17. září 2018

Centrum Prahy rozezní slavnostní průvod praktikujících Falun Dafa
Přes 1000 praktikujících Falun Dafa (Fa-lun Kungu) z celé Evropy se sejde v Praze 28. září (ve
14:30), aby se zúčastnili slavnostního průvodu Starým Městem při příležitosti oslav čínského
svátku Středu podzimu.
„Prostřednictvím průvodu bychom chtěli ukázat
kolemjdoucím alespoň zlomek tradiční čínské
kultury, navodit dobrou náladu a seznámit je s
úžasným energetickým cvičením Falun Dafa. Falun
Dafa, nebo také Fa-lun Kung, má kořeny právě v
tradiční čínské kultuře a zároveň je tato praxe
vhodná i pro život v moderní společnosti,“ uvedl
Juraj Skovajsa, zástupce pořadatelů a člen Asociace
Falun Gong ČR.
Akce naváže na průvody menšího rozsahu, které se
v Praze pořádaly v předchozích dvou letech (2017,
2016). Na tyto průvody jsou velmi dobré ohlasy
veřejnosti u nás i v zahraničí, kde se dělají v ještě
větších rozměrech (např. v počtu 10 000 lidí v New
Yorku). „Obzvláště členové pochodového orchestru
se na atmosféru Prahy velmi těší. Lidé se pokaždé
pohupovali v rytmu hudby, natahovali do výšky ruce
s mobily a fotoaparáty a ti odvážnější si chtěli
pohladit draka, který se linul za orchestrem,“
přiblížil atmosféru z minulých let Juraj Skovajsa.
Průvod poukáže i na smutnou stránku současnosti – pronásledování Falun Dafa v Číně (viz níže v
textu). Průvodu se zúčastní i několik praktikujících Falun Dafa, kteří sami (anebo jejich rodiče) na
vlastní kůži zažili krutost pronásledování v Číně. V případě zájmu zprostředkujeme médiím
možnost rozhovoru.

Časový rozvrh akce (28. září)



14:30 Zahájení průvodu na Hradčanském náměstí, který dále povede ulicemi Ke hradu,
Nerudova, Malostranské náměstí, Mostecká, Karlův most, Karlova, Staroměstské náměstí,
Celetná, Na Příkopě a ukončí trasu na Václavském náměstí v cca 16:30 – 17:00.
18:30 – 19:30 Staroměstské náměstí – po průvodu praktikující Falun Dafa utvoří se
svíčkami „živé“ čínské znaky 法轮大法好 (Falun Dafa je dobrý) o rozměrech cca 10x50
metrů.

Složení a řazení průvodu
1. Pochodový orchestr Tian Guo Marching Band – Orchestr o cca 100 lidech hrajících na
bubny a dechové nástroje. V jeho repertoáru jsou skladby praktikujících Falun Dafa či
Beethovenova Óda na radost. Orchestr již řadu let vystupuje i na mnoha evropských
festivalech pochodových orchestrů.
2. Čínští draci – Každého ze dvou draků o délce cca 15 metrů vede 8 lidí, kteří s drakem
předvádějí různé kreace navozující dojem živého létajícího draka. Draci jsou v asijských
zemích symbolem moudrosti, císaře a říší nad světem smrtelníků.
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3. Tančící nebeské víly – Tanečnice s lotosovými květy a šaty s dlouhými rukávy budou
ladnými tanečními kreacemi symbolizovat eleganci a něžnost nebeských víl.
4. Bannery první část – Praktikující Falun Dafa z evropských zemí ponesou bannery v
různých jazycích s nápisy týkajícími se Falun Dafa, např. „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“
anebo „Falun Dafa Česko“
5. Cvičení – Další částí průvodu je skupina předvádějící některá cvičení Fa-lun Kungu.
6. Bannery druhá část – Praktikující Falun Dafa ponesou bannery upozorňující na
pronásledování Falun Dafa v Číně.
7. White ladies – Ženy oblečené v bílém ponesou před sebou portréty praktikujících Falun
Dafa, kteří zemřeli v důsledku pronásledování v Číně. Bílá barva symbolizuje v Číně
smutek.
8. Pásové bubny – Jsou součástí čínských lidových tradic a hrají se na ně především
optimistické a živé rytmy.

Tradiční čínská kultura a Falun Dafa
Čínská kultura je stará několik tisíc let. Za tu dobu se obohatila o bezpočet úchvatných prvků a
momentů. Všechny tyto věci ale po celou dobu protkávala jedna niť – duchovnost, neboli
spiritualita. Číňané měli vždy úctu k přírodě a nebesům, věřili v bohy a buddhy, věnovali se mnoha
metodám sebezušlechťování či náboženstvím, a to je v jejich kultuře také silně projevuje.
Jednou z takových metod sebezušlechťování je i Falun Dafa (Falun Gong). Jde o tzv. kultivační
praxi, která kombinuje jemná fyzická cvičení (tj. ona praxe) s vědomou snahou o zlepšování si
vlastního charakteru následováním hodnot pravdivosti, soucitu a snášenlivosti (tj. onen pojem
kultivační). Falun Dafa se začal veřejně vyučovat v roce 1992. Do té doby to byla praxe, která se po
celé generace předávala z mistra na pouhého jednoho žáka.

Pronásledování Dafa v Číně
Během nechvalně známe čínské kulturní revoluce utrpěla skvostná čínská kultura mnoho ran a
pozornost lidí byla přinucena obrátit se na materialismus.
Netrvalo dlouho a v zemi se začaly objevovat tzv. qi-gongy – energetická cvičení. Mezi ně se řadil i
Falun Gong. Zprávy o jeho vynikajících účincích na zlepšení zdraví se mezi lidmi roznesly velmi
rychle. Zároveň si skrze jeho učení praktikující uvědomili, že znovu nalezli duchovní hloubku, od
které Číňany oddělilo několik ideologických kampaní komunistické strany. To všechno vedlo k
prudkému nárůstu popularity Falun Dafa a během pouhých sedmi let se mu věnovalo přes 70
milionů lidí.
Tradiční morální hodnoty Falun Dafa a jeho popularita se paradoxně staly trnem v oku bývalému
předsedovi Komunistické strany Číny, Jiang Zeminovi. V roce 1999 vydal rozkaz ke zničení Falun
Gongu a jeho stoupenců. Dodnes jsou praktikující Falun Dafa v Číně očerňováni ve státních
médiích, jsou zatýkáni, nezákonně vězněni, mučeni, zneužíváni a mnozí přišli i o svůj život jako
nedobrovolní „dárci“ orgánů. Pronásledováním často trpí i jejich rodiny, mají překážky při hledání
zaměstnání, studiích a jsou pod silným psychickým nátlakem a dohledem (více zde).
FB událost: https://www.facebook.com/events/264217527561121/
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