
Συλλήψεις ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο.
Oι ασκούμενοι ξεδιπλώνουν πανό με τις λέξεις: «Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα». 

Φάλουν Γκονγκ  法輪功  
μια ειρηνική αντίσταση

Ο διαλογισμός, η 5η άσκηση του Φάλουν Γκονγκ.

13 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗΣ
για την άμεση λήξη της γενοκτονίας και την 

απελευθέρωση των φυλακισμένων ασκούμενων
  διαβήματα σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς
  μεταδόσεις από ΜΜΕ χωρίς λογοκρισία
  διανομή ενημερωτικού υλικού και συγκέντρωση υπογραφών
  ειρηνικές διαμαρτυρίες, συνέδρια, εκθέσεις, συνεντεύξεις τύπου

 Μάθετε περισσότερα : www.faluninfo.net
www.gr.clearharmony.net

Edward Mcmillan Scott - Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ολονυκτία για την επέτειο της έναρξης της γενοκτονίας (20 Ιουλίου 1999)
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Ελληνική Ένωση Φάλουν Ντάφα

Αθήνα: 6987.148.953  -  Θεσσαλονίκη: 6947.421.621
Ηλεκτρονική επικοινωνία : info@falundafa.gr

Οι υποστηρικτές του Φάλουν Γκονγκ φυλακίζονται επανειληµµένα εξαιτίας των πιστεύω 
τους και αποτελούν την πλειοψηφία των φυλακισµένων που υπόκεινται σε 
βασανιστήρια. Αποτελούν όµως και τα κύρια θύµατα ενός από τα χειρότερα εγκλήµατα 
κατά της ανθρωπότητας - της συγκοµιδής ανθρωπίνων οργάνων από φυλακισµένους για 
να προµηθεύσουν την ταχέως αυξανόµενη εµπορία µοσχευµάτων της Κίνας. Τα 
µοσχεύµατα ξεπερνούν τα 10.000 τον χρόνο και καθώς µια καρδιά µπορεί να κοστίζει 
έως και 120.000 Ευρώ, αποτελεί επικερδή επιχείρηση για τον στρατό της Κίνας, που 
οργανώνει (την συγκοµιδή) και εισπράττει τα κέρδη.

- The Guardian 8/8/08

For more information : www.falundafa.org



http://organharvestinvestigation.net

 
 

Πνεύμονας
150.000 €
170.000 €

Κερατοειδής
22.000 €

Καρδιά
96.000 €

118.000 €

Ήπαρ
72.000 €
96.000 €

Νεφρό
46.000 €
62.000 €

Πάγκρεας
65.000 €
90.000 €

Φάλουν Γκονγκ

1999: Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα
απαγορεύει το Φάλουν Γκονγκ

Από το 1999 μέχρι σήμερα:

   

 


  

 TI EINAI TO ΦΑΛΟΥΝ ΓΚΟΝΓΚ  法輪功 ; 
  Το Φάλουν Γκονγκ ή αλλιώς Φάλουν 
Ντάφα   είναι   μια   αρχαία   μορφή  τσιγκόνγκ 
(κινέζικη ενεργειακή εξάσκηση).

  Γνώρισε μία χωρίς προηγούμενο 
απήχηση στην Κίνα την δεκαετία του 
‘90. Οι  επίσημες στατιστικές έδειχναν 
ότι κάθε μέρα περισσότεροι από 70 
εκατομμύρια ανθρώπων το ασκούσαν 
στα δημόσια πάρκα.

  Σήμερα, εκατομμύρια ανθρώπων το 
ασκούν σε περισσότερες από 100 χώρες.

  Η τεράστια απήχησή του οφείλεται 
αναμφίβολα στο ότι το Φάλουν Γκονγκ 
ήταν η πρώτη μέθοδος που αναβίωσε 
την πανάρχαια κινέζικη παράδοση της 
Άσκησης Καλλιέργειας 修煉 (Σιού λιάν).

