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For Carrie Dobson, simply climb-
ing out of bed was a struggle—
much less getting dressed or 

making it through the day. Half her 
body had lost sensation.

The Pennsylvania woman’s life 
was being defined by a condition 
she had never even heard of: Lyme 
disease. For 10 years the rare, fibro-
myalgia-like disease had grown 
progressively worse, to the point of 
being crippling.

“I would have paid anything, or 
traveled anywhere, to get well. I was 
desperate,” she recalls.

But as fate would have it, Dobson’s 
solution was waiting for her in a 
local park, and it didn’t cost a cent.

At the recommendation of a Chi-
nese friend, Dobson began prac-
ticing Falun Gong. In a matter of 
weeks, she had her life back.

“Falun Gong was what did it,” 
says the 56-year old flight instructor, 
looking a decade younger than her 
years. “It’s all about improving one’s 
mind and body,” she says.

“The teachings guide you in truth-
fulness, compassion, and tolerance. 
The exercises bring in the health 
benefits.”

Today, some twelve years later, 
Dobson remains cured of Lyme dis-
ease, healthier—and happier—than 
ever.

Dramatic health 
improvements are 

anything but isolated 
What’s perhaps most remarkable 
about Dobson’s story isn’t simply 
it’s unlikelihood (Lyme disease is 
widely considered incurable), it’s 
that her story parallels that of mil-
lions of other Falun Gong adherents 
around the world.

Dobson’s recovery provides a fas-
cinating window into the health 
benefits of Falun Gong, which in 
turn helps us understand the mas-
sive popularity and growth that 
the practice saw in the 1990s as 
stories like this spread across China, 

validated by each new practitioner. 
By the mid 90s millions of Chinese 
were making Falun Gong a part of 
their daily routine.

Falun Gong became 
popular because of its 

effectiveness
“Chinese people are by nature prac-
tical,” says Zhao Ming, a native of 
Beijing, who now lives in New York.

“If something works, they’ll hear 
about it and give it a try. If it doesn’t 
work, they’ll drop it,” says Zhao, who 
witnessed Falun Gong’s growth 
in China up close, practicing it in 
the park at his university. “They’ve 
learned a lot of harsh lessons under 
communism, about blind faith in 
leaders, or ideologies. It’s made them 
more practical, more discerning.”

By the mid-90s, in most every 
park across China, Falun Gong prac-
titioners could be found perform-
ing their trademark blend of gentle, 
rhythmic qigong exercises and 
meditation.

“People found that Falun Gong 
worked, and worked well,” Zhao 
explains. 

People reported everything 
from better sleep and less stress to 
increased energy, better moods, 
better digestion, and even recovery 
from chronic diseases (like Ms. Dob-
son and her Lyme disease). 

Word of Falun Gong’s benefits 
traveled fast in China, and by 1999, 
as many as 100 million people were 
practicing. In a survey of over 12,000 
Falun Gong practitioners in Beijing, 
83.4% of respondents said they had 
recovered significantly from their 
health problems after taking up the 
practice. 

Chinese government officials 
even recognized these benefits. One 
official from the State Sports Com-
mission declared that Falun Dafa 
“can save each person 1,000 yuan in 
annual medical fees. If 100 million 
people are practicing, that’s 100 bil-
lion yuan saved per year.”

Falun Gong: A Path to Exceptional Health
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How can a simple program 
of exercise, meditation, 
and principled living 

make such a dramatic impact on 
the health of practitioners? What 
makes Falun Gong special? How 
does it work?

In the words of practitioners, 
Falun Gong works on multiple 
levels, going deeper than typical 
exercise programs or health pro-
tocols.

“It works on an energetic level,” 
says Dr. John Yang M.D., a clini-
cal psychiatrist with expertise in 
Chinese and Western medicine 
who has also studied Falun Gong. 
(See sidebar, “Kicking the Habit”)

“It’s not just about your flesh 
and blood. Falun Gong gets at the 
deeper roots of illness by having 
you improve your character and 
perspective on life. By improving 
your mental state (or upgrading 
your xinxing, as we say in Chi-
nese) your body naturally moves 
toward a healthier state of being.”

A central component of Falun 
Gong is its moral teachings, 
which complement the medita-
tive exercises. Many practitioners 
say that it is the teachings that 
make Falun Gong so impactful, 
more so even than the exercises.

The energy cultivated in Falun 
Gong has incredible healing prop-
erties, but it is entirely connected 
to one’s moral improvement. It’s 
the blend of virtuous living, of 
aligning one’s life with higher 
principles, combined with pow-
erful exercises that prove such a 
winning combination.

“It’s about more than being 
free of illness. It’s about living a 
healthy life in every way—men-
tally, physically, and spiritually,” 
says Ryan Smith, an educator 
from New Jersey.  

Truthfulness, Compassion, and 
Forbearance are more than just 
guiding principles in Falun Dafa. 
They are the nature of the uni-
verse and life. Being in harmony 
with those principles brings 
every aspect of the practitioner’s 
life into harmony with the uni-
verse.

“Nothing compares to the feel-
ing of being free of worry and 
illness,” says Robert, a graphic 
designer in Virginia. “My body 
just feels so light, and even though 
I still get stressed out sometimes, 
one session of the exercise and all 
the anxiety is gone. I’m clear, I’m 
focused, and I’m full of energy.”

Though his job as a medical doctor 
was to tell people how to live healthy 
and make good health decisions, John 
Yang just couldn’t quite practice what 
he preached.

“I was a chain smoker,” Yang recalls. 
“I smoked a pack or two of cigarettes a 
day—Chinese cigarettes. No matter how 
hard I tried, I just couldn’t quit.

”All that changed overnight, however, 
after taking up Falun Gong. “Suddenly 

cigarettes just tasted awful,” Yang says. 
“A few days after learning Falun Gong, 

out of habit I tried to smoke, and imme-
diately I felt like throwing up.” That was 
fifteen years ago, and Yang hasn’t picked 
up a cigarette since. 

“Something changed when I learned 
Falun Gong. My body didn’t want to 
smoke anymore, and I managed to quit 
just like that—without even trying, you 
could say.”

