Genocidul din China
Falun Gong contribuie, prin învățăturile sale bazate pe
principiile Adevăr – Compasiune – Toleranţă, la o renaștere
a culturii tradiționale chineze pe care Partidul Comunist
Chinez (PCC) a încercat în mai multe rânduri să o distrugă
prin luptă și violenţă. În 1999, între 70 şi 100 de milioane
de oameni practicau Falun Gong în China, numărul
lor fiind mai mare decât cel al membrilor PCC.
Însă popularitatea școlii a fost privită de către fostul lider
comunist, Jiang Zemin, ca o amenințare la puterea sa.
Astfel, la 20 iulie 1999, acesta a interzis practica și a dat
următorul ordin: “discreditați-i, ruinaţi-i financiar şi distrugeţi-i
fizic”, cerând totodată “eradicarea Falun Gong în 3 luni”.
După data de 20 iulie
1999, nenumăraţi practicanţi Falun Gong au
fost aruncaţi în închisorile chineze şi supuşi la
torturi inimaginabile,
mulţi pierzându-şi viaţa.
Măcelul a fost însoţit de
o campanie intensivă de
demonizare a practicii.
Investigaţiile ulterioare făcute de David Kilgour, fost parlamentar canadian, David Matas, avocat de drepturile omului, şi Ethan Gutmann, jurnalist de investigaţie, au dezvăluit
un adevăr şi mai crunt: recoltarea forțată de organe în
centrele de detenţie din întreaga China. Fenomenul a luat
amploare imediat după începerea persecuţiei împotriva
Falun Gong.
Un tribunal independent constituit la Londra, prezidat de
Sir Geoffrey Nice QC, procurorul care a condus acuzarea
la Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie,
a concluzionat la 17 iunie 2019, după mai multe luni de
audieri şi examinări, că: “recoltarea forţată de organe
are loc de ani de zile în întreaga China pe scară largă,
iar practicanţii Falun Gong au fost şi sunt probabil
principala sursă de aprovizionare cu organe”.
Timpii de aşteptare pentru transplanturile operate de
spitalele din China au fost extraordinar de mici, a observat
Tribunalul, adesea de doar câteva săptămâni - în timp
ce în lumea civilizată perioadele sunt de mai mulţi ani.

OAMENII SUNT PERSECUTAŢI...

Falun Dafa
O practică străveche pentru minte, corp şi spirit

...PENTRU CĂ FAC ASTA
Pe baza informaţiilor obţinute de la spitale, martori,
conversaţii telefonice înregistrate şi o serie de alte
dovezi, investigatorii independenți au concluzionat
că, începând din anul 2000, au fost ucişi pentru
profit sute de mii de practicanţi Falun Gong prin
recoltarea forţată de organe pe viu. Astfel, aceştia
au devenit o sursă majoră de organe în industria
transplanturilor din China.

真 Adevăr
善 Compasiune
忍 Toleranţă

Potrivit organizaţiei “Doctori Împotriva Recoltării Forţate
de Organe”, precum şi a experţilor internaţionali în
drepturile omului, aceste atrocităţi sunt orchestrate
de către stat şi coordonate de oficiali ai PCC, fiind
implicate şi cadre din armată. Persecuţia împotriva
Falun Gong ce are loc în China este unul dintre cele mai
grave cazuri de încălcare a drepturilor omului existente
la ora actuală în lume, o crimă împotriva umanităţii.

Acţiuni pe plan internaţional
Parlamentul European a adoptat, la 27 iulie 2016,
Declaraţia 48/2016 care condamnă recoltarea de organe de la prizonierii de conştiinţă şi cere implementarea rezoluţiei adoptate de Parlamentul European la 12
decembrie 2013, care solicită încetarea practicilor lipsite
de etică din domeniul transplantului de organe în China.

ro.faluninfo.eu
ro.clearharmony.net

ro.FalunDafa.org

Ce este Falun Dafa
Falun Dafa, sau Falun Gong, este o practică străveche de cultivare a minții şi
corpului, profund înrădăcinată în cultura
tradiţională chineză, bazată pe respectarea
principiilor: Adevăr, Compasiune, Toleranţă.
Practicanţii aspiră să respecte aceste valori în
viaţa de zi cu zi, îmbunătăţindu-şi constant caracterul moral.
A fost făcută publică în mai 1992 în China,
de către domnul Li Hongzhi. De atunci, Falun
Dafa s-a răspândit rapid, atât în China, cât și
în străinătate. În prezent, școala se practică în
peste 100 de ţări. Milioane de oameni de toate
vârstele, din diferite straturi sociale şi culturale, au
obținut în timp îmbunătățirea sănătății, armonie
şi echilibru interior.
Falun Dafa a primit peste 1.000 de premii şi
onoruri, inclusiv în China înainte de începerea
persecuţiei în 1999, iar Maestrul şcolii, domnul Li
Hongzhi, a fost de cinci ori nominalizat la Premiul
Nobel pentru Pace.

Falun Dafa este practică și cultivare
Cultivarea se referă la îmbunătățirea constantă a
caracterului moral prin studiul cărții Zhuan Falun,
autodisciplină și aplicarea în viața de zi cu zi a
principiilor fundamentale ale Falun Dafa, considerate valori universale:

真
善
忍

Adevăr

cum puteţi practica
Cele cinci exerciții Falun Gong favorizează deschiderea rapidă a tuturor canalelor energetice,
purificând corpul, eliberând de stres şi conducând
la atingerea liniştii interioare.
Mişcările sunt line, lente, uşor de învăţat şi se pot
practica de unul singur sau în grup.

Compasiune
Toleranţă

Zhuan Falun este cartea esenţială a Falun Dafa,
tradusă în 40 de limbi, fiind disponibilă și în limba
română.
Practica se referă la efectuarea a 5 exerciții fizice,
cu mișcări lente și line, ce contribuie la purificarea
corpului.
Falun Dafa este potrivită pentru fiecare vârstă și
este predată gratuit de voluntari, la locurile de
practică organizate.

INFORMATII ȘI PERSOANE DE CONTACT
Informații privind orașele, locația și
numerele de telefon ale persoanelor
care, în mod voluntar, se ocupă de
locul de practică, le găsiți accesând:

bit.ly/FalunDafa-Contact

Învăţăturile Falun Dafa sunt prezentate în următoarele două cărţi:
Falun Gong - 法轮功 - o carte introductivă cu
ilustraţii şi explicaţii ale exerciţiilor.
Zhuan Falun - 转法轮 - “Învârtind Roata Legii”
Toate materialele necesare le puteți descărca
gratuit de pe: ro.FalunDafa.org

sau la numerele de mai jos:

Toate activitățile în Falun Dafa sunt complet gratuite și
sunt organizate de către voluntari.

0722 741 265

În Falun Dafa nu se colectează fonduri, nu se acceptă
donații, nu se percep taxe de participare.

