
DÔVODY PRENASLEDOVANIA
V 90-tych rokoch sa stal Falun Dafa vďaka svojim 
pozitívnym účinkom na zdravie a myseľ populárny v 
celej Číne. V roku 1999 sa mu venovalo približne 100 
miliónov ľudí, čo presiahlo počet členov vládnucej ko-
munistickej strany. Vtedajší čínsky prezident Ťiang Ce-
min sa s touto popularitou nevedel zmieriť a začal Falun 
Dafa považovať za hrozbu pre svoju moc. V júli 1999 ho 
postavil na úroveň „triedneho nepriateľa“ a rozhodol sa 
Falun Dafa zničiť všetkými prostriedkami.

ZASTAVME 
prenasledovanie 
Falun Dafa v Číne

1 000 000 ZABITÝCH KVÔLI ORGÁNOM
Do dnešného dňa sú ľudia v Číne, ktorí sa venujú Falun 
Dafa, podrobovaní väzneniu a mučeniu. Okrem viac 
ako 4 000 obetí mučenia hovoria vyšetrovalia o viac 
ako 1 000 000 ľudí, ktorí boli použití ako „zdroj“ na 
orgánové transplantácie. 

MÔŽETE POMÔCŤ
Podpíšte petíciu na www.falungong.sk
Dajte tento letáčik ďalším ľuďom
Zdieľajte na sociálnych sieťach sel� e s týmto 
letáčikom
Sledujte dianie na www.falungong.sk

„Nemohla by som byť politik, pretože by 
som musela v priebehu 10 minút pove-
dať: V tomto ja nejdem.“
[k prenasledovaniu Falun Gongu v Číne]

Marta Kubišová, česká speváčka

Okrem medzinárodného tlaku na Čínu za zastavenie pre-
nasledovania Falun Gongu silnejú hlasy za postavenie 
hlavného strojcu prenasledovania, Ťiang Ce-mina, pred 
spravodlivý súd. Do júla 2016 bolo na neho v Číne po-
daných viac ako 220 000 žalôb. 

„Európsky parlament  vyzýva vládu Čínskej ľudo-
vej republiky, aby bezodkladne skoncovala s prak-
tikami odoberania orgánov väzňom svedomia.““

rezolúcia Európskeho parlamentu z roku 2013
ŽALOBY NA STROJCU PRENASLEDOVANIA

VYJADRENIA SOLIDARITY

Prečo sú ľudia 
prenasledovaní 

za toto?

„Zločiny páchané totalitným režimom 
na mierumilovných vyznávačoch Falun 
Gongu sú výzvou pre demokratický svet.“

„Je to nová forma zla na tejto planéte.“ 
[O odberoch orgánov zo živých 
praktizujúcich Falun Gongu.]

Peter Osuský, poslanec NR SR

David Matas, kanadský právnik

Mladá žena v spomienkovom sprievode drží fotku 
praktizujúcej, ktorá zahynula pri prenasledovaní 

www.falungong.sk



DÁVNA METÓDA PRE MODERNÚ DOBU CVIČENIA FALUN DAFA

FALUN DAFA (nazývaný aj Falun Gong) je systém zlepšo-
vania mysle a tela, zakorenený v tisícoch rokov tradičnej 
čínskej kultúry. Jadrom učenia Falun Dafa sú hodnoty pra-
vdivosti, súcitu, tolerancie.

Falun Dafa pochádza z Číny. Na verejnosti bol predstavený 
v roku 1992 pánom Li Chung-č’ a dnes je praktizovaný vo 
vyše 70-tich krajinách sveta.

Prax Falun Dafa zahŕňa štyri jemné cvičenia v stoji spolu 
s meditáciou v sede. Ich cieľom je očistenie tela a získanie 
vnútornej harmónie. Cvičenia a meditáciu môžu robiť 
ľudia každého veku, dajú sa ľahko zahrnúť do každoden-
ného života a možno ich cvičiť bez ohľadu na čas a miesto.

ZLEPŠOVANIE CHARAKTERU

Falun Dafa okrem cvičení vedie ľudí k zušľachťovaniu 
vlastného charakteru a nasledovaniu univerzálnych hod-
nôt pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Úvod do systému 
a ilustrovaný popis cvičení je v knihe Falun Gong. Pod-
robnejšie vysvetlenie celej metódy sa nachádza v hlavnej 
knihe Čuan Falun. 

Viac informácii o samotnej praxi ako aj knihy a inštruk-
tážne video ku cvičeniam sú zdarma dostupné na inter-
netovej stránke sk.falundafa.org.

VAŠA PODPORA POMÁHA -
PRÍBEH SO ŠŤASTNÝM KONCOM

63-ročnú pani Zhang Fengying 
uväznili za praktizovanie Falun 
Gongu v roku 2013 v Pekingu. 

Stalo sa tak, keď vo svojom okolí 
informovala o prenasledovaní Fa-

lun Gongu. Pani Zhang následne poslali do pracovného 
tábora, kde s ňou veľmi kruto zaobchádzali. Keď sa o 
tom dozvedela jej dcéra Lisa, ktorá žije v Austrálii, 
snažila sa matke pomôcť. 

Praktizujúci na Slovensku jej sprostredkovali stretnutie 
s poslancami NR SR a s profesorom Krčmérym.

Bol napísaný otvorený list do pracovného tábora, ktorý 
žiadal prepustenie pani Zhang. Pod list sa podpísa-
li poslanci a osobnosti zo Slovenska a odoslali ho do 
pracovného tábora, veľvyslanectvu ČĽR a ďalším in-
štitúciám. Aj v dôsledku týchto snáh bola pani Zhang v 
júli 2013 prepustená na slobodu.

Profesor Krčméry udelil pani 
Zhang Fenying Zlatú me-
dailu za „ochranu ľudských a 
náboženských práv“. Na fotke 
ju preberá jej dcéra Lisa.

vyše 70-tich krajinách sveta.


