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A Fálun Dáfá egy testet és szellemet ápoló, ősi kínai 
tanokra épülő művelési út, mely a Buddha-iskolához 
tartozik. Nem vallás, hanem egy, - a napjaink 
életkörülményeihez igazodó, - elméletet és gyakorlatot 
egyaránt tartalmazó rendszer. Nincs vallási formája, 
nincsenek rituáléi, sem imádsága, sem kultusza. A 
Fálun Dáfá mentes mindenféle politikai ideológiától. 
Nem rendelkezik szervezett intézményrendszerrel és 
tisztségekkel. Minden tanfolyam és csoportos gyakorlat 
teljesen önkéntes és ingyenes. 
 
 
 

Gyakorlatok 
 
Ezt az ősi gyakorlatot, 1992-ben Li Hongzhi Mester 
(ejtsd: li hongzsö) hozta nyilvánosságra Kínában. Azóta 
sok millió gyakorló található szerte a világon. 
A rendszer öt gyakorlatból, - beleértve a meditációt -  és 
a hozzá tartozó tanításokból áll. Ezek együttesen 
harmonizálják a testet és a szellemet, pozitív hatással 
vannak az egészségre, segítenek a morális és 
gondolkodási fejlődésben. A szelíd és békés 
gyakorlatok tisztítják a testet, az energiacsatornákat 
felnyitják és a test belső energia keringését fejlesztik. A 
mozdulatokat  minden korosztály könnyen el tudja 
sajátítani, bármikor és bárhol  lehet gyakorolni.  
A gyakorlók fizikai, szellemi teljesítménye egyaránt 
növekszik, ezáltal válnak minden területen sikeresebbé. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tanítások 
 
Li Hongzhi Mester útmutatásait, 
írásaiban foglalta össze. A 
”Zhuan Falun” (ejtsd: dzsuán 
fálun) /A Törvénykerék 
Forgatása/ című főműve 1995-
ben jelent meg  Kínában. A 
Könyv egy teljes útmutató a 
gyakorlatrendszer magasabb 
szintjeinek elérésére. 
A ”Falun Gong” (ejtsd: fálun 
gong) /Törvénykerék Csikung/ című könyv  a 
gyakorlatok végrehajtásában nyújt segítséget. 
A tanítások alapelvei: 

- Zhen (ejtsd: dzsen) Igazság 
- Shan (ejtsd: sán) Jóság 
- Ren (ejtsd: ren) Tolerancia 

Ezen alapelvek a kozmosz természetének elveit 
képviselik, ezáltal megtestesítve annak lényegét. A 
könyvek és egyéb írások ingyenesen letölthetők az 
internetről az alábbi címeken: 
www.hu.clearharmony.net (magyar nyelven) 
www.falundafa.org (magyar és egyéb nyelveken) 
 
 
 

Terjesztés nyugaton 
 
A Fálun Dáfá tanai a nyugati országokban is elterjedtek. 
Li Hongzhi Mester írásait több nyelvre is lefordították. 
Nyugati országban először 1996. október 12-én tartott 
előadást a Fálun Gong-ról, ez Houstonban volt. Ezt a 
napot a város vezetősége ”Li Hongzhi-nap”-ként tartja 
számon. Washington D.C. az 1999. augusztus 9-13-ig 
terjedő hetet ”Fálun Gong-hét”-ként tartja nyilván. Több 
mint százmillióan és ötven országban gyakorolják a 
világban. 
 
 
 
 



