Faluņgun tika piešķirti
daudzi apbalvojumi Ķīnā,
Eiropā, Kanādā, ASV un
Austrālijā. 1992. gadā Ķīnas
Cjigunpētniecībasasociācija
izsniedzaLi Hundži kungam
“Cjigun Meistara apliecību”.
1993. gada decembrī Austrumu veselības izstādē Pekinā
MeistarsLi saņēmavisaugstākoapbalvojumustarprobežu
zinātņu jomā un “Speciālo Zelta prēmiju”.
2001. gadā Li Hundži kungam pasniedza
“Brīvības nama prēmiju”, kā arī izvirzīja
Nobela Miera prēmijai 2000. un 2001.
gadā. 2009. gadā Āzijas-Klusā okeāna
cilvēktiesību fonds piešķīra Li Hundži
kungam “Izcila garīgā līdera” godalgu.

Kopš brīža, kad Ķīnā sākās nelikumīgās Faluņgun
vajāšanas, Faluņgun Cilvēktiesību darba grupa ir
dokumentējusi vairāk kā 3700 Faluņgun praktizētāju
nāves gadījumu, kas iestājušies milicĳas iecirkņosun citās
ieslodzījuma vietās izdarīto spīdzināšanu un slepkavību
rezultātā. (Pēc ekspertu domām, reālais bojā gājušo skaits
varētu pārsniegt 10000).
Miljoniemcilvēkuatņemtascilvēkatiesības– viņi nelikumīgi
aizturēti, pakļauti nežēlīgai spīdzināšanai, bez tiesas
spriedumanosūtīti uzcietumiemun darbanometnēm.
2006. gada martā pasaulesplašsaziņas
informācijas līdzekļi atmaskoja Ķīnā
pastāvošu slepenu koncentrācijas
nometņu tīklu. Šajās nometnēs
ieslodzītos Faluņgun praktizētājus
izmanto kā dzīvu izejvielu nelikumīgā
cilvēku orgānu tirdzniecībā.
Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. decembra rezolūcijā tiek
izteikts nosodījums Ķīnas valdībai par piespiedu orgānu
izņemšanu, aicinot nekavējoties izbeigt šādu praksi un
pieprasot atbrīvot visuspārliecībasdēļ apcietinājumā turētos
ieslodzītos.
Vairāk informācijas interneta mājas lapā:
www.lv.clearharmony.net

Pēcveiktajiemstatistikaspētījumiem, kuri apstiprināja
prakses labvēlīgo ietekmi, valsts veicināja Faluņgun
popularizēšanu sabiedrībā. 1998. gadā praktizētāju
skaits bija apmēram 100 miljoni.
Strauji augot mācības sekotāju skaitam, auga arī
toreizējā Ķīnas kompartijas līdera Dzjan Dzemiņa
skaudība. Drīz tā pārvērtās bailēs, ka cilvēki,
atgriežoties pie tradicionālām vērtībām, atklās
kompartijas necilvēcīgo dabu. 1999. gadā, pretēji
konstitūcijai un tautas gribai, sekoja viņa vienpersoniski pieņemts lēmums uzsākt nežēlīgu represiju
kampaņu.

• Uzrunājot valdības pārstāvjus un tiesībsargājošās
organizācijas un aicinot viņus pieprasīt Ķīnas režīmu dot
atļauju veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu visās
koncentrācijas nometnēs, cietumos un slimnīcās Ķīnā.
• Sazinoties un informējot plašsaziņas līdzekļus par šīm
vajāšanām.
• Pastāstot šīs ziņas arī saviem tuviniekiem, draugiem,
domubiedriem un darba kolēģiem.
• Parakstot petīciju.
Tas palīdzēs glābt daudzas dzīvības!
Vairāk informācijas atradīsiet:

www.faluninfo.net | www.fofg.org

www.FalunDafa.org

Faluņgun, pazīstams arī kā Faluņ Dafa, ir kompleksa sevispilnveidošanas sistēma, kasietver vingrojumu izpildi
un sirds rakstura pilnveidošanu. Pirmo reizi Li Hundži
kungsplašāku sabiedrībuar Faluņgun iepazīstināja1992.
gadā. Līdz tam paaudžu paaudzēs mācību no Skolotāja
varēja saņemt tikai viens vienīgs skolnieks.
Pateicoties Faluņgun, cilvēki vairāk nekā 111 valstīs ir
uzlabojuši veselību, attīrījuši apziņu, paaugstinājuši
garīgo līmeni un padziļinājuši savu izpratni par tikumu,
cilvēci un Visumu.

