Faluņgun praktizētāji visā pasaulē cenšas būt labestīgi
un žēlsirdīgi, savā ikdienas dzīvē vispirms domā par
citiem. Brīvajā laikā izpilda vingrinājumus, iet pa ceļu,
kurš ļauj atgriezties pie cilvēka īstenās būtības.

Faluņ Dafa ir brīnišķīgs !
Faluņgun prakse ieguvusi cilvēku atsaucību daudzās
pasaules valstīs, tajā skaitā Ķīnā, Eiropas Savienības
valstīs, Kanādā, Austrālijā, ASV, Taivānā u.c. Pēdējo
četru gadu laikā Li k-gam un Faluņgun pasniegti
vairāk nekā 700 apbalvojumi un atzinības raksti.
Goda diplomi, kas saņemti no daudzu valstu pilsētu
mēriem, liecina par Faluņgun lielo ieguldījumu
sabiedrības dzīvē. Starp tiem: Brīvības Nama prēmija
2001. gadā, izvirzīšana Nobela Miera prēmijai 2000.
un 2001. gados.

Aicinām Jūs apmeklēt
nodarbību vietas.
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Kontakti:
Rīga
Maskava
Kijeva

Kronvalda parkā, blakus Kongresu
pils ieejai

Visas Faluņgun aktivitātes ir bezmaksas

Andrejs
(+371) - 7-323218, 9-250582
Ivans
(+7-095) - 147-32-53
Aleksandrs (+380-44) - 546-26-91
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1992. gadā Ķīnā Meistars Li Hundži iepazīstināja
ar šo praksi. Faluņgun ietver sevī piecus vingrinājumu
kompleksus,
kuros
kustības
ir
plūstošas
un
harmoniskas. Prakses labvēlīgo ietekmi izjutuši cilvēki
vairāk nekā 60 pasaules valstīs. Tā uzlabojusi viņu
veselību, cēlusi morāles normas, padziļinājusi viņu
dzīves, cilvēces un Visuma izpratni.
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2003. gada 18.martā, laikā, kad Ženēvā notika ANO
59.sesija cilvēktiesību jautājumos, Šveices advokāts
Filips Granta k-gs paziņoja, ka virkne valstu gatavojas
ierosināt krimināllietas pret Dzjan Dzeminu.

2003. gada 18.martā, laikā, kad Ženēvā notika ANO
59.sesija cilvēktiesību jautājumos, Šveices advokāts
Filips Granta k-gs paziņoja, ka virkne valstu gatavojas
ierosināt krimināllietas pret Dzjan Dzeminu.

Ar Faluņ Dafa grāmatām un citiem materiāliem Jūs varat iepazīties
interneta lapā:

2002. gada oktobrī Ilinoisas štata (ASV) Apgabaltiesā
tika iesniegta prasība pret Dzjan Dzeminu apsūdzībā
par genocīdu. Iesniegtā prasība tika izskatīta
2003.gada 13. janvārī.
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Jaunumi un informācija par Faluņgun no visas pasaules:

Jau vairāk nekā 100 000 Faluņgun praktizētāju bija
nelikumīgi arestēti, tūkstoši ieslodzīti cietumos;
vairāk nekā 676 līdz nāvei nospīdzināti;
vairāk nekā 500 notiesāti uz laiku līdz 18 gadiem.
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Ķīnā apkopotie dati liecināja, ka 1998.gadā
praktizēja apmēram 100 miljoni cilvēku. Šis skaitlis
pārsniedza
Ķīnas
kompartijas
biedru
skaitu.
Toreizējam Ķīnas līderim Dzjan Dzeminam bija
nepieņemama jebkuras citas ideoloģijas pastāvēšana
valstī.
1999.gadā
viņa
vadībā
Ķīnā
sākās
antikonstitucionāla nežēlīgu represiju kampaņa pret
Faluņgun un citām uz morāli un ētiku balstītām
tradicionālām praksēm.
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Sākot ar 1992. gadu, Faluņgun prakse ieguva lielu
tautas atbalstu Ķīnā. Pēc veiktajiem zinātniskajiem
pētījumiem, kuri apstiprināja prakses labvēlīgo
efektu, valsts veicināja Faluņgun popularizēšanu
sabiedrībā.
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