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pravdivosť

„Prenasledovanie je politicky motivované a jeho obeťami sú
väčšinou bežní ľudia, ktorí len pokojne uplatňovali svoje
základné práva na slobodu presvedčenia, zhromažďovania
a prejavu.“
Amnesty International

Úvodná kniha systému, Falun Gong,
obsahuje krátky úvod a ilustrovaný
popis cvičení. Podrobnejšie vysvetlenie systému nájde čitateľ v knihe Čuan
Falun. Obe knihy si môžete objednať vo vydavateľstve CAD Press, tel.
02/6436–9928 alebo si ich zdarma
stiahnuť zo stránky www.falungong.sk.

FALUNGONG

„V posledných mesiacoch
vyšlo na svetlo mimoriadne
zlé zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu,
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.“

súcit

znášanlivosť

CVIČENIA
Cvičenia Falun Gongu sú jednoduché a ľahko naučiteľné. Majú pozitívny vplyv na duševné a telesné
zdravie, ktorý bol potvrdený štúdiami. Môžete sa ich
naučiť na cvičebných miestach alebo sami podľa inštruktážneho videa na stránke www.falungong.sk.

McMillan Scott, podpredseda Európskeho parlamentu
„Nielen ako poslankyňa NR SR, ale predovšetkým ako
človek, ktorý si hlboko váži slobodu a dodržiavanie ľudských práv, chcem vyjadriť podporu každej snahe o zastavenie prenasledovania a mučenia ľudí, hlásiacich sa
k Falun Gongu. Je potrebné ostro odsudzovať praktiky
čínskych úradov, ktoré upierajú svojim občanom základné
práva a slobody.
Pevne verím, že v blízkej budúcnosti vznikne priestor
pre diskusiu o právach praktizujúcich Falun Gong a aj
slovenská spoločnosť sa v záujme dodržiavania princípov
Pravdivosti, Súcitu a Tolerancie
pridá k mnohým demokratickým
krajinám, organizáciám a štátnikom k výzve na zastavenie
neprávostí a represálií v Číne.“

KONTAKTY NA CVIČEBNÉ SKUPINY
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e-mail: info@falungong.sk

MUDr. Darina Gabániová
poslankyňa NR SR
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TRADIČNÁ ČÍNSKA METÓDA
NA KULTIVÁCIU MYSLE A TELA

www.falungong.sk

PREČO SÚ ĽUDIA V ČÍNE MUČENÍ
ZA JEJ PRAKTIZOVANIE?

2.9.2009 22:31:00

ČO JE FALUN GONG?

BRUTÁLNE PRENASLEDOVANIE

POKOJNÝ ODPOR

Falun Gong, nazývaný aj Falun Dafa, je starodávna
kultivačná prax na zušľachťovanie mysle a tela. Falun
Gong učí ľudí nasledovať princípy pravdivosti, súcitu
a znášanlivosti. Na verejnosti bol predstavený v roku
1992 pánom Li Chung-č’.

Keď počet nasledovníkov Falun Gongu prekročil
počet členov komunistickej strany, začal zo strachu o
moc vtedajší vodca čínskej komunistickej strany, Jiang
Zemin, voči tomuto hnutiu kampaň s cieľom odstrániť ho. Od roku 1999 až dodnes v Číne prenasledujú
ľudí venujúcich sa Falun Gongu. Praktizujúci sú bez
súdnych procesov odvlečení z domovov do väzení a
pracovných táborov, kde sú často podrobovaní neľudskému mučeniu.

Praktizujúci Falun Gongu organizujú už 10 rokov po
celom svete aktivity zamerané na zastavenie prenasledovania. Snažia sa informovať vládne orgány, politikov,
osobnosti a médiá o rozsahu a brutalite prenasledovania.

Vďaka svojim mimoriadnym účinkom na telesné
a duševné zdravie si získal Falun Gong v priebehu
niekoľkých rokov obrovskú popularitu. V roku 1999,
sedem rokov po predstavení na verejnosti, ho v Číne
praktizovalo viac ako 70 miliónov ľudí všetkých vekových kategórií a spoločenských vrstiev.
Súčasťou metódy je súbor piatich pomalých cvičení,
skladajúci sa zo štyroch cvičení v stoji a meditácie v
sede. Ich cieľom je očistenie tela a získanie vnútornej harmónie. Cvičenia sú vhodné pre ľudí každého
veku, dajú sa ľahko zahrnúť do každodenného života
a môžu sa cvičiť bez ohľadu na čas a miesto.
Kultivačný systém Falun Gong neobsahuje žiadne
náboženské rituály, nemá žiadne politické ambície ani
formálne členstvo. Všetky aktivity vykonávajú dobrovoľníci a sú úplne bezplatné.

Čínska komunistická strana založila špeciálny úrad Úrad 610, obdobu nemeckého gestapa, ktorý je splnomocnený zatýkať, väzniť a mučiť praktizujúcich Falun
Gongu. Tento úrad má právomoc priamo vydávať príkazy armáde, bezpečnostným silám a justícii v zmysle
hesla prenasledovania: „Zničte ich povesť, ﬁnančne ich
zruinujte a odstráňte ich fyzicky.“
BILANCIA PRENASLEDOVANIA
• viac ako 3200 zdokumentovaných úmrtí
• desaťtisíce ľudí nelegálne zatvorených do väzení
• viac ako 500.000 ľudí deportovaných
do pracovných táborov
• násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu

Na Slovensku podporilo petíciu za zastavenie
prenasledovania Falun Gongu viac ako 15.000 ľudí.
Medzi nimi aj viac ako 50 starostov a primátorov
slovenských miest. Petícia je pravidelne odovzdávaná
vládnym predstaviteľom, aby pri svojich rokovaniach s
čínskou stranou nastolili otázku ľudských práv a prenasledovania Falun Gongu v Číne.
„Som šokovaná, akým spôsobom vláda v Číne prenasleduje jej občanov a koľko ľudí žije v strachu o svoj život a
rodinu. Dúfam, že ľudia, ktorí sa rozhodli prehovoriť, sa
nezľaknú a budú odvážne pokračovať v šírení informácií
o brutálnych praktikách čínskej vlády.“
Alexandra Bohovičová, administratívna pracovníčka
„Ľudí nech na svete spája tolerancia a nie nenávisť pre
rozdielnosť kvôli názoru a presvedčeniu...“
Ivana Leštinská, študentka

Petíciu za zastavenie prenasledovania nájdete na:
www.falungong.sk/peticia

simulácia mučenia v činskych väzeniach
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