Kicking the Habit
How Falun Gong 
helped me quit 
smoking 

True Health 
Comes From 
Cultivating 
Both Mind 
and Body
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“Pretty much 
everyone in Beijing 
knew somebody 
who had tried it and 
benefitted, physically 
or psychologically.”
Zhao Ming, 
former Beijing resident

“I used to suffer from 
chronic angina and 
gastroenteritis, but 
they completely 
disappeared once I 
started practicing 
Falun Gong.”
Connie, London

“In less than six 
months, I went from 
being terminally ill 
and disabled to looking 
like a young man.” 
Practitioner from China

“Falun Dafa lifted 
my depression 
dramatically.” 
Tysan, New York

GENTLE 
MOVEMENTS: A 
group practices the 
exercises of Falun 
Gong in Taiwan, 
where tens of 
thousands of people 
practice freely 
unlike those living in 
mainland China.

گونگ یک روش معنوی چین باستان است. این  فالون 
روش شامل آموزه های اخالقی و پنج تمرین مالیم است 
که واقعًا منحصربه فرد و لذت بخش بوده و سطح انرژی و 

سالمت فرد را بهبود می بخشد.
و  نیک خواهی  حقیقت،  ارزش های  را  روش  این  قلب 
 )忍 رن   ،善 شن   ،真 جن  چینی،  زبان  )به  بردباری 
که  می آموزد  ما  به  گونگ  فالون  می دهند.  تشکیل 
را  آنها  و  هستند  عالم  کیفیت  بنیادی ترین  اصول،  این 

راهنمایی برای زندگی و تمرین روزانه در نظر می گیرد.
عنوان  به  اغلب  معنوی  روش های  نوع  این  آسیا،  در 
روش های »تزکیه « یا »تزکیه ی نفس« شناخته می شوند. 
تزکیه ی معنوی بخشی جدایی ناپذیر  از فرهنگ باستانی 

چین است.
و  مداوم  تمرین  طریق  از  گونگ،  فالون  گرد  شا یک 
و  بینش  خودگذشتگی،  از  به  می کند  تالش  خالصانه، 
گاهی بیشتر، خلوص درونی و تعادل دست یابد؛ یعنی  آ
نامیده  حقیقی  سالمت  که  چیزی  از  عمیق تر  جنبه ای 
در  که  می یابد  دست  حالتی  به  نهایت  در  او  می شود. 
سنت آسیایی »روشن بینی« یا »کسب دائو )فا(« نامیده 

می شود.
رایگان  به طور  و  داوطلبان  توسط  همیشه  گونگ  فالون 
سعادت  و  سالمت  روش،  این  می شود.  داده  آموزش 
در  کشور   100 از  بیش  در  نفر  میلیون   100 از  بیش  برای  را 

سراسر جهان، به ارمغان آورده است.
به  مراجعه  با  می توانید  بیشتر،  اطالعات  کسب  برای 
فالون  کتاب های  به   ،www.falundafa.org وب سایت 
پیدا  دسترسی  تصویری  و  شنیداری  مطالب  و  گونگ 
کنید. در این سایت بسیاری از منابع دیگر، شامل آدرس 
موجود  نیز  دنیا  مختلف  مناطق  در  تمرین  محل های 

است.

گونگ معرفی فالون 

•  کمک به رشد معنوی و سالمت جسمی
•  رفع استرس و اضطراب

•  افزایش انرژی و سرزندگی

گونگ »فالون دافا« نیز  نامیده می شود. فالون 
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گونگ مزایای فالون 



سنت تزکیه شخصی
که انسان می تواند از طریق یک روش معنوی منظم، به  مردم باستان بر این باور بودند 
کند؛ یعنی حالتی فراتر از بشریت: موجودی با  ورای این هستی عادی و معمولی صعود 

گاهی و سرور و شعفی منحصربه فرد، رها از درد و رنج و توهم این دنیا. آ
کردن امیال و خواسته ها و استفاده  الزمه ی رسیدن به این وضعیت، درست کاری، رها 
برای پاالیش هم جسم و هم ذهن است. در طی سال ها مدارس  از روش های مراقبه 
ارائه  را  خود  معنوی  مسیر  یک  هر  درحالی که  کردند،  پیدا  ظهور  تزکیه  تمرین  مختلف 

می دادند.
گردان انتقال یافته اند،  که در سراسر آسیا این سنت ها از استادان به شا هزاران سال است 
گوشه  که مریدان را به انزوا و  اغلب در قالب مجموعه آموزه هایی رهبانی یا آموزه هایی 

عزلت رهنمون می کردند.
که لزومی ندارد شخص  گونگ یکی از چنین تمرین هایی است، اما با این تفاوت  فالون 

گوشه عزلت و انزوا برود. تارک دنیا شود یا به 



گونگ کردن فالون  تمرین 

تالش  کرد:  خالصه  کلمه  چند  در  می توان  را  گونگ  فالون  تمرین 
سخت برای رشد خودتان و زندگی کردن در هماهنگی بیشتر با اصول 

جهانی حقیقت، نیک خواهی، بردباری. 

درک هر شخص از این اصول جهانی منحصربه فرد است و ازطریق 
تمرین و مطالعه، درک وی از این اصول همواره باالتر می رود. 

فالون گونگ تمرین تزکیه است؛ تمرینی معنوی برای هر دوی ذهن 
و بدن

اما برخالف بسیاری از تمرین های معنوی دیگر، فالون گونگ مراسم 
به عضویت درآمدن، شهریه یا آداب و رسوم خاصی ندارد. در عوض 
یک تمرین کاماًل شخصی است؛ روشی که باید آزادانه انتخاب و تمرین 

شود و خود شخص آن را درک کند.
ما همگی تمرین های فالون گونگ را انجام می دهیم

در  به تنهایی  تا  می شویم  بیدار  خواب  از  سپیده دم  ما  از  برخی 

مدیتیشن بنشینیم، درحالی که دیگران زمانی را در طول روز به این 
به صورت  تا  می آیند  گردهم  پارک ها   در  یا  می دهند  اختصاص  کار 
گروهی این کار را انجام دهند. ما از طریق تمرین ها بدن خود را تزکیه 

می کنیم.
برای تزکیه ذهن، سخت تالش می کنیم خودمان را رشد دهیم

هر  در  جهانی،  اصول  این  از  را  خود  درک  که  هستیم  آن  پی  در  ما 
افکار،  در  درحالی که  بگذاریم،  به نمایش  زندگی مان  از  جنبه ای 
صحبت ها و اعمالمان درست کارتر، نیک خواه تر و بردبارتر می شویم. 
در تالشیم تا اول دیگران را درنظر بگیریم، در تضادها آرامش خود را 
حفظ کرده و به درون نگاه کنیم و مسئولیت تمام آنچه را که در زندگی 
برعهده  می آید،  پیش  سختی ها،  و  چالش ها  با  مواجهه  به هنگام 

بگیریم.
این روند به نظر ساده می آید، اما اغلب اوقات، درعمل مشکل است. 
درعین حال همان طور که تزکیه می کنیم و خودمان را رشد می دهیم، 

آن رضایت بخش و فوق العاده است.

