
ΟΗΕ: “...δύο τρίτα από τους ανθρώ-
πους που βασανίζονται στην Κίνα είναι
ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ.”
Manfred Nowak, ειδικός επιθεωρητής 

των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα βασανιστήρια.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ;

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΦΩΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΑΛΟΥΝ ΝΤΑΦΑ

Ήρεμη εξάσκηση,
διαλογισμός, καλλιέργεια της καρδιάς,

ηθική βελτίωση, εσωτερική γαλήνη, υγεία.

Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα

www.falundafa.gr

Τον Απρίλιο του 2006 ιδρύεται ο CIPFG
(Συνασπισμός για την Έρευνα της Δίωξης του
Φάλουν Γκονγκ) με σκοπό την ανεξάρτητη 

έρευνα του ζητήματος. Μέχρι σήμερα αριθμεί πάνω
από 300 προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο.

Διεθνής Αμνηστία: “...συνεχιζόμενες αναφορές σχετικά
με θανάτους κρατουμένων ασκούμενων του Φαλουν
Γκονγκ μετά από βασανισμούς και ακραία κακοποίηση.
...η κυβέρνηση της Κίνας αρνείται κάθε ισχυρισμό για κακή
μεταχείρηση ακόμη και μετά από πολλαπλές αυτόπτεις
μαρτυρίες.” - Βασανισμοί, μια αναπτυσσόμενη μάστιγα
στην Κίνα. (ΑΙ index ASA 17/004/2001).

Πείτε το σε φίλους, σε γνωστούς, στην οικογένεια
σας, σε συνάδελφους. Πείτε το στα ΜΜΕ και
ζητήστε τους να καλύψουν την ιστορία. Μπορείτε
επίσης να υπογράψετε στην έκκληση μας για
τον τερματισμό αυτής της δίωξης στη σελίδα:
www.falundafa.gr/petition.html

Παρακαλούμε μην πετάτε αυτό το φυλλάδιο,
μοιραστείτε το. Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.gr.clearharmony.net
www.faluninfo.net

Το φυλλάδιο αυτό δημιουργήθηκε εξ’ ολοκλήρου από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ.

ΟΗΕ: “...βασανιστικές σκηνές κρατουμένων, που πολλοί
είναι της κίνησης Φάλουν Γκονγκ, πεθαίνουν μετά από
βαριά κακοποίηση, παραμέληση... Η αγριότητα 
και ωμότητα αυτών των βασανιστηρίων είναι 
πέρα από κάθε περιγραφή.” Asma Jahangir, 
ειδική επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών.

Ren Pengwu, 33 ετών. Συνελήφθη επειδή
ασκούσε Φάλουν Γκονγκ. βασανίστηκε μέχρι
θανάτου στις 21 Φεβρουαρίου 2001. Όλα
τα εσωτερικά του όργανα αφαιρέθηκαν. Το
σώμα του αποτεφρώθηκε από την αστυνομία   

χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειάς του.

Ο κ. Έντουαρντ Μακ Μίλαν-Σκοτ, αντιπρόεδρος 
του Ευρωπ. Κοινοβουλίου γράφει: «...επιλέγονται
φυλακισμένοι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ 
για μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστού, και 
αυτό κατόπιν οδηγεί στο θάνατο τους.» Δείτε:
www.theepochtimes.com/news/6-7-7/43653.html

Στις 20 Ιουλίου του 1999 ο τότε ηγέτης
του ΚΚΚ Τζιάνγκ Τζεμίν θέτει το Φάλουν
Γκονγκ εκτός νόμου και αρχίζει να
διώκει αθώους ασκούμενους. Με
υπολογισμούς της κυβέρνησης οι
ασκούμενοι ήταν τότε περισσότεροι
από 100 εκατομμύρια, αριθμός πολύ
μεγαλύτερος από τα μέλη του ΚΚΚ (60
εκατ.), κι αυτό το είδαν ως απειλή. Με 

στόχο να θέσει αυτή τη γρήγορη εξάπλωση του Φάλουν
Γκονγκ ύπο έλεγχο και να το εξαλείψει τελείως, η κινεζική
κυβέρνηση ξεκινά να το δυσ-
φημεί με μαζική προπαγάνδα 
στην Κίνα και στο εξωτερικό. 
Ταυτόχρονα κλείνει σε φυ-
λακές και στρατόπεδα κατα-
ναγκαστικής εργασίας εκα-
τοντάδες χιλιάδες ασκούμενους, πολλοί εκ των οποίων
έχασαν τη ζωή τους από τα βασανιστήρια.

Η ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΦΑΛΟΥΝ ΓΚΟΝΓΚ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά το 2006 αποκαλύφθηκε η 
ύπαρξη μυστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Κίνα
όπου γίνεται αφαίρεση οργάνων(!) από ζωντανούς(!!!)
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ με σκοπό το κέρδος.

