
Арест на практикуващи Фалун Гонг на площад „Тянанмън“ в Пекин. Те държат банери в знак на 
мирен протест, с надпис: „Истинност, Доброта, Търпение“.

 

Фалун Гонг  法輪功
11 години мирен апел

5-то упражнение, медитация 

11 ГОДИНИ МИРЕН АПЕЛ
за незабавно прекратяване на геноцида и за 

освобождаване на всички арестувани практикуващи

 l  информиране на правителствата по света
 l  призив към медиите за премахване на цензурата
 l  информационни събития и петиции
 l  паради, конференции, изложби 
 
 И въпреки това...

„Днес китайският режим оказва натиск и намеса в демократичните държави. 
Колкото повече отстъпваме на този натиск с цел да спечелим политически 
и търговски дивиденти, толкова повече режимът ще упражнява насилие 
над правата на човека. Фалун Гонг е мишена на най-жестокото преследване 
в света от 1945 г. насам. Милиони невинни хора са задържани без причина и 
оклеветявани.“

Марко Капато, член на Европейския парламент

Мирно бдение в памет на убитите от началото на преследването (20 юли 1999 г.)

За повече информация: www.bg.clearharmony.net
Българска Фалун Дафа Асоциация

За контакти: София - Милена Атанасова (+359) 887 521007, Варна - Екатерина Попова 
(+359) 886 254 384, Пловдив - Мария Артюхова (+359) 889 799 466, Добрич - Ивелина 

Романова (+359) 885 196 341



КАКВО Е ФАЛУН ГОНГ 法輪功 ? 
Фалун Гонг, още известен като Фалун 
Дафа, е древна форма на чигун (китай-
ски енергийни упражнения).

Практиката печели невиждана попу-
лярност през 90-те години на 20-и век: 
според официална статистика по оно-
ва време над 70 милиона души пра-
вят упражненията в публични парко-
ве всеки ден.

Сега Фалун Гонг е практикуван от 100 
милиона души в 114 държави по цял 
свят.

Без съмнение, успехът на Фалун Гонг 
се дължи на факта, че е първият ме-
тод, който възражда хилядолетната 
традиция на китайските практики за 
самоусъвършенстване 修煉 (xiù liàn).

  

 Самоусъвършенстването 修 (xiù) 
означава подобряване на характера и 
съзнанието, и прилагане в ежедневи-
ето на универсалните принципи:

   
  Истинност         真 (Zhen) 
  Доброта             善 (Shan)
  Търпение    忍 (Ren)
 

 Основните принципи на Фалун Гонг 
са обяснени в цялостната философия 
на практиката - книгата  „Джуан Фа-
лун“ 轉法輪. 

 Практиката 煉 (liàn) включва пет ме-
дитативни упражнения, които спома-
гат за усъвършенстване на тялото.

Второто упражнение

				u Книгите и видео инструкциите за упражненията можете да свалите 

безплатно от www.falundafa.org/bul. Там можете да 
намерите контакти на местата за практика за цял свят.

L 

 
КИТАЙ: 5000 ГОДИНИ КУЛТУРА И 

ТРАДИЦИОННИ ЦЕННОСТИ

   1949  -   Китайската комунистическа партия идва на власт

   1958  -  „Големият скок напред“ (движение за реформи; големият глад)
 
   1966  -   „Великата  Културна революция“ (движение за изкореняване на   
      традиционните ценности; изтезания и убийства на интелектуалци)

   1989  -  Кръвопролитията на студенти на площад  „Тянанмън“

   1999  -  На 20 юли диктаторът Дзян Дзъмин пуска в действие
       „план за унищожаване на Фалун Гонг“ 
       и издава заповед:  „Опозорете името им, унищожете ги    
                 финансово и психологически.“ 

КИТАЙСКАТА К
ОМУНИСТИЧЕСК

А ПАРТИЯ: 

60 години дик
татура = 80 м

илиона убити

           
*Цени на органи, обявени на уебсайтове на китайски болници. Тези 
уебсайтове са свалени от Интернет след проведено разследване 
през 2006 г., чийто текст можете да прочетете на следния уебсайт:

Фалун Гонг са убити в резултат на 
насилствено отнемане на органи, 
извършвано от китайския комунистически 
режим в затвори и армейски болници.

Днес 

 u Близо 100 милиона практикуващи Фалун Гонг са лишени от свобода на  
   убежденията (посредством клевети, тормоз, арести, мъчения)

 u Над 500 000 практикуващи са задържани и изтезавани в центрове за    
                    арести и промиване на мозъка.

                    u Най-малко 40 000  практикуващи  

http://organharvestinvestigation.net/
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