معنـای تمـرین فالون گونگ



آموزه های فالون گونگ مانند راهنمایی ارزشمند در این مسیر 
عمل می کنند

که  می شویم  متوجه  اغلب  و  می کنیم  مطالعه  مرتب  را  آموزه ها  این 
سطوح جدیدی از معنای آنها را کشف کرده ایم، درحالی که آنها درک و 
خرد جدیدی را برایمان به  ارمغان می آورند و کمک می کنند فرد بهتری 

شویم.
از  متعددی  شکل های  به  و  زبان  دهها  به  تمرین  این  آموزه های 
جمله کتاب های چاپ شده، مطالب  آنالین، مجموعه سخنرانی های 
صوتی و تصویری و غیره در دسترس هستند. ما به تنهایی و همچنین 
با یکدیگر مطالعه می کنیم و اغلب تجاربمان را به اشتراک می گذاریم تا 

از همدیگر  یاد بگیریم و با هم رشد کنیم.

هر کدام از ما ماجرایی  الهام بخش و دلگرم کننده برای بازگو کردن 
دارد

را  مثبت  تغییرات  انواع  می کنند،  تمرین  را  گونگ  فالون  که  افرادی 
خود  قابل توجه  بهبود  درباره  برخی  می کنند.  تجربه  زندگی شان  در 
عالئم  از  کامل  بهبودی  می گویند؛  سخن  معلولیت ها  و  بیماری ها  از 
سرطان، درمان دیابت و مشکالت قلبی؛ حتی به دست آوردن توانایی 
سخت  باورشان  حتی  و  بی پایان  بهبودی ها،  این  فهرست  رفتن.  راه 
است، اما افرادی که این تجربیات را بازگو می کنند، خودشان به یقین 

رسیده اند، زیرا شخصًا این بهبودی ها را تجربه کرده اند.

بسیاری از افراد متوجه شدند که تمایلشان را به الکل و مواد مخدر 
از دست داده اند. برخی از زندگی در سالمت کامل لذت می برند و دیگر 
نمی شوند. درحالی که  آنفلوانزاهای ساالنه  و  دچار سرماخوردگی، تب 
دیگران از طریق کاهش استرس و اضطراب، به شرایط بهتری در  زندگی 

دست می یابند.

این تجربه برای هر کسی متفاوت است
تمرین  را  گونگ  فالون  که  آنهایی  که  است  این  رایج  مسائل  از  یکی 
می کنند، به شادی و لذت جدیدی در زندگی خود دست می یابند. ما 

زندگی و روابط سالم تری را با دوستان و خانواده خود تجربه می کنیم.

چیز  هر  مانند  دارد.  همراه  به  نیز  را  چالش هایی  جریان  این  اما 
ارزشمند دیگری در زندگی، ما باید روی آن کار کنیم. آنچه از این تمرین 

به دست می آوریم، انعکاسی است از تالشی که صرف آن می کنیم.

هر  است.  خودآزمایی  از  مداومی  روند  شامل  گونگ  فالون  تمرین 
زمان با تضادها مواجه می شویم، یاد می گیریم تا به جای اینکه دیگران 
را سرزنش کرده یا احساس رنجش کنیم، برای یافتن منبع مشکل به 
ریشه  کردن  پیدا  و  دادن  تشخیص  از  روندی  کنیم.  نگاه  خود  درون 
تزکیه  روند  این  آنها؛  کردن  رها  سپس  و  خودمان  درون  در  مشکالت 

است.
می گیریم،  درنظر  خودمان  منافع  از  مهم تر  را  دیگران  منافع  وقتی 
باقی  آرام  موقعیتی،  هر  در  می توانیم  که  می شویم  متوجه  اغلب 
مردم  و  جهان  با  بیشتری  هماهنگی  در  که  می گیریم  یاد  بمانیم. 

اطرافمان زندگی کنیم.

»این تمرین مرا از هر نظر به سوی فردی بهتر بودن ارتقاء داده 
است، سالمتی ام را به طور چشمگیری بهبود بخشیده و به طور 
را  زندگی  مسیر  به درون،  نگاه  با  چگونه  که  داده  نشان  مداوم 
بپیمایم، در  عین حال به باوری عمیق تر رسیده ام و در طول این 

مسیر  آرامش بیشتری به دست آورده ام.« 
ِکی. دبل یو. از نیویورک

»از  طریق فالون دافا آموخته ام که حقیقتًا هم به خودم و هم  به 
دیگران احترام بگذارم. روابطم را با اعضای خانواده برای همیشه 
امکان پذیر  نمی کردم  فکر  هرگز   که  چیزی  بخشیده ام،  بهبود 
باشد و آرامشی ذهنی را   کسب کرده ام که تمام عمرم به دنبالش 

بوده ام.« 
ِجی. سی. از تورنتو

تجربیاتتمرینکنندگان
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چگونه فالون گونگ را یاد بگیریم

برای  فالون گونگ  تمرین  انجام  اینکه متوجه شوید  برای  راه  تنها 
شما مناسب است یا خیر، این است که آن را امتحان کنید!

فالونگونگبهطوررایگانآموزشدادهمیشود
تقریباً 100  بزرِگ  از مکان های تمرین در شهرهای  از هر یک  فقط 
آنالین،  به صورت  گونگ  فالون  آموزه های  همه  کنید.  بازدید  کشور 
برای خواندن و دانلود کردن در دسترس هستند. نوشته ها می توانند 
از فروشگاه های کتاب »تیان تی« خریداری شوند یا ازکتابخانه های 

عمومی سراسر جهان به امانت گرفته شوند.
فالون گونگ هیچ عضویتی ندارد و چیزی وجود ندارد که بخواهیم به 
آن ملحق شویم. هیچ کسی هرگز از شما نخواهد خواست که چیزی 
اهدا کنید یا برای رویدادهای عمومی چیزی بپردازید. این تمرین برای 
همه مردم آزاد است، مردمی از همه نژادها، رنگ ها، مذاهب، و از همه 

پیشینه های اجتماعی- اقتصادی.

