Comemorarea victimelor persecuţiei
împotriva Falun Gong (Washington DC)

真
Compasiune 善
Toleranţă 忍
Adevăr

Practicanții Falun Gong au răspuns întotdeauna pașnic la brutalităţile
incredibile la care sunt supuşi de către autorităţile chineze, lucru
ce a atras simpatia și respectul opiniei publice internaționale.

A������ I������������ (raport 2010):

“Campania severă şi sistematică purtată timp de 10 ani împotriva
Falun Gong a continuat [...] Campania guvernamentală împotriva
Falun Gong s-a intensiﬁcat prin arestări brutale, procese
nedrepte care conduc la lungi sentinţe, dispariţii forţate şi decese
în timpul detenţiei în urma torturilor şi tratamentelor inumane.”

O���������� N��������� U����:

„China trebuie să conducă sau să permită de îndată o investigaţie
independentă referitor la acuzaţiile potrivit cărora unii practicanţi
Falun Gong au fost supuşi torturii şi folosiţi pentru transplantul de
organe, şi să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că aceia care
sunt responsabili de astfel de abuzuri sunt judecaţi şi pedepsiţi.”

Se spune că singurul lucru necesar pentru triumful
răului este ca oamenii buni să nu facă nimic.
Sperăm ca oamenii de bine ai lumii să intervină.

contact: 0722.741.265, 0746.088.218, 0760.470.901
(București)

Puteţi ajuta semnând petiţia de la:

(Timișoara)

(Suceava)

apel.falundafaromania.net

Pliant conceput şi ﬁnanţat de voluntari. Vă rugăm citiţi şi daţi mai departe

PESTE 13 ANI DE APELURI PAŞNICE

Falun Dafa 法轮大法

O cale paşnică, persecutată în China

Arestarea unor practicanţi Falun Gong în Piaţa Tiananmen din Beijing care, în semn de
rezistenţă paşnică, aﬁşau bannere conţinând cuvintele “Adevăr, Compasiune, Toleranţă.”

Despre PERSECUŢIA din China
Atunci când fostul preşedinte al Chinei, Jiang Zemin, a realizat ca 1 din
12 chinezi practică Falun Gong – un mod de gândire care nu era controlat
de Partidul Comunist Chinez – a interzis practica la 20 iulie 1999, dând
următorul ordin:

„Defăimaţi-le reputaţia, ruinaţi-i ﬁnanciar, distrugeți-i ﬁzic!”.

Ce este Falun Dafa 法轮大法?
Falun Dafa, cunoscută şi sub numele de
Falun Gong, este o practică străveche a
minții, corpului și spiritului înrădăcinată
în cultura tradițională chineză.
Falun Dafa a fost făcută cunoscută în
anul 1992 în China si apoi s-a răspândit
în întreaga țară, în anul 1999 numărul
persoanelor care practicau aceste
exerciții în parcuri publice ajungând la
peste 70 de milioane.
În prezent, milioane de oameni din
peste 100 de ţări practică Falun Dafa.
În marile orașe din Europa, S.U.A.,
Canada, Australia există grupuri de
practică Falun Dafa.

Cultivarea 修 (xiù) se referă la
autodisciplina interioară, care conduce
la îmbunătăţirea constană a caracterului
moral prin studiul și aplicarea în viața
de zi cu zi a valorilor universale:

Adevăr
真 (Zhen)
Compasiune 善 (Shan)
Toleranţă
忍 (Ren)
Principiile esenţiale ale Falun Dafa sunt
explicate în întregime în cartea Zhuan
Falun 转法轮, tradusă în 40 de limbi,
ﬁind disponibilă şi în limba română.
Practica 炼 (liàn) se referă la efectuarea
a 5 exerciţii ﬁzice cu mişcări line,
pentru puriﬁcarea corpului.

PÂNĂ ÎN PREZENT:
PESTE 100 DE METODE DE TORTURĂ
Sute de mii de practicanţi au fost supuşi în centrele de detenţie
chineze unor metode de tortură inimaginabile, incluzând:
bătăi şi abuzuri,
şocuri electrice,
schingiuiri,
închidere în cuşti,
persecuţii împotriva familiei etc.
mulţi dintre ei pierzându-şi viaţa în custodia poliţiei.

opfg.ro / faluninfo.net
TRAFIC DE ORGANE UMANE

Falun Dafa este potrivită ﬁecărei vârste şi este predată
gratuit de voluntari.
BENEFICII: puriﬁcarea minții de gânduri negative, reducerea stresului, creșterea energiei, mărirea puterii de
concentrare, creșterea imunității la boli, descoperirea
adevăratei înțelepciuni etc

În anul 2006 au fost dezvăluite întregii lumi ştirile
înspăimântătoare privind existenţa în China a 36 de lagăre
de exterminare a practicanţilor
Falun Gong, unde le sunt extrase
organele pe viu pentru a ﬁ vândute
pentru transplant; apoi corpurile sunt
incinerate în crematorii pentru a se
şterge urmele crimelor comise. Partidul
Comunist Chinez organizează în acest
mod un adevărat traﬁc internaţional de
organe în scopul obţinerii de proﬁt.

Toate materialele necesare practicii Falun Dafa le găsiţi pe:

Mai multe informaţii pe site-ul:

Succesul său se explică prin faptul că
Falun Dafa a readus la viaţă tradiţia
milenară de Cultivare şi Practică - 修
炼 (xiù liàn).

ro.falundafa.org

ro.clearharmony.net

Reconstituire a uneia dintre
metodele de tortură.

