
FALUN GONG
真 Pravdivost   善 soucit   忍 snášenlivost

www.falundafa.org

 

Falun Gong (také nazývaný Falun Dafa) je pokročilá metoda 
zušlechťování těla a mysli zakořeněná v prastaré tradici. V roce 
1992 byla v  Číně zveřejněna panem Li Hongzhim a  dnes ji 
praktikuje přes 100 milionů lidí v 80 zemích. 
Skládá se z  pěti meditačních cvičení a  učení, které zdůrazňuje 
zlepšování vlastního charakteru podle hodnot pravdivosti, soucitu 
a snášenlivosti. Falun Gong lze zařadit 
mezi tzv. qigongy (čchi-kungy).

Metoda Falun Gong je popsána
v úvodní knize Falun Gong, která vysvětluje cvičení 
a základní principy kultivace charakteru. Hlavním 
dílem je kniha Zhuan Falun.
Všechny učební materiály (knihy, hudba a video) 

jsou zdarma ke stažení na stránkách www.falundafa.org.

Cvičení
jsou pomalá a  snadno naučitelná, 
přinášejí pocit klidu, odstraňují 
stres, přinášejí energii a svěžest; lze 
je snadno zařadit do každodenního 
života.
Praktikují je lidé každého věku, kulturního a  společenského 
postavení. Falun Gong získal za svůj přínos a léčebné účinky 
ve světě mnohá ocenění a jeho zakladatel pan Li Hongzhi byl 
čtyřikrát nominován na Nobelovu cenu míru.
Falun Gong není náboženství, nemá politické ambice ani člen-
ství, nepřijímá příspěvky a vždy se vyučuje zdarma.

Cvičení se můžete naučit v:
Brně: Juraj  777 271 364 
Blansku: Bohumil  725 561 327 
Dvoře Králové:  Michal   736 638 039  
Holešově: Lukáš  605 902 833 
Hodoníně: Daniel   724 703 528 
Hořovicích: Veronika  721 742 071 
Hustopečích:  Slávek  776 266 495 
Hr. Králové: Katka  725 256 123 
Chebu:  Jarka  720 256 048 
Jihlavě:       Zdenka    723 018 655 
 

Liberci:            Petr  737 318 277 
Ostravě:  Kamil 737 340 489
Opavě: Světlana  606 770 140
Pardubicích:  Lukáš   603 881 528 
Poličce:  Jana  774 961 815
Praze: Filip  607 808 272
Třebíči: Pavla 775 290 854
Třinci: David 723 615 697 
Žatci: Jana 723 910 034
     Bližší informace: info@falungong.cz



STOP GENOCIDĚ
POMOZTE ZASTAVIT PRONÁSLEDOVÁNÍ

A NEZÁKONNÉ ODEBÍRÁNÍ ORGÁNŮ

on-line petice:  cz.clearharmony.net

t

On-line petice:          www.falungong.cz

Proč... ?
Falun Gong se díky svému blahodárnému účinku na zdra-
ví rychle rozšířil po celé Číně a získal podporu a nejrůzněj-
ší vládní vyznamenání. Když však popularita Falun Gongu 
prudce narůstala a počet lidí věnujících se této praxi o 15 mi-
lionů převýšil počet členů Komunistické strany Číny, cítila 
se čínská vláda touto popularitou ohrožena a bývalý nejvyšší 
tajemník strany Ťiang Ce-min nařídil Falun Gong vyhladit.

Od r. 1999 jsou lidé věnující se meditační praxi Falun 
Gong v Číně pronásledováni. Podle ověřených zpráv bylo 
od začátku perzekucí umučeno více než 3 600 následov-
níků této praxe.  Zdokumentova-
né případy však tvoří jen vrchol 
ledovce. Více než 100.000 prakti-
kujících Falun Gongu je stále dr-
ženo v čínských věznicích  nebo 
pracovních táborech, kde jsou 
denně krutě mučeni. 

Pracovní skupina Spojených národů pro lidská práva prak-
tikujících Falun Gongu eviduje desítky tisíc případů mu-
čení těchto osob v rámci jejich násilné „převýchovy“ ve 
věznicích a pracovních táborech.
Od roku 2006 se navíc množí podezření, že těmto lidem 
jsou nuceně odebírány orgány pro komerční účely. Po-
dle nezávislého vyšetřování kanadského prokurátora Da-
vida Kilgoura a obhájce lidských práv Davida Matase byly 
v  posledních letech tisícům praktikujících Falun Gongu 
násilně odebrány životně důležité orgány, aby byly ná-
sledně prodány bohatým zájemcům z Číny i ze Západu.  
(Více na: www.organharvestinvestigation.net)

Jak můžete pomoci Vy?
Šiřte prosím tyto informace dále, předejte tento leták 
někomu ze svých známých. Podepište, prosím, petici na 
našich stránkách. Ukončení perzekuce podpořili: Divadlo 
Járy Cimrmana, Jiří Bartoška, Vilma Cibulková, Václav Malý, 
Marta Kubišová, Jitka Seidlová, Zdeněk Vojtíšek a další.

Paní Wang Lixuan byla spolu se svým osmi- 
měsíčním synem umučena v pracovním táboře. 