و  کامل ترین  ُهنگجی،  لی  آقای  نوشته ی  فالون،  جوآن  کتاب 
اصلی ترین مجموعه ی آموزه های این روش است. کتاب فالون گونگ 
یک متن مقدماتی است که برای مبتدیان توصیه می شود. این کتاب ها 
و سایر مطالب به 38 زبان ترجمه شده اند. می توانید تمامی نوشته های 
آقای لی، بـه عالوه ی آموزش تصویری تمرین های فالون دافا را به طور 
رایـگان از وب سایــت FalunDafa.org دانلــود کنیــد. همچنین   
 TiantiBooks.org می توانیدکتاب ها را به صورت آنالین از وب سایت

خریداری کنید.

 FalunDafa.org منابع رایگان و مطالب بیشتر در وب سایت
یاد بگیرید  را  کجا و چگونه آن  اینکه  از اطالعات درباره این تمرین،  گنجینه ای  برای دسترسی به 
و  صوتی  سخنرانی های  کتاب ها،  )شامل  رایگان  به طور  موجود  مطالب  از  بسیاری  رسمی  منبع  و 

کنید. تصویری، موسیقی و مطالب بیشتر(، به وب سایت FalunDafa.org مراجعه 

TiantiBooks.org
کتاب های فالون دافا  منبع رسمی برای 

سخنرانی های  مجموعه  تماشای  و  کتاب ها  تهیه  برای 
TiantiBooks.org ُنه روزه به دیدار ما در فروشگاه اینترنتی

بیایید.



پنج تمرین

انتخاب کنید که مایلید چطور شروع کنید

بوداهزاراندسترانمایشمیدهد
از حرکات کششی  استفاده  با  تمرین  این 
آرام، تمام کانال های انرژی بدن را باز کرده 
ایجاد  را  انرژی  قدرتمند  میدان  یک  و 

می کند.

حالتایستادهفالون
و  انرژی  سطح  تقویت  باعث  دوم  تمرین 
بیداری خرد می شود. این تمرین متشکل 
از چهار وضعیت ساکن است که می توان در 
چند  مدت  به  وضعیت ها  این  از  یک  هر 

دقیقه ماند.

نفوذبهدومنتهیالیهکیهان
این تمرین با حرکات نرم و مالیم دست ها، 
پاک  را  بدن  کیهان،  انرژی  از  استفاده  با 

می کند.

مدارآسمانیفالون
مسیر  آرام  کردن  دنبال  با  چهارم  تمرین 
دست روی بدن و درجلو و عقب، حالت های 
و  می کند  اصالح  را  بدن  در  غیرطبیعی 

انرژی را به گردش در می آورد.

تقویتتواناییهایالهی
و حالت های خاص  مودراها  مدیتیشنی که 
ترکیب  پاالیش بدن و ذهن  برای  را  دست 
می کند و انرژی و توانایی هایی در سطح باالتر 

را تقویت  می کند .

یادگیریتمرینها
بسیاری از مردم انتخاب می کنند که اول تمرین ها را یاد بگیرند. هر 
محل تمرینی در سراسر جهان، مکانی عالی برای شروع است و شما 
می توانید به طور رایگان آن را یاد بگیرید. برای نمونه آنها در پارک های 
عمومی، محوطه دانشگاه ها یا در سایر مکان های راحت، دردسترس 
قرار دارند. یکی از این مکان ها را که در نزدیکی شما قرار دارد ازطریق 

وب سایت  FalunDafa.org  پیدا کنید.

مطالعهآموزهها
دیگران تمایل دارند در شروع، آموزه ها را بخوانند، این نیز راهی عالی 
برای شروع است. کتاب »فالون گونگ« نسبتاً کوتاه است و آموزه ها 
را به طور مقدماتی ارائه می دهد. کتاب »جوآن فالون« جامع تر است. 
بـرداریـد و شـروع  را  هر کـدام کـه شمـا را جـذب می کنـد، آن 
واقعاً  و شما  مواجه می شوید  با چالش هایی  که  باشید  آماده  کنیـد. 

می توانید جواب  هایی را که به دنبالش بوده اید، پیدا کنید. 

 تمرین اول

 تمرین دوم

 تمرین سوم

 تمرین چهارم

 تمرین پنجم



میلیون ها نفر  با  تمرین فالون گونگ از  رشد و بهبود در سالمتی شان بهره مند می شوند

فالـون گـونگ بـه خـاطر 
اثربخشی اش محبوب شد.
جائو مینگ

مــزایـــای سـالمتـی

چرا فالون گونگ در چین بسیار محبوب شد؟ زیرا آن خوب و مفید 
آن  به  سالمتی شان،  بهبود  برای  روشی  جستجوی  در  مردم  است. 

روی آوردند و این دقیقًا چیزی است که آنها تجربه کردند.
می کند،  زندگی  نیویورک  در  در حال حاضر  که  پکن،  اهل  مینگ،  جائو 
مؤثر  که  کاری  درباره ی  اگر  هستند.  عمل گرا  ذاتًا  »چینی ها  می گوید: 
باشد چیزی بشنوند، آن را امتحان می کنند. اگر مؤثر نبود، آن را رها 
می کنند.« وی از نزدیک شاهد رشد فالون گونگ در چین بوده و حاال 

در پارک دانشگاهش تمرین ها را  انجام می دهد.
ایمان و  ناگواری درباره ی  »آنها تحت حکومت کمونیسم درس های 
را  آنها  همین  و  آموخته اند  ایدئولوژی ها  و  رهبران  به  کورکورانه  باور 

فهیم تر و بیشتر اهل عمل ساخته است.«
در اواسط دهه ی 1990،  تقریبًا در هر یک از  پارک های سـراسر  چیـــن، 
می توانستید تمرین کنندگان فالون گونگ را مشاهده کنید که درحال 
انجام ترکیبی از تمرین های موزون و آرام چی گونگ و مدیتیشن خود 

بودند.
جائو می گوید: »مردم متوجه شدند که فالون گونگ واقعًا مؤثر است.«
مردم از مزایای این روش می گفتند، از خواب خوب و اضطراب کمتر 
گرفته تا افزایش انرژی، روحیه ی بهتر، هضم بهتر غذا و حتی بهبودی 

از بیماری های مزمن. آنها در باره این روش به دوستان، خانواده  و 
همسایگانشان می گفتند.

