badanych przypadków

LIPIEC 1998 – Partia Komunistyczna reaguje 
negatywnie na badania zdrowotne i korzystając 
z Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego 
rozpoczyna próby nękania i monitorowania 
praktykujących

PAŹDZIERNIK 1998 – dowodzący badaniami rządowymi 
sportowej agencji potwierdza korzyści zdrowotne i 
pozytywny wpływ Falun Gong na społeczności

W 1999 ROKU – Partia Komunistyczna szacuje, że od 
80 do 100 milionów Chińczyków praktykuje Falun 
Gong

KWIECIEŃ 1999 – 10 000 praktykujących pokojowo 
apeluję o sprawiedliwość dla Falun Gong nieopodal 
Zhongnanhai w Pekinie

10 CZERWCA 1999 – Jiang Zemin i Luo Gan ustanawiają 
biuro 610, aby prześladować Falun Gong

25 CZERWCA 1999 – założony zostaje Minghui.org

LIPIEC 1999 – oficjalny początek prześladowań w 
Chinach, dyktator Jiang przysięga „wykorzenienie” 
Falun Gong

STYCZEŃ 2001 – Partia Komunistyczna inscenizuje 
incydent samospalenia na placu Tiananmen, aby 
skierować opinię publiczną przeciwko Falun Gong

2006 – ujawnione zostają okropieństwa grabieży 
organów 

2011 – książki Falun Gong z powrotem są legalne w 
Chinach, ale to wiadomość o tym nie jest głośna. 
Jednak wciąż nie drukuje się książek z oficjalnym 
pozwoleniem. Niezliczone książki są stale drukowane 
przez praktykujących Falun Gong w Chinach.

2014 – obozy pracy zostają zamknięte, ale liczba 
aresztowań rośnie

2015 – skargi kryminalne przeciwko dyktatorowi Jiang 
Zeminowi przekraczają liczbę 250 000

DZIŚ
- Falun Gong praktykowane w ponad 80 krajach
- Książki Falun Gong opublikowane w 40 językach
- 300 milionów Chińczyków wypisało się z organizacji 
partyjnych
- Potwierdzonych ponad 4300 przypadków śmierci w 
wyniku prześladowań
- Prześladowania w Chinach nadal trwają, ale coraz 
więcej nowych osób rozpoczyna praktykę Falun Gong

Linia czasu

Wiec praktykujących Falun Dafa w Wiedniu, Austria, 19 września 2015 roku. (Zdjęcie: Ming-
hui.org)

Przechodnie w Chinach czytają plakat o tytule „Stawić Jiang Zemina przed sądem”. Jiang 
jest byłym liderem Partii Komunistycznej, który rozkazał rozpoczęcie prześladowań Falun 
Gong. (Zdjęcie: Minghui.org)

O
dkąd były lider Partii Komu-
nistycznej Jiang Zemin roz-
kazał prześladować Falun 
Dafa w 1999 roku, istnieje 

ponad 4300 udokumentowanych 
przypadków śmierci praktykujących. 
Setki tysiące zostało uwięzionych, 
wysłanych do obozów pracy i tor-
turowanych za swoją wiarę. Jeszc-
ze więcej straciło pracę, szkołę, jest 
stale monitorowanych i nękanych 
przez policję oraz pozbawionych 
podstawowych praw człowieka.

Od 2015 roku ponad 200 000 
praktykujących złożyło do sądu 
najwyższego w Chinach doniesie-
nie o przestępstwie przeciwko Ji-

ang Zeminowi. Oskarżający nie tylko 
poszukują sprawiedliwości dla ofiar 
prześladowań, ale również mają na-
dzieję, że pomoże to zniechęcić os-
oby pracujące w chińskim systemie 
sądowniczym oraz policję do par-
tycypowania w prześladowaniach.

Dodatkowo, ponad milion ludzi w 
Azji podpisało petycje wzywające 
do oskarżenia Jiang Zemina. Lider-
zy w USA i Europie również wyrazili 
swoje poparcie. „Musimy pociągnąć 
ich do odpowiedzialności”, pow-
iedział były kongresmen USA Dana 
Rohrabacher, który potępił odwe-
towe nękanie osób oskarżających 
w Chinach.

