SOS – Zachráňte praktizujúcich
FALUN GONGU v Číne

SOS – Zachráňte praktizujúcich
FALUN GONGU v Číne

SOS – Zachráňte praktizujúcich
FALUN GONGU v Číne

Falun Gong (nazývaný aj Falun Dafa) predstavil
verejnosti v roku 1992 pán Li Hongzhi z Číny, pričom
za krátky čas sa toto učenie rozšírilo po celej zemi.
Vďaka obrovskému prínosu si získalo podporu čínskej
vlády. V r. 1999, keď podľa
štatistík počet
praktizujúcich presiahol 70 miliónov, bol v Číne Falun
Gong postavený mimo zákon. Od tej doby stále
pokračuje tvrdé prenasledovanie jeho prívržencov, v
dôsledku ktorého už prišlo o život viac ako 300
nevinných ľudí, tisíce ďalších sú pozatváraní vo
väzeniach a koncentračných táboroch, kde sú často
podrobovaní
neľudským
procedúram
mučenia
a ponižovania. Miliónom ľudí boli odobraté základné
ľudské práva a nemôžu slobodne vyznávať svoje
presvedčenie.
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„Voláme všetky vlády, medzinárodné organizácie a ľudí
dobrej vôle na celom svete, aby rozšírili svoju podporu
a pomoc pre nás kvôli vyriešeniu súčasnej krízy, ktorá
sa odohráva v Číne.“
- Li Hongzhi, 22.7. 1999 -
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Falun Gong je starobylá kultivačná metóda, ktorá slúži
na zušľachťovanie mysle, tela a ducha. Jej prívrženci sa
snažia viesť harmonický, nesebecký a ohľaduplný život,
ktorý by bol v súlade s morálnymi zásadami
Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti.
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Súčasťou tejto metódy je aj
súbor piatich cvičení vrátane
meditácie, ktoré sú vhodné
pre ľudí každého veku. Už
veľa z nich sa presvedčilo o
ich priaznivom vplyve na
zlepšenie zdravia, odbúranie
každodenného stresu, očistenie tela a zvýšenie vnútornej
energie.
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Vyznávači Falun Gongu študujú knihu Zhuan Falun,
uplatňujú zásady ktoré sú v nej uvedené vo
svojom každodennom živote, a praktizujú svoje
cvičenia.
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- náboženské rituály ani uctievanie majstra
- formálne členstvo ani organizačnú štruktúru
- politické ambície

- náboženské rituály ani uctievanie majstra
- formálne členstvo ani organizačnú štruktúru
- politické ambície

- náboženské rituály ani uctievanie majstra
- formálne členstvo ani organizačnú štruktúru
- politické ambície

Falun Gong NIE JE:

Falun Gong NIE JE:

Falun Gong NIE JE:

- kult, sekta ani nové náboženstvo

- kult, sekta ani nové náboženstvo

- kult, sekta ani nové náboženstvo

* Výučba Falun Gongu je bezplatná *

* Výučba Falun Gongu je bezplatná *

* Výučba Falun Gongu je bezplatná *