گونگ به سرعت در چین پخش شد و تعداد مردمی  خبر فواید فالون 
که آن را تمرین می کردند، به سرعت افزایش یافت. این خبر عمدتًا از 
 100 حدود   ،1999 سال  در  می شد.  منتشر  فرد به فرد  معرفی  طریق 

گونگ را تمرین می کردند. میلیون نفر در چین روش فالون 
گزارش شخصی درباره  صفحات وب سایت مینگهویی مملو از صدها 
گونــگ سالمتـــی شــان را  که در نتیجــه تمــریــن فـالـــون  افــرادی است 
کاهش  و  انرژی  افزایش  از  آنها  از  برخی  آورده اند.  به دست  دوباره 
کشیدن را از دست  استرس بهره مند شده اند. دیگران میل به سیگار 

کنند. داده اند و نهایتًا قادر بودند دخانیات و سایر اعتیادها را رها 
توسط  شده  تجویز  داروهای  سال ها،  برای  که  کسانی  از  بسیاری 
کنار  پزشکان را مصرف می کردند، توانستند همه آنها را با خوشحالی 
کـامل ســـرطان، نــاپـدیـد  شدن  بگذارند. درحــالی که دیگـــــران بهبود 
بهبودی های  سایر  و  درمان ناپذیر  و  کشنده  اختالالت  و  بیماری ها 
کردنـــد. یگانــه نقطــه  فــوق العــاده و حقیقتًا متحــول کننـده را تجــربـــه 
مشتـــرک در تمــام ایــن مــــاجــراهـــا چیــست؟ آنهــــا همـگـــــی بهبــــود 

گونگ نسبت می دهند. سالمتی شان را به فالون 
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سخت  چقدر  هر  می کردم.  مصرف  سیگار  بسته  دو  یا  یک  روز  هر  می کشیدم.  سیگار  سرهم  »پشت 
گونگ، همه چیز  از شروع فالون  کنم. اما پس  کشیدن را ترک  تالش می کردم، نمی توانستم سیگار 
گهان سیگار،  واقعًا مزه بسیار بدی می داد. در حقیقت بدین صورت توانستم  کرد. نا یک شبه تغییر 

که حتی بدون سعی و تالش.« گفت  کنم؛ می توان  کشیدن را ترک  سیگار 
ِجی. وای. از نیویورک

تحقیق  و  مطالعه  میمون ها  درباره  گاسکار  مادا در  »وقتی 
گلین-باره شدم؛ نوعی  بیماری سندرم  به  می کردم، مبتال 
به  ایمنی  سیستم  آن  در  که  نادر  اعصاب  و  مغز  اختالل 
تضعیف  و  ناتوانی  باعث  و  می کند  حمله  عصبی  سیستم 
که  شدم  متوجه  هم زمان  می شود.  شخص  مرگ  گاهی  و 
به طور  هستم.  مبتال  مونونوکلئوز  و  انگل  ِکرم  عفونت  به 

گواری قرار داشتم.  خالصه، در وضعیت نا
با اینکه دو بیماری آخر قابل درمان بودند، اما ظاهرًا درمانی 

مختلف  روش  چندین  ماه،  چند  طی  نداشت.  وجود  گلین-باره  برای 
داشته  تأ ثیری  هیچ کدام  نمی رسید  به نظر  اما  کردم،  امتحان  را  درمان 
گفتگویی با یکی از دوستان مرا به سوی مسیری جدید  باشند. سپس 

کرد. هدایت 

گـــونـــگ در درمـــان  کـــه تمــــرین فـــالــــون  گفـــت  او بـــه مـــن 
کرده  کمک  او  به  من،  بیماری های  مشابه  بیماری هایی 
کردم  تماشا  را  گونگ  فالون  ویدئوهای  از  یکی  است. 
از  بعد  بالفاصله  داشتم،  که  تردیدی  و  شک  با وجود  و 
تصمیم  بنابراین  داشتم.  بهتری  احساس  آن  تماشای 
 توان 

ً
کنم و فورا گونگ را امتحان  گرفتم تمرین های فالون 

کرد. تمرین ها را ادامه دادم و  و انرژی ام شروع به بازگشت 
کردم.  کمی بعد از آن به پزشک متخصص اعصابم مراجعه 
زمان  آن  از  و  هستید.”  سالم  کاماًل  شما  می گویم!  “تبریک  گفت:  او 

کنون سالمت و تندرست بوده ام.« تا

ِجی. ِجی. از تورنتو

وضعیت سالمتی در پکن
گفت مردمش از وضعیت سالمتی خوبی برخوردارند. اما نتایج  که بتوان  کالن شهر  آلوده جهان، شهری نیست  کسب رتبه دهمین  پکن با 
کنین پکن با تمرین فالون  که تعداد زیادی از سا که در سال 1998 در میان 12،731 تمرین کننده در این شهر انجام شد، نشان داد  یک بررسی  

گونگ از وضعیت سالمت بهتری برخوردار شده  اند.
دو نمودار زیر تصویری اجمالی از این یافته های فوق العاده را ارائه می دهد:

بهبود سالمتیکاهش استرس

56.6% 27%

12.8%

3.6%

کامــل

اصاًل

تاحدودی

چشمگیر
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58.5% 24.9%

15.7%

0.9%

کامــل

اصاًل

چشمگیر

تاحدودی



به خاطر باورهایشان 
تحت  آزار و شکنجه قرار  گرفتند

ازهردهنفرچینی،یکنفرفالونگونگراتمرینمیکرد
ً
تقریبا

در اواسط دهه ی 1990، مکان های بزرگ تمرین فالون گونگ، مانند این یکی در چنگ دو، چشم اندازی معمول در سراسر چین بود.