OSKARŻANIE JIANG ZEMINA
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W centrum wydarzeń w 
          ChinachPrzeciwdziałając prześladowaniom 

ze współczuciem

K
iedy były chiński lider Jiang Zemin 
rozpoczął prześladowania, przyrzekł 
„pokonać” Falun Dafa w trzy miesiące. 
Dwadzieścia lat później praktykujący w 

Chinach są wierni swej wierze i stale mówią 
ludziom jak bardzo skorzystali z Dafa.

Przezwyciężając uprzedzenia
Aby przekazać informacje, rozdają ulotki, 

rozmawiają z ludźmi, piszą listy do urzędników, 
rozklejają plakaty i rozdają kalendarze oraz 
pamiątki. Produkują materiały w domach, 
korzystając z własnych oszczędności.

Za sprawą propagandy Partii Komunisty-
cznej, wiele osób w Chinach zaczęło nien-
awidzić lub bać się praktykujących. Traktują 
praktykujących nieufnie lub nawet zgłaszają 
ich do policji w zamian za nagrodę.

Jednak z czasem wiele osób zaczęło rozumi-
eć prześladowania. „Doceniam was. Jesteście 
dobrymi ludźmi”, mówią do praktykujących. 

Inni sami z siebie zaczęli szukać informacji. 
Kiedy widzą kogoś rozdającego kalendarze 
Minghui, mówią: “W końcu, znalazłem was!”

Życzliwość porusza prześlad-
owców

Pomimo bycia torturowanymi w więzieniach 
i obozach pracy, wielu praktykujących wy-
baczyło swoim prześladowcom. „Oni także 
są ofiarami prześladowań”, stwierdził jeden 
z praktykujących. Spokojnie wyjaśnił polic-
jantowi dlaczego nie powinien już krzywdzić 
praktykujących, pomimo rozkazów z góry. 
Policjant podziękował mu i powiedział, “Szanu-
ję twoją wiarę”.

Inna praktykująca, która uprzednio przeby-
wała w obozie pracy zaszokowała jednego ze 
strażników kiedy podeszła do niego i dała mu 
podarunek. „Nie nienawidzimy was, mimo, że 
traktowaliście nas strasznie. Nasz Mistrz uczy 
nas bycia bezinteresownymi i troskliwymi we 

wszystkim co robimy. Nie oddajemy gdy jest-
eśmy bici ani nie odpowiadamy złym słowem 
na złe słowo”, powiedziała strażnikowi. Dzięki 
wysiłkom praktykujących, by uratować innych 
tam zatrzymanych, obóz pracy prędko zos-
tał zamknięty, a wielu praktykujących zostało 
wypuszczonych.

Odstraszanie zza oceanu
Policjant w obozie pracy przygotowywał się 

do rozpoczęcia tortur praktykującego, kiedy 
otrzymał telefon. To był telefon zza oceanu–
inny praktykujący zaczął mówić policjanto-
wi dlaczego nie powinien brać udziału w 
prześladowaniach. Mimo tego, że oficer był 
wpierw nieprzyjemny, to słuchał przez pięć 
minut, po czym wrócił do praktykującego w 
jego biurze i wypuścił go. Ten policjant poprosił 
później o przeniesienie z brygady odpowied-
zialnej za torturowanie praktykujących Falun 
Dafa.

Klient na bazarze w Jiamusi w prowincji Heilongjiang otrzymuje kalendarz Minghui z informacjami na temat Falun Dafa. (Zdjęcie: Minghui.org)
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R
odziny, przyjaciele, koledzy i członkowie 
społeczeństwa pomagali ratować prak-
tykujących, którzy zostali zatrzymani za 
swoją wiarę. 

Broniąc prawa
W chińskich sądach, wyroki w sprawie prak-

tykujących Falun Dafa są z góry ustalane przez 
oficjałów Partii, a procesy są jedynie formal-
nością.

Pewnego razu sędzia powiedział ojcu prak-
tykującej po skazaniu jej na cztery lata w więzie-
niu, „Dlaczego rozmawiasz o prawie ze mną? My 
zajmujemy się polityką”.

