
София:
Южен парк - Красимир Христов, 0877 880 069
Борисова градина - Виктория Джерманова, 0888 233 575
Пловдив - Мирела Йорданова, 0888 595 150
Стара Загора - Иван Василев, 0895 140 803
Пазарджик - Димитър Терзов, 0896 399 932
ППещера - Пейо Иванов, 0898 682 413

Варна - Екатерина Желязкова, 0886 254 384
Бургас - Керачка Параскова, 0898 524 114
Русе - Цветан Тошков, 0886 537 674
Добрич - Ивелина Романова, 0885 196 341

Практиката е достъпна безплатно по градове и в Интернет.

„КОНТАКТИ
В  БЪЛГАРИЯ

Какво е Фалун Дафа
Фалун Дафа (позната още като  Фалун Гонг),   е 
древна китайска система за усъвършенстване на 
духа и тялото. Тя е тясно свързана с хилядолетната 
култура на Китай.
ПраПрактиката се състои от пет медитативни упраж-
нения и философия, които заедно спомагат за пости-
гане на хармония, здраве и баланс във 
всекидневието. Фалун Дафа води към нравствено  
израстване и усъвършенстване на високи нива чрез 
прилагане на универсалните принципи:

falundafa.org

Днес близо 100 милиона души практикуват Фалун Дафа в 
114 страни по света. Книгата „Джуан Фалун“, основният и 
пълен текст на практиката, е преведена на повече от 40 ези-
ка. На български може да бъде закупена от книжарниците в 
страната и е достъпна безплатно на уебсайта:

Повече от 18 години практикуващите по цял 
свят мирно апелират за спиране на бруталното пре-
следване на Фалун Гонг в Китай. Практиката е широко 
препоръчвана от правителството до 1999 г., когато се 
установява, че броят на последователите й надхвър-
ля броя на членовете на Китайската комунистическа 
партия. По тази причина тогавашният партиен лидер 
Дзян Дзъмин я възприема като „заплаха за властта 
си“ и еднолично започва незаконна кампания 
за унищожаването на Фалун Дафа.

Милиони практикуващи в Китай са задържани в 
трудови лагери, затвори и центрове за промиване на 
съзнанието. Десетки хиляди от тях са убити заради 
търговия с органи. В доклада си от 800 страници 
„Кървава реколта/Клането: Актуализация“ от 2016 г. 
международните правозащитници Дейвид Килгор, 
Дейвид Матас и Итън Гатмън събират над 2300 дока-
ззателства и заключават, че между 1999 г. и 2015 г. в 
Китай се извършват между 60 000 и 100 000 
трансплантации годишно. Включени са и пока-
занията на бивш полицай, който става свидетел на 
отнемане на органи от жив човек  без упойка.

Над 18 години мирен апел
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Всички, които живеят в Китай, знаят колко е
силен контролът. Човек, който обяснява всичко с 
черния пазар, е наивен. Това е нова форма на 
геноцид, в която участват най-уважаваните 

членове на обществото – лекарите.“ 
Итън Гатмън, разследващ журналист,

нноминиран за Нобелова награда за мир през 2017 г.

endorganpillaging.org



Над 18 години мирен апел срещу геноцид и репресии в Китайbg.clearharmony.net   |   falun-bg.info

Фалун Дафа
法輪大法

Традиционен китайски метод за
усъвършенстване на съзнанието и тялото

Практика, помогнала на милиони хора,
приветствана в 114 страни,

ппреследвана жестоко в собствената си родина

Усилията на практикуващите от цял свят за спиране на преследването и убий-
ствата в Китай привличат вниманието на международната общественост. През 
2013 г. Европейският парламент прие резолюция за незабавно прекратява-
не на насилственото отнемане на органи от хора, лишени от свобода заради 
убежденията си, в Китай. Писмена декларация № 0048 от 12 септември 2016 г., 
подкрепена от 11 български евродепутати, призовава за организиране на 
независимо разследване на трафика с човешки органи. Подобни резолюции при
еха също Конгресът на САЩ и Канадският парламент.
От 2015 г. стартира международна подписка за подвеждане под съдебна 
отговорност на бившия китайски диктатор Дзян Дзъмин за геноцид и престъпле-
ния срещу човечеството, най-вече заради кампанията му срещу Фалун Дафа. 
Подписите се изпращат до Върховната народна прокуратура и Върховния наро-
ден съд на Китайската народна република.

Няма друго правителство в света, 
което да избива собствените си граждани
и да продава органите им на чужденци... 

Единствената държава,
в която това е наистина законно, е Китай.“

- - Дейвид Килгор, бивш държавен секретар на 
Канада за Азиатско-Тихоокеанския регион

„

Международна подкрепа
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