Faluņ Dafa pilnveidošanās prakses būtība un principi
izklāstīti Meistara Li Hundži grāmatās “Džuaņ Faluņ”
un “Faluņgun”.
“Faluņgun” ir kā ievada grāmata,
kurā metodiski izklāstīti Faluņgun
pilnveidošanās prakses pamati.
Tā ir ideāls sākumpunkts prakses
uzsākšanai.
“Džuaņ Faluņ” atklāj Visuma un
cilvēces evolūcijas likumsakarības
un principus, to vēsturi, pašreizējo
situāciju un nākotnes projekciju.
Grāmatas būs lielisks ceļvedis ikvienam, kas vēlas
no jauna uzlūkot vispārpieņemto, pilnveidot savu
iekšējo pasauli, rast līdzsvaru un harmoniju ikdienas
dzīves mutulī. Šobrīd tās iztulkotas jau 40 valodās un
iedvesmojušas simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē.
Ar dziļo saturu un viegli uztveramo valodu tāsatradušas
vietu neskaitāmu cilvēku sirdīs.
Visi izdevumi, audio un video apmācību materiāli brīvi
pieejami: www.FalunDafa.orgun www.FalunDafa.lv.

Savā ikdienas dzīvē praktizētāji tiecas rīkoties saskaņā
ar Visuma pamatīpašību, kuru var izteikt trīs vārdos:
1. Budaizstiepj tūkstošrokas
Viegli izstiepjot ķermeni, tiek
atvērti visi cilvēka ķermeņa
enerģētiskiekanāli.

Šīs vērtības ir sevis pilnveidošanas pamatkritēriji. Tie ir
kā ceļvedis, kas palīdzcilvēkam uzlabot savu morālo stāju
un paaugstināt tikumību, lai savā ikdienasdzīvē sasniegtu
harmoniju.

Prakse sastāv no pieciem vienkāršiem plūstošu kustību
vingrojumiem, kuri uzlabo organisma stāvokli, aktivizē
apziņu, un praktizētāji iegūst mundrumu. Vingrojumus
var apgūt jebkura vecuma cilvēks; nav nepieciešamas
īpašas iemaņas vai iepriekšēja pieredze.

Lai uzzinātupar tuvākajāmFaluņgun praksesnodarbību
vietām, lūdzu, zvaniet:
Rīga, Andrejs: (+371) 29250582;

2. Faluņ stājaspozīcija
ČetrasstatiskasFaluņ rata aptveršanas
pozīcijasveicina dzīvībasspēka un
enerģijaspalielināšanos.

3. Iespiešanāsdivosgalējospolos
Vieglasaugšup-lejup slīdošasroku
kustībasattīra ķermeni ar Visuma
enerģiju.

4. FaluņDebesuloks
Plaukstām viegli slīdot gar ķermeni,
tiek veicināta nepārtraukta enerģijas
cirkulācija pa visiem kanāliem.

Ventspils, Normunds: (+371) 29145987;
Līvāni, Jolanta: (+371) 29716446.
E-pasts: info@FalunDafa.lv
Ja vēlaties tuvāk iepazīties ar Faluņgun prakses
pamatprincipiem un apgūt piecu vingrojumu
kompleksu, mēs varam atbraukt pie Jums.

5. Dievišķospējupastiprināšana
Meditācija, sēžot ar “lotosa”
pozā sakrustotām kājām, veicina
brīnumspēju un dzīvībasenerģijas
pastiprināšanos.