Sądy regularnie przeprowadzają procesy 
bez powiadamiania prawników praktykują-
cych lub członków rodziny. Obrońcom częs-
to odmawia się dostępu do ich klientów oraz 
dokumentów dotyczących sprawy. Sędziowie 
regularnie usuwają prawników, którzy zakłada-
ją brak winy i zamieniają ich na wyznaczonych 
przez sąd prawników z góry uznających winę. 

Prawnicy nawet byli aresztowani i torturowani 
za bronienie niewinności praktykujących.

Pomimo tych gróźb, wielu prawników w Chin-
ach nadal broni prawa praktykujących do wol-
ności wyznania.

„Każdy kontakt z praktykującym Falun Gong 
jest dla mnie inspiracją”, powiedział pewien 
prawnik. „Są oni pozytywni nawet doświad-
czając prześladowań i nawet nie mają żalu do 
sędziów, którzy świadomie stosują się do polityki 
prześladowań i skazują ich na więzienie”.

Obywatele przemawiają
W niektórych miastach setki, a nawet tysiące 

obywateli podpisało petycje, w których domaga 
się wypuszczenia praktykujących. Jedna z takich 
petycji widnieje poniżej.

STAWANIE W OBRONIE FALUN GONG

Część 5145 podpisów i odcisków palcy na petycjach wzywających do wypuszczenia praktykującego Falun Gong z Tianjin, który 
został aresztowany i był torturowany w więzieniu Binhai za praktykowanie Falun Gong. (Zdjęcie: Minghui.org)
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Falun Dafa na świecie

Stany Zjednoczone

Francja Izrael

Praktykowane w ponad 80 krajach

Argentyna Indonezja
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TYBETAŃSKIE SZKOŁY W INDIACH WITAJĄ FALUN DAFA

J 
estem człowiekiem z Zachodu, który 
mieszkał w Indiach przez prawie trzy 
dekady. Niedawno pojechałem na sześć 
tygodni do dwóch północnych, górskich 

stanów w Indiach aby tam w tybetańskich sz-
kołach zaprezentować praktykę Falun Dafa.

Wiele tysięcy tybetańskich uchodźców przez 
ostatnie kilka dekad uciekło do 
Indii, ze względu na narastające 
represje oraz poważne łamanie 
praw człowieka w Tybecie. W 
trosce o dzieci, które zostały 
osierocone lub odseparowane od 
swoich rodzin podczas uciążliwej 
ucieczki ze swojego ojczystego 
kraju, otworzono w Indiach sz-
koły dla Tybetańczyków aby móc 
zapewnić im znakomitą edukację 
przy jednoczesnym zachowaniu 
tybetańskiego języka oraz kultury.

Wszystkie te szkoły, duże czy 
małe, mają swoich oddany per-
sonel oraz nauczycieli, którzy 
pozostają wierni swojemu motto 
„wpierw inni”. Jeden z dyrektorów 
szkół, które odwiedziłem napisał 
w liście, że zarówno personel jak 
i uczniowie „cenią sobie to wyjąt-
kowe wydarzenie oraz przyjmują 
zasady Falun Dafa: Prawdy, Ży-
czliwości i Cierpliwości, jako ich 
przewodni standard etyczny”.

Odnawiając znajomoś-
ci
Podróż stała się nie lada wyz-
waniem, ponieważ musiałem 
przeprowadzać się aż jedenaście 
razy, duża ilość toreb zawierają-
ca broszury oraz inne eksponaty, 
niespodziewane uderzenia upałów, a czasem 
wczesne deszcze. Nie mniej jednak wyprawa 
okazała się być sukcesem, a ja dotarłem do 
większej ilości szkół, niż to sobie zaplanowałem.

Wszędzie, gdzie się pojawiłem, spotykałem 
ludzi – nauczycieli, dzieci oraz innych – których 
poznałem już wcześniej podczas moich wielu 
wizyt w Ladakh oraz innych częściach Indii. 
Niektórzy z nich praktykowali Falun Dafa w 
swoich szkołach, otrzymali ulotki na stoiskach 
albo widzieli plakaty.

Wiele razy kiedy spotykałem nowe osoby, 
czułem głęboki związek, tak jakbym spotykał 

znów przyjaciół, z którymi dawno się nie wid-

ziałem.

