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Vážený pane velvyslanče, 

žádáme Vás, jako zástupce čínské vlády v České republice, o předání následující výzvy 
čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

Vyzýváme Vás k ukončení pronásledování kultivační praxe Falun Dafa, které spustil 20. 
července 1999 Ťiang Ce-min (Jiang Zemin), bývalý generální tajemník Komunistické strany 
Číny a bývalý prezident Čínské lidové republiky, a které trvá již 21 let.

Praxe Falun Dafa je prastará kultivační praxe, která učí lidi, jak žít podle hodnot 真善忍 
(pravdivosti, soucitu, snášenlivosti). V tradiční čínské kultuře, ať již v buddhismu, taoismu, 
konfucianismu, byly kultivační disciplíny, které vedou člověka ke zušlechťování charakteru a
zlepšování morálních hodnot vždy považovány za dobré a lidé si vážili těch, kteří je 
následovali. Přinášelo to prospěch celé společnosti. Lidé věřili, že kultura a hodnoty jim byly 
předány z Nebes a ti, kteří je následují se setkají s odměnou a požehnáním, zatímco ti, kteří je
porušují se setkají s pohromou a odplatou.

Letošní čínský nový rok začal pohromou.
Epidemie, která se rozšířila z čínského Wuhanu do celého světa, protože Komunistická strana
Číny zakrývala skutečnosti a neposkytla včas informace, způsobila pandemii a utrpení v 
celém světě.

V posledních dvou měsících postihují Čínu další pohromy jako záplavy v důsledku 
dlouhotrvajících dešťů, masivní sesuvy půdy způsobené přívaly vody, hrozí nedostatek úrody 
a potravinová krize, objevila se obří hejna sarančat, které požírají úrodu, znovu se rozšířil 
prasečí mor a ve vnitřním Mongolsku se vyskytl dýmějový mor.

Tradiční čínská kultura má bohaté duchovní poselství a kultivační praxe Falun Dafa, která 
přináší lidem univerzální hodnoty dobra je její součástí. Moudrý a laskavý vládce v historii 
Číny hledal příčinu pohrom, které sužují jeho lid a ptal by se, proč tyto pohromy a odplata z 
Nebes přicházejí a co může změnit, aby lid ochránil před těmito katastrofami.

Pro blaho všeho čínského lidu a i blaho celého světa Vás vyzýváme:
- k ukončení pronásledování kultivační praxe Falun Dafa
- k propuštění všech vězňů svědomí
- k ukončení praktik násilného odebírání orgánů 

V Praze dne 20.7.2020, Asociace Falun Gong Česká republika, z.s.