Üldözés 
 
A Fálun Gong nagy népszerűsége és gyors terjedése 
politikai körökben ellenszenvet váltott ki. 1999. elején 
kimutatta egy pár hivatalos, de titkos felmérés, hogy 
több mint hetvenmillió kínai állampolgár gyakorol, ezek 
közül sokan a kommunista párt, a kormányhivatalok 
tagjai, professzorok, tanárok, katonák és rendőrök. A 
kormány néhány vezetője ezt kockázati tényezőként 
értékelte a politikai vezetés szempontjából. Utasították a 
rendőrséget, hogy zaklassák és bántalmazzák a 
gyakorlókat, hogy ne tudják végezni a gyakorlatokat és 
ne tudják tanulni a Fálun Gong tanait. 
1999. április 23-án Tianjin-ban több száz gyakorlót 
bántalmazott a rendőrség és sokukat őrizetbe is vette. A 
gyakorlók közölni akarták a tényeket a hatóságokkal, de 
eredménytelennek tűnt. Ezért 1999. április 25-én tízezer 
gyakorló vonult Pekingbe kérelmüket benyújtani. A 
rendőrség felszólította őket, hogy menjenek a 
kormányszékhely elé, melynek eleget tettek. A kormány 
ezt úgy állította be, mintha a gyakorlók ostromolták 
volna a központi kormányszékhelyet. A gyülekezés 
törvényes, békés és rendezett volt. Miután néhányan 
tárgyaltak a kormány képviselőivel, mindenki békésen 
hazament.  A gyakorlók nem sejtették, hogy a kormány 
éppen a Fálun Gong ellen indít kampányt. 
1999. július 20-án megindult az üldözés. Éjfélkor több 
száz Fálun Gong-kontaktszemélyt vettek őrizetbe, 
feldúlták és kifosztották házaikat. 2-nappal később 
betiltották a Fálun Gong-ot Kínában. Több millió 
könyvet és videofelvételt semmisítettek meg. Több 
tízezer gyakorlót bántalmaztak és tartóztattak le. Hogy 
eljárását igazolni tudja, a kínai kormány valótlanságokat 
kezdett terjeszteni, hogy elrejtse az igazságot. Ezeket a 
hazugságokat külföldön is terjesztették. Az információs 
és kommunikációs csatornákat elvágták, illetve 
ellenőrizték, a külföldi riportereket letartóztatással 
fenyegették, ha felvették a kapcsolatot a gyakorlókkal. 
A kínai kormány elfogatóparancsot adott ki Li Hongzhi 
Mester ellen és megkövetelte kiutazását az U.S.A.-ból. 
(Jelenleg is ott él, teljesen legálisan.) Kínában minden 
nyilvános testületnél és minden állami munkahelyen 

üldözik a gyakorlókat. Akiket gyakorlás közben látnak, 
vagy csak beszélnek arról, azonnal őrizetbe veszik, 
majd egy ”átnevelő” programban vesznek részt, amely 
során ”megváltoztatják a Fálun Gong-ról alkotott 
nézeteiket”. A rendőrség megjutalmazza azokat, akik a 
szomszédjukat feljelentik. 
1999. októberében a Kínai Népi Kongresszus új büntető 
törvényt szavazott meg saját tevékenységének 
legalizálására. Az ügyvédeknek tilos lett gyakorlókat 
védeniük. Több száz gyakorlót börtönbüntetésre ítéltek 
és munkatáborokba küldtek bírósági eljárás nélkül. 

 

 
 

Az üldözések során a 
hivatalos adatok szerint, több mint 3.000 embert 

kínoztak halálra, több mint 100.000 embert 
tartóztattak le és több mint 25.000-et deportáltak 

kényszermunka-táborokba bírósági eljárás nélkül. 
Több mint 1.000 embert zártak 

elmegyógyintézetekbe, ahol mentális kínzásnak és 
kényszer-ínjekcióknak lettek kitéve.  

MINDENFÉLE JOGI TÁRGYALÁS NÉLKÜL! 
 

Kontaktszemélyek: 
Budapest: Zhang Xiaoping asszony 
Tel: +36-30-289-9596 
E-mail: faluninfo@freemail.hu 
Dunaharaszti: Horváth Tibor 
Tel: +36-20-399-1528 
E-mail: yattaratibitata@freemail.hu 
 Pécs: Kovács Eszter 
Tel: +36-20-442-1382 
E-mail: kovacseszter@index.hu 
 

FÁLUN DÁFÁ 
 

(FÁLUN GONG) 
(Törvénykerék Csikung) 

 
 
 

 
 

      ZHEN     SHAN      REN 
  

Igazságosság  Együttérzés  Tolerancia 
 

 

 
 