Jest to zawsze poruszające, kiedy dzieci z 

zachwytem mówią „Falun Dafa” albo „Falun 

Dafa jest dobre”, widząc mnie na ulicy lub w 

swoich nowych szkołach, nawet jeśli minęły już 

lata, odkąd mieli sesję na temat Dafa w szkole.

Nauka Ćwiczeń
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele chętnie 

uczyli się pięciu łagodnych ćwiczeń Falun Dafa. 
Kiedy było tłoczno oraz gorąco, uczniowie 

byli czasem niespokojni podczas wykonywania 
ćwiczeń stojących. Osiągali jednak całkowity 
spokój wykonując medytację na siedząco.

Dyrektor jednej ze szkół 
napisał w liście: “Naprawdę 
podziwiam twojego ducha i 
zaangażowanie… Poprzez te 
ćwiczenia zdolność uczniów 
do koncentracji, której braku-
je w dzisiejszych czasach, na 
pewno się poprawi”.

Ekspozycja 
prześladowań w 
Chinach

Oprócz dzielenia się ćwicze-
niami oraz zasadami Fa-
lun Dafa, pokazywałem też 
plakaty o prześladowaniach 
praktykujących w Chinach 
przez komunistyczny reżim.

Wielu młodych widzów 
było wstrząśniętych obra-
zami prześladowań, których 
również doświadczają tam 
nawet małe dzieci. Niektórzy 
młodzi mieli łzy w oczach, 
u niektórych łzy spływały w 
ciszy albo były po prostu wy-
cierane. Jedna młoda dziew-
czyna wpatrywała się w każdy 
obraz przez długi czas.

Niektórzy z nich mog-
li pamiętać o poważnych 
naruszeniach praw człowieka, 

z jakimi zmagali się też Tybetańczycy. Człon-
kowie rodziny oraz przyjaciele, którzy zostali 
pozostawieni często byli torturowani a nawet 
zabijani. Ich doświadczenia są podobne do 
tych, które cierpią praktykujący Falun Dafa oraz 
innych wyznań w Chinach.

Wielu Tybetańczyków wskazywało w 
odniesieniu do tych okrucieństw, że zarówno 
Tybetańczycy jak i praktykujący Falun Dafa – 
„wszyscy jesteśmy na tej samej łodzi”.

Pani dyrektor napisała: „Jest to niewątpliwie 
czysta oraz bezwarunkowa służba dla ludzkości. 
Doceniam waszą życzliwą służbę dla ludzkości.”

Dziewczynka ucząca się medytacji Falun Dafa. (Zdjęcie: Minghui.org)

Tybetańskie dzieci w Indiach dowiadują się o 
tym jak dzieci oraz ich rodziny prześladowane 
są w Chinach za praktykowanie Falun Dafa. (Zd-
jęcie: Minghui.org)

Ta historia pochodzi z artykułu opublikowanego na Minghui.org 24-tego czerwca 2018 roku.

Praktykowane w ponad 80 krajach
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FALUN DAFA
znane

także jako

FALUN GONG

Odkryj, co Prawda, Życzliwość oraz Cierpliwość mogą ci dać!

NAUCZ SIĘ ĆWICZEŃ  Wolontariusze uczą ćwiczeń w miejscach 
publicznych na całym świecie. Instrukcje video dostępne są online. 

PRZECZYTAJ KSIĄŻKI  Książka Dżuan Falun jest podstawowym 
tekstem praktyki. Książki dostępne są online bądź do kupienia w 
księgarni Tianti Books, która specjalizuje się w książkach Falun Dafa.

WEŹ UDZIAŁ W SERII WYKŁADÓW  Naucz się ćwiczeń oraz 
oglądaj wykłady wideo przez dziewięć dni. Ta forma nauki jest 
dostępna okresowo w największych miastach oraz księgarniach 
Tianti bezpłatnie.

JAK SIĘ NAUCZYĆ
Falun Dafa nauczane jest bezpłatnie i łatwo 
można rozpocząć praktykę.

Zapraszamy do odwiedzenia jednego z setek 
punktów ćwiczeń, które można znaleźć w 
głównych miastach w ponad 80 krajach.

W Falun Dafa nie ma żadnego członkostwa. 
Nie ma do czego dołączyć. Nikt Cię nigdy nie 
poprosi o żadne składki ani o zapłatę za któreś z 
publicznych wydarzeń.


