Falungun on leidnud poolehoidu paljudes
maailma riikides, kaasa arvatud Hiina, EL riigid,
Kanada, Austraalia, USA, Taivan jt. Aukirjad erinevate
riikide linnaavalitsustelt tõestavad suurt Falungun
panust ühiskondlikku ellu. Viimase nelja aasta jooksul
on Li’le ja Falungun’ile antud enam kui 700 autasu ja
diplomit. Näiteks: Vabaduse Maja Preemia (a.2001),
nimetamine Nobeli Rahu Preemia kandidaadiks 2000.
ja 2001. aastal.
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Falungun poolehoidjad kogu maailmas püüavad
olla heatahtlikud ja kaastundlikud, oma igapäevases
elus mõtlevad kõigepealt teistele. Vabal ajal teevad
harjutusi parkides või kodus ning lähevad teed, mis
lubab naasta inimese tõelise olemuse juurde.
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Laiemale publikule Hiinas tutvustas seda praktika
meetodit 1992. aastal õpetaja Li Hundži. Falungun
sisaldab viis harjutuste kompleksi, mille liigutused on
voolavad ja harmoonilised. Praktika head mõju on
tundnud inimesed enam kui 60 maailma riigis. See on
parandanud nende tervist ja kõrgendanud moraalseid
norme, süvendanud elu, inimkonna ja Kõiksuse mõistmist.
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Hiina liidrile Czian Czemin’ile on esitatud
süüdistus genotsiidis.
2002. aasta oktoobris Illinoisi osariigi (USA)
Piirkonnakohtu saalis esitati hagi, kus Czian Czemin’i
süüdistati genotsiidis. 2003. aasta 13. jaanuaril
alustati esitatud hagi läbivaatamist.
2003. aasta 18. märtsil ÜRO Inimõiguste Komisjoni
59. istungjärgul Genfis šveitsi advokaat Filipp Grant
teatas,
et
mitmed
riigid
soovivad
algatada
kriminaalasja Czian Czemin’i vastu.
Ülemaailmsed uudised ja info Falungun kohta:

www.faluninfo.net
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Baltimaade Falunjgun un Falunj Dafa asotsiatsioon

Juba enam kui 100 000 Falungun poolehoidjat on
seadusevastaselt arestitud, tuhanded mõistetud vangi
enam kui 676 inimest on surmani piinatud
enam kui 500 inimest Hiinas on mõistetud vangi ajaks
kuni 18 aastat
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Hiinas läbiviidud uuringud näitasid, et aastal
1998 poolehoidjate arv oli umbes 100 miljonit
inimest. See ületab Hiina kompartei liikmete arvu.
Tolleaegne Hiina liider Czian Czemin pidas erineva
ideoloogia eksisteerimist riigis vastuvõetamatuks.
Aastal 1999 algas Hiinas tema isiklikul juhatusel
antikonstitutsionaalne kampaania, mille käigus viidi
läbi
karme
repressioone
Falungun
ja
teiste
traditsiooniliste moraali ja eetikat populariseerivate
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Avalik Falungun esitlus toimus aastal 1992,
Idamaisel Tervise Näitusel, ning seejärel saavutas
praktika suure populaarsuse Hiina elanike hulgas.
Peale statistiliste uuringute läbiviimist, mis kinnitasid
praktika
positiivset
efekti,
hakati
Falungun’i
ühiskonnas populariseerima.
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