روزهای آغازین در چین
خصوصی  به طور  بی شمار  نسل های  طی  گونگ  فالون 
که این  در چین منتقل شده بود، اما در سال 1992 بود 

روش برای اولین بار به طور عمومی معرفی شد. 
ــگ در نـــوع خــــودش بــه عــنــوان شــکــلــی از  ــون گ فـــالـــون 
از  بسیاری  نتیجه  در  و  شد  معرفی  عموم  به  چی گونگ 
کسب سالمتی بیشتر به آن  مردم به عنوان روشی برای 
چی گونگ  تمرین های  سایر   برخالف  شدند.  عالقمند 
می کنند،  تمــرکز   مدیتیشن  و   تمرین ها   بــر   صرفًا   که 

کید بر پرورش خصوصیات اخالقی دارد،  گونگ تأ فالون 
به گونه ای   که با تزکیه همزمان ذهن و جسم، فرد بهتری 

شویم.
تــازه  سالمتی  از  گونگ  فــالــون  تمرین  بــا  مــردم  نه تنها 
به  بازگشت  آن  بلکه  می شدند،  بهره مند  کشف شده  ای 
نیز  چین  سنتی  فرهنگ  پایه  بر  آرمان هایی  و  ارزش هــا 
بود. درنتیجه طولی نکشید که محبوب ترین تمرین در نوع 
را نیز داشــت، در حالی که  خــودش شد و سریع ترین رشــد 
به طور عمده، از طریق معرفی فرد به فرد گسترش می یافت.



رشد سریع 
محبوب  به شدت  گونگ  فالون   ،1990 دهه  اواســط  در 
و  سریع تر  گونگ  فــالــون  تمرین کنندگان  تــعــداد  و  بــود 
سریع تر درحال افزایش بود. برطبق آمار دولت چین، 80 
شروع  را  تمرین  ایــن   ،1998 ســال  تا  نفر  میلیون   100 تا 
اضافه  تعداد  ایــن  به  نفر  هـــزاران  روز  هر  و  بودند  کــرده 

می شدند.
گونگ مزایای بسیاری را برای چین  باوجود اینکه فالون 
حزب  سطح باالی  مقامات  آورد،  به ارمغان  مردمش  و 
تــعــداد  افـــتـــادنـــد.  ــراس  ــ بـــه ه از آن  کــمــونــیــســت چــیــن 
گونگ به مقدار قابل مالحظه ای  تمرین کنندگان فالون 
باالتر   بــود،  نفر  میلیون   65 که  حــزب  اعضای  تعداد  از 
گونگ را تهدیدی برای خود  رفت و سران حزب، فالون 

کنند. کردند آن را نابود  گرفتند. بنابراین تالش  درنظر 

تغییر دیدگاه ها
گونگ  فالون  کتاب های  نشر  و  چــاپ   ،1996 ســال  در 
گونگ، در  ممنوع شد و اولین مقاله در انتقاد از فالون 

یک روزنامه دولتی مهم به چاپ رسید.
در سال های 1998 و 1999 پلیس برای جلسات تمرین 
ــجــاد مــی کــرد. تــعــداد  ــروهــی در پــارک هــا مــزاحــمــت ای گ
ــگ در  ــون گ ــز در حــمــلــه بـــه فـــالـــون  ــی ــراآم ــت تــبــلــیــغــات اف

رسانه های دولتی نیز  افزایش یافت.
در 10 ژوئن 1999، رئیس جمهور جیانگ زمین، اداره 610 
کرد؛ یک نهاد سراسری مربوط به پلیس با  را پایه گذاری 
و  قــانــون، دولــت  اجـــرای  ویــژه در تمام سطوح  قــدرت 
گونگ را  که آزار و شکنجه فالون  دادگاه ها، با این هدف 

کند. رهبری 

شروع آزار و شکنجه
در 20 ژوئیه 1999، پلیس اقدام به بازداشت  های وسیع 
کرد.  گونگ  هماهنگ کنندگان محل های تمرین فالون 
کامل رسانه ای علیه  در 22 ژوئیه، یک حمله رعدآسا و 
اعالم  این تمرین رسمًا ممنوع  و  آغاز شد  گونگ  فالون 
تمام  بــا  گونگ  فــالــون  شکنجه  و  آزار  ــان  زم آن  از  شــد. 
قدرت ادامه داشته است، بدون توجه به این واقعیت 
که هیچ قانونی به عنوان پایه و اساس این ممنوعیت یا 

مجاز بودن این آزار و شکنجه وجود ندارد.

و تا امروز ادامه دارد
و شکنجه  آزار  درنتیجه  تمرین کننده،   4000 تقریبًا  مرگ 
گمان می رود تعداد ده برابر این رقم  تأیید شده است. 
نیز  بر اثر  قساوت های برداشت اعضای بدن جان باخته 
و  زنــدانــی  ــازداشــت،  ب ناحق  بــه  نفر  ــزار  ه ــا  باشند. ده ه
شکنجه شده اند. خانواده های بی شماری ازهم پاشیده 
خانواده  اعضای  حــزب،  مقامات  درحالی که  شــده انــد، 
با  مخالفت  بــه  تــا  می کنند  مجبور  را  تمرین کنندگان 

گونگ را تمرین می کنند. که فالون  عزیزانشان برخیزند 
گونگ  که تمرین کنندگان فالون  چرا؟ صرفًا به این دلیل 

کردن باورهای معنوی خود اجتناب می کنند! از رها 

بـازداشـت،
شکنــجه و مـــرگ

محبوبیت بسیار زیاد و رو به رشد 
فالون گونگ باعث شد تا حزب 
کمونیست چین این روش را  مورد 

آزار و اذیت قرار دهد. 



حزب  مبارزات  اصلی  ارکان  از  غلط  اطالعات  انتشار  و  تبلیغات 
گونگ است. پیش از اینکه حزب  کردن فالون  کمونیست برای ریشه کن 
کرده و مرگ را به  کمونیست بتواند صدها هزار نفر را زندانی و شکنجه 
کند، نیاز داشت افکار عمومی را تغییر دهد؛ آنها  مردم بی گناه تحمیل 
که دوستان، همسایگان و  کنند  نیاز داشتند 1/3 میلیارد نفر را متقاعد 
ک  خطرنا می کنند،  تمرین  را  گونگ  فالون  که  خانواده شان  اعضای 
برای توجیه قتل  هستند و سزاوار همدردی و شفقت نیستند. هیتلر 

