ĪSTENĪBA LABESTĪBA PACIETĪBA
1992. gadā Ķīnā skolotājs Li Hundži pirmo reizi ar
to iepazīstināja plašāku auditoriju. Faluņgun
iekļauj sevī piecus vingrinājumu kompleksus,
kuros kustības tiek izpildītas plūstoši un
harmoniski. 100 miljonu cilvēku vairāk nekā 40
pasaules valstīs izjutuši praktikas labvēlīgo
ietekmi.
Tā
uzlabojusi
ļaužu
veselību,
paaugstinājusi morāles normas, padziļinājusi viņu
dzīves, cilvēces un Visuma izpratne.
Faluņgun praktizetāji visā pasaulē atbalsta
labsirdību un želsirdību, dzīvē vispirms domā par
citiem, vienmēr meklē trūkumus sevī, brīvajā laikā
izpilda vingrinājumus parkos vai mājās, iet pa ceļu,
kurš ļauj atgriezties pie īstenās cilvēka dabas.
Faluņgun ir piemērots mūsdienu dzīvei
Nav vecuma ierobežojuma, nav svarīgs laiks
un vieta
Visas Faluņgun aktivitātes ir bezmaksas
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Mēs aicinām Jūs, Jūsu tuviniekus un draugus
iepazīties ar šo brīnišķīgo praksi.
Andrejs (+371) 7-323218, 9-250582
Andrejs (+371) 9-189973
Nataša (+371) 9-747764
Аnželа (+371) 2-576719
Ēriks (+371) 9-579742
Lai uzzinātu vairāk par Faluņ Dafa mācību:

www.falundafa.org (angliski)
www.home.lv/falun_gong/ (latviski)
www.falundafa.ru (krieviski)
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Faluņ Dafa (Faluņgun) – tā ir sena ķermeņa
prāta un dvēseles pašpilnveidošanās sistēma.
Tā
pamatojas
uz
Visuma
principu –
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SOS!
Steidzami! Glābiet Ķīnā vajātos
Faluņgun praktizētājus !
Tikai divu gadu laikā – no 1999. gada jūlija līdz
2001. septembrim:
Jau vairāk nekā 100 000 arestēto un vajāto Ķīnā
Jau vairāk nekā 293 līdz nāvei nospīdzināto Ķīnā
Jau vairāk nekā 500 Ķīnā notiesāti
uz laiku līdz 18 gadiem
Jau vairāk nekā 25 000 Ķīnā nosūtīti uz “darba
nometnēm”
Jau vairāk nekā 1000 pilnīgi veselu cilvēku
piespiedukārtā ievietoti psihiatriskajās slimnīcās
“… Lieta ir tāda, ka sākotnēji šiem cilvēkiem nebija
jābūt ieslodzītiem cietumos un darba nometnēs.”
Ričards Boučers, Vašingtona štata departamenta
pārstāvis
(Preses ziņojums 2001.gada 05.jūlijā)
“Mēs aicinām Ķīnas valdību apturēt masveida
arestus, patvaļīgas aizturēšanas, spīdzināšanas,
netaisnīgas tiesas prāvas un citus cilvēktiesību normu
pārkāpumus, kuri ir oficiālās kampaņas pret
Faluņgun rezultāts.”
Starptautiskā Amnestija

- Neesat vienaldzīgi
- Izstāstiet citiem cilvēkiem par Faluņgun
praktizētāju vajāšanu Ķīnā
- Sniedziet ar medicīnsko vai humanitāro palīdzību
- Pievienojieties SOS pasākumiem visā pasaulē
Lai uzzinātu vairāk par Faluņgun skolnieku nežēlīgo
vajāšanu Ķīnā:

www.faluninfо.net (angliski)
Baltijas Faluņgun un Faluņ Dafa asociācija
(+371) 7-323218, 9-250582
E-mail: falundafa@neonet.lv
a.k. 393, Rīga, LV-1050, Latvia
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