     Η Καλλιέργεια 修 (Σιού) αφορά 
στην βελτίωση της καρδιάς και του νου, 
μέσα από τη συστηματική μελέτη και 
εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των 
θεμελιωδών αρχών:

  Αλήθεια       真  (Τζεν) 

  Καλοσύνη     善  (Σαν)

  Ανεκτικότητα   忍  (Ρεν)

  Οι βασικές αρχές του Φάλουν 
Γκονγκ εξηγούνται στην ολότητά τους 
στο βιβλίο Τζούαν Φάλουν 轉法輪 
(ISBN 978-960-421-116-6).

     Η Άσκηση 煉 (λιάν) αφορά στην 
εξάσκηση 5 ασκήσεων, μαζί με τον 
διαλογισμό, για την ενεργοποίηση του 
σώματος.

H 2η άσκηση

 Μπορείτε να βρείτε δωρεάν τα βιβλία, τα βίντεο με τις ασκήσεις και 
τους τόπους εξάσκησης, σε όλο τον κόσμο, στην ιστοσελίδα:

www.falundafa.gr

Τον Ιούλιο του 1999, ο τότε ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, Ζιάνγκ 
Ζεμίν, ξεκινάει μια μαζική και βάναυση εκστρατεία για την εξάλειψη της 
παραδοσιακής κινέζικης πνευματικής εξάσκησης γνωστής ως Φάλουν Γκονγκ. 
Παρόλο που το Φάλουν Γκονγκ δεν υιοθετεί οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία, ο 
Ζιάνγκ το θεώρησε απειλή για το καθεστώς της Κίνας, λόγω της μεγάλης 
δημοτικότητάς του, της ανεξαρτησίας του από το κράτος και των παραδοσιακών 
πνευματικών αρχών του σε αντίθεση με εκείνων του απολυταρχικού καθεστώτος.

Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει στην Ετήσια Έκθεση της για το 2010:

«Η σκληρή και συστηματική δεκάχρονη εκστρατεία κατά του Φάλουν Γκονγκ 
συνεχίζεται... Πρώην κρατούμενοι των στρατοπέδων εργασίας αναφέρουν ότι το 
Φάλουν Γκονγκ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ομάδες κρατουμένων... Η 
εκστρατεία της κυβέρνησης κατά του Φάλουν Γκονγκ έγινε πιο σκληρή, με μαζικές 
συλλήψεις, προαποφασισμένες δίκες που οδηγούν σε μακρόχρονες ποινές, 
σκόπιμες εξαφανίσεις και θανάτους υπό κράτηση μετά από βασανιστήρια και 
κακοποιήσεις».

Πάνω από 500.000 είναι έγκλειστοι σε φυλακές, στρατόπεδα εργασίας και 
κέντρα πλύσης εγκεφάλου.

Πάνω από 3.500 έχουν πεθάνει 
αποδεδειγμένα κατά την κράτηση τους από 
τις κινεζικές αρχές. Ο πραγματικός αριθμός 
υπολογίζεται σε δεκάδες χιλιάδες.

Πραγματοποιείται μεγάλης κλίμακας 
βίαιη αφαίρεση οργάνων από ζωντανούς 
ασκούμενους. Αδιάψευστη απόδειξη είναι η 
πρωτοφανής αύξηση στην διαθεσιμότητα 
οργάνων από την Κίνα μετά το 1999.

                     Τιμές οργάνων όπως υπήρχαν σε ιστοσελίδες κινεζικών νοσοκομείων. 
Αποσύρθηκαν μετά από επίσημη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2006. Η έρευνα είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση:

Δεκάδες εκατομμύρια ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ στερούνται
την ελευθερία της πίστης τους και διώκονται με παρακολουθήσεις, συλλήψεις,
ψυχιατρικά και σωματικά βασανιστήρια καθώς και διακρίσεις κάθε τύπου.
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