کارهای زیادی مشابه این انجام داد. عام هایش، 

تبلیغاتی  بزرگ ترین مبارزه ی  ژوئیه ی سال 1999، رهبر حزب،  در ماه 
یا  کرد و به سانسور هرگونه اطالعات  آغاز  را  انقالب فرهنگی  از زمان  بعد 
وال استریت  روزنامه ی  می کشید.  چالش  به  را  آنها  که  پرداخت  نظراتی 
کرده و  که »پکن مبارزات را تا شدیدترین حد ممکن آغاز  کرد  ژورنال اعالم 
کمونیسم قدیم، بمباران  تبلیغاتی به سبک  با یک جنگ  را  شهروندان 
کرده است.« یکی از ناظران بین المللی آن را چنین توصیف می کند: »آن 
کنون  که تا کینه توزانه ای است  شدیدترین و غیرقابل توجیه ترین مبارزه ی 

دیده ام.«

گرفته شده به  ح های تبلیغاتی به کار  در اینجا سه نمونه از بزرگ ترین طر
کمونیست چین)ح.ک.چ( آورده شده است: دست حزب 

که »محاصره مقر دولت« عنوان شد تجمع مسالمت آمیز 
در 25 آوریل 1999، حدود 10 هزار تمرین کننده به آرامی در پکن تجمع 
فالون  تمرین  برای  حقشان  قانون،  داشتند  تقاضا  درحالی که  کردند، 
که در  از تمرین کنندگان  اینکه تعدادی  کند و  را دوباره تصدیق  گونگ 
در  جمعیت  این  شوند.  آزاد  بودند،  شده  بازداشت  تیانجین  نزدیکی 
ردیف های منظم در پیاده رو ایستاده بود. برخی مدیتیشن می کردند و 
گردهمایی  این  بودند.  صحبت  یا  مطالعه  مشغول  آرام،  دیگر  برخی 
 10 این  بود.  تاریخ چین مدرن  در  اعتراض  و صلح آمیز ترین  بزرگ ترین 
از اینکه  کردند؛ بعد  هزار نفر بعداً در همان روز، به آرامی محل را ترک 
گونگ مالقات  نخست وزیر  وقت چین، ژو رونگجی، با نمایندگان فالون 
کند و اطمینان  که تمرین کنندگان تیانجین را آزاد  کرد  کرد، ژو موافقت 
گونگ نیست. اما رئیس حزب، جیانگ  که دولت، مخالف فالون  داد 
زمین، نقشه های دیگری داشت. او به دستگاه تبلیغاتی دولت دستور 
که این تجمع را »محاصره مقر دولت مرکزی« جلوه دهد و بنابراین  داد 
گونگ  توانست از آن به عنوان بهانه ای برای آغاز سرکوب وسیع فالون 

کند. سوءاستفاده 

تــیــان آن مــن زنــده زنــده در آتش  حــقــه ای زیــرکــانــه: 5 نفر در مــیــدان 
سوختند

در 23 ژانویه ی  2001، پنج نفر 
پــــکن  تیان آن من  میدان  در 
کشیدند. طی  خود را به آتش 
ــد ســـاعـــت، رســـانـــه هـــای  ــن چ
که   کــردنــد  دولــتــی چین ادعــا 

خـــودســــــوزی کنــنـــدگان، 
گونگ  فالون  تمرین کننده ی 
متمادی،  ــای  روزه بــوده انــد. 

کی از قربانیان پخش می کردند. افکار عمومی  رسانه ها تصاویر وحشتنا
علیه  شکنجه  و  آزار  مـــوارد  و  برگشت  گــونــگ  فــالــون  علیه  بــه شــدت 
در  خالءهایی  البته  یافت.  افزایش  چشمگیری  به طور  تمرین کنندگان 
که  این داستان وجود داشت و شواهد فراوانی حکایت از این داشتند 
کل این رویداد صحنه سازی بوده است، اینکه قربانیان بازیگر بودند و 

ک بوده است. کمونیست پشت پرده  این حقه بازی وحشتنا حزب 
در  رژیـــم  که  شــد  وسیــله ای  مؤثـرتــرین  احتمـااًل  رویــداد  ایــن  امــا 
و  گــرفــت  ــار  ــه ک ب ــونــگ،  گ ــون  ــال ف علیه  افــتــراآمــیــزش  سلسله عملیات 
که تا به امروز به آنها  چینی های بی شماری هنوز این دروغ های رژیم را 

گفته شده، باور دارند.
کسب اطالعات بیشتر و مشاهده »مدرک« ویدئویی حزب درباره  برای 
که ساختگی بودن هر بخش از آن، قدم به قدم افشا  این خودسوزی 

کنید. شد، به www.falsefire.com  مراجعه 

که »مسئول مرگ 1400 نفر« است  گونگ به اشتباه متهم شد  فالون 
بــه فــوایــد                                کــه اخــبــار مــربــوط  هــمــان طــور  ســـراســـر دهــــه ی 1990،  در 

و شـــگـــرف            ــخـــش  ــی بـ ــتـ ــالمـ سـ
دهــان به دهان  گونگ  فالون 
منتشر می شد، میلیون ها نفر 
روی  روش  ایـــن  تــمــریــن  بـــه 
ــد. نــهــادهــای دولــتــی،  ــ آوردنـ
حکومت  رسانه های  ازجمله 
با  ورزش،  ملی  کمیسیون  و 
ــبــت           ــــش اثـــــــــــرات مــث ــای ــ ــت ســ
به  سالمتی،  بر  گونگ  فالون 
کمک  تمرین  ــن  ای گسترش 

گونگ را  کردند. بنابراین، وقتی در سال 1999، حزب مبارزه علیه فالون 
که باید توضیح می داد. کرد، مسائل بسیاری بود  آغاز 

گونگ »باعث مرگ بیش از 1400 نفر«  که فالون  کرد  گهان ادعا  حزب نا
ک  از  پیروانش شده است. یک یورش رسانه ای شامل تصاویر وحشتنا
البته،  به خانه های مردم رساند.  را  پیام  این  و داستان های عاطفی، 
از تالش های  و  نداد  ارائــه  آنها  اثبات  برای  مــدارک مناسب  حزب هرگز 
در  کــرد.  ممانعت  نمونه ها  این  بررسی  بــرای  ثالث  اشخاص  و  بیرونی 
که این داستان ها عمدتًا ساختگی بودند و برخی  نهایت، مشخص شد 

که به ادعای آنها مرده بودند، هرگز وجود خارجی نداشتند. کسانی  از 

تبلیغات؛در راستای تحریک این سرکوب
این چیزی است که مردم چین به دفعات بی شمار در 
تلویزیون دیده اند، حقه مهیجی که  زیرکانه   طرح ریزی شد 

تا  اذهان  عمومی را  علیه  فالون گونگ  برانگیزاند.

