“Mes raginame Kinijos valdžios atstovus sustabdyti
masinius
areštus,
prievartinius
sulaikymus,
kankinimus, neteisingus teismus ir kitus žmogaus
teisių pažeidimus, kurie yra oficialios kampanijos
prieš Falungun vaisiai.”
Tarptautinė Amnestija

- Nelikite abejingi ir bejausmiai
- Papasakokite kitiems žmonėms apie persekiojimą
- Prisijungite prie SOS organizacijų visame
pasaulyje
Daugiau informacijos apie žiaurų Falungun mokinių
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Tik per du metus - nuo 1999 liepos iki
2001 rugsėjo:
Jau daugiau nei 100 000 аreštuotų
Jau daugiau nei 293 mirusių nuo kankinimų
Jau daugiau nei 500 nuteistų kalėti iki 18 metų
Jau daugiau nei 25 000 išsiųstų į darbo
stovyklas
Jau daugiau nei 1000 sveikų žmonių uždarytų į
psichiatrines ligonines
Milijonai žmonių, netekusių žmogaus teisų
Milijonai konfiskuotų ir sudegintų knygų ir
užrašų

Tik per du metus - nuo 1999 liepos iki
2001 rugsėjo:
Jau daugiau nei 100 000 аreštuotų
Jau daugiau nei 293 mirusių nuo kankinimų
Jau daugiau nei 500 nuteistų kalėti iki 18 metų
Jau daugiau nei 25 000 išsiųstų į darbo
stovyklas
Jau daugiau nei 1000 sveikų žmonių uždarytų į
psichiatrines ligonines
Milijonai žmonių, netekusių žmogaus teisų
Milijonai konfiskuotų ir sudegintų knygų ir
užrašų

www.faluninfо.net (anglų kalba)

Skubiai! Gelbėti praktikuojančius
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TIESA GERUMAS KANTRYBĖ
Viešai buvo pristatyta Kinijoje mokytojo Li
Chunčži 1992 metais. Falungun apima penkis
pratimų kompleksus, lygius ir harmoningus
judesius. Teigiamu praktikos poveikiu įsitikino
daugiau nei 100 milijono žmonių daugiau nei 40
pasaulio valstybių. Ši praktika pagerino jų
sveikatą, pakėlė moralines normas. Pagilino jų
supratimą apie gyvenimą, žmoniją ir visatą.
Praktikuojantys Falungun visame pasaulyje
laikosi doros ir mielaširdiškumo kelio, gyvenime
galvoja pirmiausia apie kitus, visada ieško trūkumų
savyje, laisvu laiku atlieka pratimus parkuose arba
namie, eina sugrįžimo į tikrąją žmogaus prigimtį
keliu.
Falungun adaptuota šiuolaikiniam gyvenimui
Nėra amžiaus, laiko ir vietos apribojimų
Visa Fаlungun veikla nemokama

TIESA GERUMAS KANTRYBĖ

Viešai buvo pristatyta Kinijoje mokytojo Li
Chunčži 1992 metais. Falungun apima penkis
pratimų kompleksus, lygius ir harmoningus
judesius. Teigiamu praktikos poveikiu įsitikino
daugiau nei 100 milijono žmonių daugiau nei 40
pasaulio valstybių. Ši praktika pagerino jų
sveikatą, pakėlė moralines normas. Pagilino jų
supratimą apie gyvenimą, žmoniją ir visatą.

Praktikuojantys Falungun visame pasaulyje
laikosi doros ir mielaširdiškumo kelio, gyvenime
galvoja pirmiausia apie kitus, visada ieško trūkumų
savyje, laisvu laiku atlieka pratimus parkuose arba
namie, eina sugrįžimo į tikrąją žmogaus prigimtį
keliu.

Falungun adaptuota šiuolaikiniam gyvenimui
Nėra amžiaus, laiko ir vietos apribojimų
Visa Fаlungun veikla nemokama

Norintiems daugiau sužinoti apie Falun Dafa mokymą:

www.falundafa.org (anglų kalba)
www.home.lv/falun_gong/ (latvių kalba)
www.falundafa.ru (rusų kalba)

www.falundafa.org (anglų kalba)
www.home.lv/falun_gong/ (latvių kalba)
www.falundafa.ru (rusų kalba)

Ryga
Аndrėjus 371-7-323218, 9-250582
Sankt Peterburgas Andrėjus 7-812-1568241
Maskva
Ivanas 7-095-1473253

Ryga
Аndrėjus 371-7-323218, 9-250582
Sankt Peterburgas Andrėjus 7-812-1568241
Maskva
Ivanas 7-095-1473253

Norintiems daugiau sužinoti apie Falun Dafa mokymą:

Mes kviečiame Jus, Jūsų giminaičius ir draugus
suteikti sau puikią progą artimiau susipažinti su
Falungun.

•

•

Mes kviečiame Jus, Jūsų giminaičius ir draugus
suteikti sau puikią progą artimiau susipažinti su
Falungun.

•

•

•

Falun Dafa (Falungun) – tai senovinė sielos,
išminties ir kūno tobulinimo sistema. Pagrįsta
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