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Фалун Дафа
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Традиционен китайски метод за
усъвършенстване на съзнанието и тялото

Практика, помогнала на милиони хора,
приветствана в 114 страни,

ппреследвана жестоко в собствената си родина

Постоянството и усилията на практикуващите от цял свят за спиране на пре-
следването и убийствата в Китай привличат редица международни организации. 
След ООН, Конгреса на САЩ и канадския парламент, на 12 декември 2013 г. Евро-
пейският парламент прие резолюция, призоваваща Китай незабавно да пре-
крати отнемането на органи, да освободи „затворниците на съвестта“ и да позволи 
независимо разследване на случващото се.
От 2013 г. насам неправителстената организация „Лекари против насил-
ственото отнемане на органи“ (DAFOH) е инициатор на международна кам-
пания за незабавно прекратяване на насилственото отнемане на органи от 
последователи на Фалун Дафа. Петицията, призоваваща ООН да проведе незави-
симо разследване в Китай, бе подкрепена от близо 1,5 милиона души само през 
първата година от стартирането си. В България около 10 000 души са заявили 
своята подкрепа.

Няма друго правителство в света,
 което да избива собствените си

граждани и да продава органите им на 
чужденци... Единствената държава,  в 
която това е наистина законно, е Китай“

- - Дейвид Килгор, бивш държавен секретар 
на Канада за Азиатско-Тихоокеанския регион

„

Международна подкрепа



София – Красимир Христов, 0877 880 069
Пловдив – Иван Гинов, 0879 456 321
Варна – Екатерина Желязкова, 0886 254 384
Бургас – Керачка Параскова, 0898 524 114
Русе – Цветан Тошков, 0886 537 674
Стара Загора – Иван Василев, 0895 140 803
ДДобрич – Ивелина Романова, 0885 196 341
Пазарджик – Димитър Терзов, 0896 399 932

Практиката е достъпна безплатно по градове и в Интернет.
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Какво е Фалун Дафа
Фалун Дафа, или Фалун Гонг, е древна китайска 
система за самоусъвършенстване. Тя е тясно свърза-
на с хилядолетната култура на Китай и възражда тра-
дицията за постигане на физическо и духовно 
личностно подобрение.
Практиката се състои от пет медитативни упраж-
нения и философия, които заедно спомагат за пости-
гане на хармония, здраве и баланс във всекидне- 
вието. Фалун Дафа води към нравствено израстване 
и усъвършенстване на високи нива чрез прилагане 
на универсалните принципи:

www.falun-bg.infowww.falundafa.org

Днес близо 100 милиона души практикуват Фалун Дафа в 
114 страни по света. Книгата „Джуан Фалун“, основният и 
пълен текст на практиката, е преведена на повече от 40 ези-
ка. На български може да бъде закупена от книжарниците в 
страната и е достъпна безплатно на уебсайта:

Вече 16 години практикуващите по цял свят 
мирно апелират за спиране на бруталното преслед-
ване на практиката в Китай. През 1999 г. Китайската 
комунистическа партия (ККП) започва кампания за 
„унищожаване” на Фалун Дафа по заповед на тога-
вашния лидер Дзян Дзъмин. Счита се, че една от 
причините, поради които той обявява практиката за 
„заплаха за партийната власт” е, че по това време 
броят на последователите и надвишава почти два 
пъти броя на членовете на ККП.
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Милиони практикуващи в Китай са подлагани 
на репресии и отвличания в трудови лагери, затво-
ри и центрове за промиване на съзнанието. Има 
над 80 000 документирани случая на изтезания. 
Малко след началото на преследването междуна-
родни наблюдатели разкриват потресаващи факти 
около държавната система за насилствено отнема
не и продажба на органи за трансплантации в Ки-
тай. В доклад от 2006 г. независими канадски 
правозащитници посочват над 33 вида доказател-
ства как десетки хиляди практикуващи Фалун Дафа 
в отлично здраве са убивани заради органите им.
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Това е ниво на медицинска корупция, 
каквото не сме виждали от Холокоста... 
Ако сега отидете в Китай, за да получите 
орган, най-вероятно напълно невинен 

човек ще умре заради вас.“ 

Итън Гатмън, разследващ журналист 