فالون  مطالب  و  کتاب ها  سوزاندن   ،1999 سال  در 
گونگ در مألعام، شبیه این تصویر، مسئله ای رایج بود. 
این  صاحبان  و  می شد  غارت  تمرین کنندگان  خانه 
خانه ها هدف آزار و اذیت و بازداشت قرار می گرفتند.

مسئولین کمونیست این تجمع مسالمت آمیز 10هزار نفره را »محاصره مقر دولت مرکزی« جلوه دادند. چرا؟ زیرا نامیدن محاصره 
حس ترحم را برای حکومت برمی انگیخت، در عین حال اذهان عمومی را علیه فالون دافا می کرد و این دقیقاً همان چیزی بود که 

تاحدودی آزار و شکنجه را در اذهان مردم »توجیه« می کرد.

به خاطر باورهایشان آزار و شکنجه شدند 12
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ــحـــده و  ــتـ »مـــــا دولـــــــت ایــــــــاالت مـ
رئــیــس جــمــهــور   آمــریــکــا  را  ترغیب 
عضو  پیوندهای  دربــاره  تا  می کنیم 
و  آورند  به عمل  تحقیقاتی  چین  در 

بدن  اعــضــای  بــرداشــت  عمل  بــه  دادن  خاتمه  بــرای 
پیوند  منظور  به  گونگ  فالون  زنــده  تمرین کنندگان 

عضو، تمـام قـدم های منطقی  را  بردارند.«
ایلینوی  نمایندگان  مجلس  در   ،2014 فوریه   26 در  که   HR730 قطعنامه 

تصویب شد

درخصوص  اروپــا[  »]پارلمان 
ــداوم و موثق  گــزارش هــای مـ
نظام مند  بـــرداشـــت  ــاره  ــ دربـ
اعــــضــــای بـــــدن زنـــدانـــیـــان 

آنـــان و بــا مجوز دولـــت در  کــه بـــدون رضــایــت  عقیدتی 
جمهــــــوری خلــــــق چیـــــن صــــــورت می گیــــــــرد، عمیقــــــًا    
ابراز   نگرانی می کند. این زندانیان شامل تعداد زیادی از 
به خاطر  کــه  هستند  گــونــگ  ــون  فــال تمرین کنندگان 

باورهایشان زندانی شده اند.«
که در 11 دسامبر 2013 تصویب شد قطعنامه پارلمان اروپا 

که بالغ بر سه میلیون  »تخمین می زنم 
گــونــگ تحت  تــمــریــن کــنــنــده فـــالـــون 
گرفتند.  قرار  چین  اصالحات  سیستم 
تا پیش از المپیک 2008، اعضای بدن 
شــد،  بــرداشــتــه  نــفــر   65،000 حــــدود 

درحالی که هنوز قلب شان می تپید.«
اتان گاتمن، نویسنده کتاب »قتل عام- کشتار دسته جمعی، برداشت اعضای 

بدن و راه حل رمزآلود چین برای مشکل مخالفانش«

برداشت اعضای بدن با مجوز دولت

انتخاب »اهداکننده« عضو
شده  بــازداشــت  تمرین کنندگان 
معاینات  تحت  گــونــگ  فــالــون 
منظم  آزمــایــش هــای  و  فیزیکی 
خون قرار می گیرند تا بررسی شود 
ــدای عضو مناسب  اهـ بـــرای  ــا  آی کــه 

هستند یا نه.

بانک اعضای بدن افراد زنده
ــوع خــون و جــزئــیــات بــافــت به  ن
پایگاه داده های وسیع چین ارائه 
اطالعات  که  پایگاهی  می شــود؛ 
آنجا  در  عضو  برداشت  نامزدهای 

گردآوری می شود.

بیمارستان ها دستور مربوط به
پیوند عضو را 

دریافت می کنند

عضو  پیوند  جراحی  عمل 
برنامه ریزی می شود 

بیمارستان ها

کار اجباری زندان ها و اردوگاه های 

زندانیان عقیدتی که اکثر آنها را تمرین کنندگان فالون 
گونگ تشکیل می دهند برای برداشت اعضای بدنشان 
کشته می شوند که سود هنگفت و  نامشروعی را برای 

مسئولین حزب دربر دارد.

$$

برنامه ریزی 
در عرض 
دو هفته

به خاطر باورهایشان آزار و شکنجه شدند

جهانیان بی پرده سخن می گویند
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سنتی،  رقص  و  موسیقی  رویدادهای  در  آنها  می شوند؛  هنری  نمایش های  میزبان  گونگ  فالون  تمرین کنندگان 
رژه ها و رویدادهای اجتماعی مختلف شرکت می کنند. آن زیبایی و خوبی  که از تزکیه عمق وجودشان سرچشمه 

که در تماس با این هنرها هستند، غنا می بخشد. گیرد، در هنرشان می درخشد و به زندگی همه آنهایی  می 
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گونگ را تمرین می کنند. گونگ به صورت رایگان آموزش داده می شود و مردم از همه سنین و اقشار  اجتماعِی سراسر دنیا، فالون  فالون 

کمک انجام دهید که می توانید برای  کارهای آسان وسریعی 
که می شناسید، بدهید. کسانی  •این مطالب را به 

که اینجا خواندید، به دوستانتان بگویید. •درباره مطالبی 
 fa.minghui.org برای اطالعات به زبان فارسی، به سایت

کنید. مراجعه 

 Minghui.org درباره
که بـــه صـــورت داوطلبـــانـــــه  مینــگهویـــــی سایتـــی است 
به  گونگ  فالون  کنندگان  تمرین  باره  در  هایی  گزارش 
گزارش های  بر  آن  کید  تأ می دهد.  ارائه  جهان  سراسر 
زندگی  به  دریچه ای  مینگهویی  است.  چین  به  مربوط 
گونگ در سراسر جهان می گشاید.  تمرین کنندگان فالون 
ارتباط تمرین کنندگان است  این وب سایت قطبی برای 
ک بگذارند،  تا نگرش ها و ایده های خود را با هم به اشترا
آن  پیامدهای  درباره  و  کرده  گزارش  را  شکنجه  و  آزار 
زبان  هفده  به  مینگهویی  وب سایت  اظهارنظر  کنند. 
منتشر می شود. از ما در fa.minghui.org دیدار کنید.


