
SOS! Zachraňte praktikující
Falun Gongu v Číně

Falun Gong byl představen veřejnosti panem Li
Hongzhi v r. 1992 v Číně a rychle se rozšířil po celé
zemi. Díky obrovskému přínosu si získal podporu
čínské vlády. Když podle vládních statistik v roce
1999 počet praktikujících dosáhl více než 70
milionů, Falun Gong byl postaven mimo zákon.
Žáci Falun Gongu jsou dodnes v Číně
pronásledováni. Do 1.1. 2002 jich bylo 334 ubito či
umučeno. Tisíce jsou uvězněni nebo v pracovních
táborech, kde jsou nelidsky mučeni a ponižováni.
Miliónům byla odepřena základní lidská práva a
nemohou svobodně vyznávat své přesvědčení.
Čínská vláda také překrucuje fakta, a ta pak
poskytuje masmédiím na celém světě, aby pomocí
lží a klamů obrátila veřejné mínění proti Falun
Gongu a ospravedlnila své chování.

Jak  můžete pomoci? Řekněte všem svým
přátelům a známým, že v Číně jsou mučeni a
zabíjeni lidé jen proto, že si nadevše cení žít podle
hodnot pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.

Informace - na Internetu: www.falungong.sk,
www.falungong.cz,
www.falundafa.org
www.faluninfo.net,
www.clearharmony.net
Email: vweberova@seznam.cz

Kontaktní osoby:
Praha Veronika 0721 742 071
Brno Bohumil 0776 128 765
Cheb Jarka 0607 721 453
Chotěboř Růženka 0453 626 444
Jihlava Zdenka 0723 018 655
Plzeň Veronika 0723 644 149
Polička Vlaďka 0463 729 526
Třebíč Vláďa 0604 446 062
Hustopeče Slávek 0626 411 553
Žatec Jana 0723 910 034
Bratislava Peter 0903 131 564
Informace v ruštině 0602 362 416
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ZHEN                 SHAN                  REN

Falun Gong, zvaný také Falun Dafa, je
duchovní praxe obsahující hluboké učení a
mocné meditační cvičení, která má kořeny ve
starověké čínské tradici. Praktikující kultivují
nebo-li zdokonalují svoji mysl, tělo a ducha
tím, že jednají v souladu s univerzálními
hodnotami Pravdivosti, Soucitu a Snášen-
livosti. Dnes má Falun Gong přes 100 miliónů
praktikujících z více než 50 zemí.

Učení je obsaženo v knihách Falun Gong a
Zhuan Falun, které najdete na našich stránkách
Internetu, případně se obraťte na kontaktní osoby.

Falun Gong NEMÁ:
- náboženské rituály ani uctívání učitele
- formální členství ani organizační strukturu
- politické ambice, příspěvky či dotace

Přijďte si vyzkoušet tuto jedinečnou
metodu a zacvičte si s námi.

Falun Gong se předává vždy bezplatně
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Součástí této metody je
také pět cvičení včetně
meditace, která jsou vhodná
pro lidi každého věku. Už
mnoho z nich se přesvědčilo o
jejich příznivém vlivu na
zlepšení zdraví, odbourání
každodenního stresu, očištění
těla a zvýšení energie.
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