STOP GENOCÍDE!
ZASTAVME PRENASLEDOVANIE ĽUDÍ
CVIČIACICH FALUN DAFA V ČÍNE
Podľa overených správ v Číne doteraz ubili alebo umučili
viac ako 3292 praktizujúcich Falun Dafa. Desaťtisíce žien,
mužov a detí je uväznených v pracovných táboroch, kde sú
denne mučení a ponižovaní. Podľa výpovedí svedkov čínsky
režim dokonca zriadil koncentračné tábory, kam posielajú
ľudí, ktorých nedokážu „transformovať“ komunistickou ideológiou. V
táboroch prebieha odber orgánov zo
živých tiel a ich následné spálenie,
aby sa odstránili dôkazy.
Táto 30-ročná žena s 8-mesačným
dieťaťom boli umučené na smrť
v pracovnom tábore.

Prečo?
Falun Dafa začalo v krátkom čase praktizovať viac ako 70
miliónov ľudí, čo presiahlo počet členov vládnucej komunistickej strany. Vtedajší čínsky
prezident Ťiang Ce-min a jeho
režim sa tým cítil ohrozený, a tak
zo strachu o moc v roku 1999
Falun Dafa zakázal a začal kruté
prenasledovanie s cieľom zničiť ho.
Zatýkanie praktizujúcich Falun
Dafa pri pokojných protestoch
na Námestí nebeského pokoja.

Svetoví prominenti hovoria o genocíde
„V posledných mesiacoch vyšlo na svetlo mimoriadne zlé
zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Dafa, konkrétne výber
väzňov s „vhodným“ orgánom a tkanivom pre transplantáciu, čo
vedie k ich smrti. Toto je genocída, ako je to deﬁnované v Článku
2 Konvencie o predchádzaní a trestaní zločinov genocídy.“
podpredseda Európskeho parlamentu, McMillan Scott

Ako môžete pomôcť vy?
Dajte tento letáčik ďalším a pomôžte nám tak informovať viac
ľudí a zastaviť toto kruté prenasledovanie. Ak máte možnosť,
oslovte médiá a vládne inštitúcie. Podporte internetovú petíciu
proti prenasledovaniu Falun Dafa na:
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FALUN DAFA

PRAVDIVOSŤ SÚCIT ZNÁŠANLIVOSŤ
Falun Dafa

法輪大法

nazývaný aj Falun Gong, je starodávna metóda zušľachťovania mysle a tela. Učí ľudí nasledovať princípy
pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Bol predstavený pánom
Li Chung-č’ v Číne v roku 1992 a dnes sa mu venuje okolo 100 miliónov ľudí vo viac ako 70 krajinách sveta.
Cvičenia
sú jednoduché, ľahko naučiteľné a mimoriadne účinné.
Majú priaznivý vplyv na zdravie a prinášajú človeku pocit
sviežosti, pokoja a vnútornej
harmónie. Falun Dafa okrem
cvičení vedie ľudí k zušľachťovaniu vlastného charakteru a
nasledovaniu tradičných ľudských hodnôt pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Falun
Dafa nie je náboženstvo, nemá členstvo ani politické ambície a vyučuje sa zdarma.
Literatúra Falun Dafa
Úvod do systému a ilustrovaný popis cvičení nájdete v
knihe Falun Gong. Podrobnejšie vysvetlenie celej metódy
sa nachádza v hlavnej knihe Čuan Falun. Obe knihy sú dostupné vo vydavateľstve CAD Press, tel.: 02 / 6436 9928.
Všetky materiály si môžete zdarma stiahnuť z internetovej
adresy www.falungong.sk.
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