Τον Ιούλιο του 2006 οι κκ. Ντ. Κίλγκουρ (πρ.
ΥΠΕΞ Καναδά) και Ντ. Μάτας (συνήγορος
ανθρ. δικαιωμάτων) μετά από έρευνά τους
αποδεικνύουν ότι δυστυχώς η συστηματική
αφαίρεση οργάνων από ασκούμενους 

του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα είναι αληθινή.
www.organharvestinvestigation.net

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ



Το Φάλουν Ντάφα (ή αλλιώς Φάλουν Γκονγκ) είναι 
μια αρχαία μέθοδος εξάσκησης σώματος και νου 
που στηρίζεται στις αρχές Αλήθεια, Καλοσύνη 
και Ανεκτικότητα. Περιλαμβάνει 5 πολύ απλές 
στην εκμάθηση αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές 
ασκήσεις. Ο συνδιασμός των ασκήσεων και της 
συνεπούς εφαρμογής των ανωτέρω αρχών στην 
καθημερινή ζωή επιφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα 
όπως υγεία, ηρεμία, πνευματική ισορροπία και 
ηθική βελτίωση. Όλα αυτά αναλύονται στο Τζούαν 
Φάλουν το βασικό βιβλίο του Φάλουν Ντάφα, το 
οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά.

«Ως γενικός σύμβουλος της Έκθεσης, είμαι υποχρεωμέ-
νος να συστήσω το Φαλουν Γκονγκ σε όλους σας» 

- Καθηγητής Τζιανγκ Σουεγκουέι υπεύθυνος σύμβουλος της 
Έκθεσης EXPO (Πεκίνο 1992)

5η άσκηση: Καθιστός 
διαλογισμός για την επίτευξη 
ενός αγνού και καθαρού 
νου. Αυτή η άσκηση είναι 
ανωτάτου επιπέδου και 
αρχικά ήταν μυστική.

4η άσκηση: Για την
κυκλοφορία της ενέργειας 
σε μεγάλες περιοχές του 
σώματος.

  1η άσκηση: Για το
ξεμπλοκάρισμα των  
ενεργειακών καναλιών 
του σώματος.

3η άσκηση: Για το   
γρήγορο καθάρισμα 
του σώματος.

2η άσκηση: Για το
πλήρες άνοιγμα 
ολόκληρου του 
σώματος.

Το Φάλουν Ντάφα δημοσιοποιήθηκε για πρώτη 
φορά στην Κίνα το 1992 από τον κ. Λι Χονγκτζί. 
Χάρη στα θαυμαστά οφέλη της στην σωματική 

και ψυχική υγεία, πολύ γρήγορα η μέθοδος 
διαδόθηκε από στόμα σε στόμα και απέκτησε 

δεκάδες εκατομμύρια ασκούμενους.     

Το Φάλουν Ντάφα 
ασκείται σε περισσότερες 

από 80 χώρες. Έχει 
αλλάξει τις ζωές 
εκατομμυρίων 

ανθρώπων σε όλο τον 
κόσμο, χαρίζοντας τους

εσωτερική γαλήνη, 
ισορροπία, ηθική βελτί- 

ωση και ασύγκριτη υγεία. 

Φάλουν Ντάφα μπορούν 
να ασκήσουν

όλοι οι άνθρωποι, 
ανεξάρητα από ηλικία, 
φύλο, φυλή, θρησκεία,

κοινωνική τάξη κλπ.
Το Φάλουν Ντάφα είναι 
ελεύθερο και δωρεάν.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΦΑΛΟΥΝ ΝΤΑΦΑ

Το Φάλουν Ντάφα είναι η 
εξάσκηση που έχει λάβει τις 

υψηλότερες διακρίσεις από την 
Εθνική Ένωση Τσιγκόνγκ Κίνας. 

1999
Τσενγιάνγκ, Κίνα.

Γιώργος Τζόκας, 21, φοιτητής:
“Οι αρχές του Φάλουν Ντάφα, Αλήθεια, Καλοσύνη, 
Ανεκτικότητα, με έκαναν να δω τη ζωή από μια νέα σκοπιά: 
Να σκέφτομαι πάντα τους συνανθρώπους μου σε ό,τι κάνω.”

Μαρία Νικολοπούλου, 57, εκπαιδευτικός:
“Για πολλά χρόνια δεν ήξερα πώς είναι να ζεις χωρίς πόνο 
και άγχος. Με την αληθινή εξάσκηση του Φάλουν Ντάφα η 
υγεία μου επανήλθε και το άγχος εξαφανίστηκε. Παράληλλα 
νιώθω μια βαθύτερη κατανόηση και αγάπη για τους 
ανθρώπους. Ευχαριστώ ολόψυχα το Φάλουν Ντάφα.”

Μπορείτε να δείτε περισσότερα και να κατεβάσετε 
ελεύθερα υλικό στο:       www.falundafa.gr

ΤΟ ΦΑΛΟΥΝ ΝΤΑΦΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι ασκήσεις του Φάλουν Ντάφα

Τι είναι το Φάλουν Ντάφα;
1998

Γκουανγκτζού, Κίνα.

ΗΠΑ

Αυστραλία

Γαλλία

Ιαπωνία

ΝάουσαΑθήνα

ΕΛΛΑΔΑ: +30.6944.104388 (Αθήνα)
+30.6947.421621 (Θεσ/νίκη)

ΚΥΠΡΟΣ:  +35.96348187 (Λευκωσία)
e-mail: dafa-cy@inbox.com


