
 

Todas as atividades são abertas para todo o público, sem 
limites de idade e totalmente gratuitas

Falun DafaFalun Dafa
(Falun Gong)

Verdade  Benevolência  Tolerância

Visite e baixe grátis os livros, videos e explicações dos 
exercícios na internet: www.falundafa.org

O livro introdutório da prática, Falun Gong, estará 
disponível em breve nas livrarias.

A Perseguição ao Falun Dafa

Falun Dafa foi introduzido pela primeira vez ao público em 
1992 e em poucos anos, mais de 100 milhões de pessoas de 
todas as idades e crenças, inclusive oficiais de governo, 
acadêmicos e artistas praticavam livremente na China. A 
prática do Falun Dafa recebeu vários reconhecimentos do 
governo.
De acordo com especialistas políticos, a prática pode ter 
despertado receio e temor do agora ex-presidente chinês Jiang 
Zemin, que a proíbiu em julho de 1999, começando uma 
campanha de terror para erradicar o Falun Dafa, e tem 
utilizado todos os recursos do Estado para enganar as pessoas, 
tanto dentro como fora da China.

Os praticantes de Falun Dafa, assim como os princípios de: 
Verdade, Benevolência e Tolerância, estão sendo perseguidos 
a cerca de 5 anos. Atualmente, milhões de pessoas vivem 
ameaçadas, são demitidas de seus trabalhos ou expulsas de 
escolas e universidades. Milhares são diariamente 
encarcerados sem julgamento legal ou internados em hospitais 
psiquiátricos, e até são obrigados, por tortura, a assinar 
declarações de renúncia ao Falun Dafa cheias de mentiras. 
Muitas pessoas ja foram assassinadas, entre elas mulheres 
grávidas e crianças, simplesmente por querer ser melhores 
pessoas e praticar exercícios bons para a saúde. Para justificar 
e esconder estas atrocidades, o regime do ex-presidente Jiang 
Zemin chama o Falun Dafa de "seita diabólica" e conta como 
suicídio a morte dos praticantes detidos. Hoje em dia, o ex-
presidente da China e outros responsáveis estão sendo 
processados por genocídio e outros crimes contra a 
humanidade em vários países do mundo, entre eles Estados 
Unidos, França, Espanha, Suíça, Bélgica, Canadá, Taiwan e 
Argentina.

Pedimos a todas as pessoas de bom coração que nos apóiem 
falando desta perseguição para mais e mais pessoas.

Mais informações sobre a perseguição em: 
www.faluninfo.net

Falun Dafa, também conhecido como Falun Gong é um 
antigo sistema chinês de cultivação da própria natureza e 
vida, através do estudo dos princípios universais de Zhen 

Shan Ren (Verdade, Benevolência e Tolerância), prática de 
exercícios e meditação. Além de seus profundos efeitos 
curativos, alívio do stress e elevação dos valores morais 

humanos, Falun Dafa tem o objetivo principal de guiar as 
pessoas em direção a níveis mais altos de sabedoria e 

iluminação.

Zhen   Shan   Ren 



“Eu havia ensinado Taichi e estudado várias práticas de 
Qigong por mais de 40 anos, quando comecei a explorar o 

Falun Dafa. Há conceitos de alto nível que nunca tinha 
ouvido falar... E muitas das coisas que tomam anos de 

esforço para se obter em outras práticas, são alcançadas 
rapidamente com este sistema. Eu agora digo a todos os 

meus estudantes que pratiquem Falun Dafa.”
Sr. Da Liu, 97 anos, Mestre de Taichi, o primeiro a levar o Taichi 

aos EUA. Autor de vários livros sobre saúde e longevidade.

Os ensinamentos do Falun Dafa

   Falun Dafa é um sistema que cultiva a natureza e a vida do 
ser. A diferença de outras disciplinas, não acaba no nível de 
tratar enfermidades e melhorar a saúde, mas sim que dirige 
verdadeiramente as pessoas para níveis mais altos, ao seu ser 
original e verdadeiro. Entretanto, não contém atos como rezar, 
formar organizações, aceitar doações ou arrecadar dinheiro, 
envolver-se em política, e realizar rituais ou adorações.
   Através desta disciplina, é possível aprender a ser melhor 
pessoa, a descartar pensamentos negativos e apegos não 
saudáveis, a pensar nos outros antes de agir, a ter mais 
compaixão, etc. Nós cultivamos em meio a sociedade, 
moderando assim nossos corações de maneira mais sólida e 
rápida.
   Esta antiga prática, transmitida anteriormente a uma única 
pessoa por geração, foi transmitida ao público em 1992 pelo 
Mestre Li Hongzhi, e tem se difundido por todo o mundo. 
Agora se pratica em mais de 60 países e é elogiada 
abertamente pelas mais distintas autoridades locais porque 
seus ensinamentos têm contribuido para elevar a moral 
naqueles lugares onde se pratica. Através do estudo dos 
princípios de Verdade, Benevolência e Tolerância, contidos 
no Zhuan Falun, livro que contém todos os ensinamentos para 
a cultivação no Falun Dafa, é possível avaliar a vida diária 
desde uma perspectiva mais elevada, melhorando a percepção 
de nós mesmos e a relação com os demais, uma vez que 
incrementamos nossa energia pessoal e alcançamos uma 
sabedoria e uma compreensão mais profunda da vida e do 
cosmo.

Os Exercícios

Uma série de cinco exercícios de movimentos suaves e 
fáceis de aprender, constituem a prática. 

1. Fozhan Qianshou Fa - alonga e desbloqueia todos os canais 
de energia do corpo.
2. Falun Zhuang Fa - meditação em pé para obter sabedoria e 
elevar o nível de energia.
3. Guantong Liangji Fa - purifica o corpo ao misturar e trocar a 
energia do corpo humano com a energia do cosmo.
4. Falun Zhoutian Fa - fortalece e melhora a circulação geral 
de energia.
5. Shentong Jiachi Fa - meditação sentada para alcançar a 
clareza e pureza da mente, desenvolver poderes supernormais 
e aumentar a potência energética.

“Falun Dafa me ajudou a pensar nas outras pessoas antes 
de pensar em mim mesmo. Eu era muito egoísta e zangada. 

Meu coração mudou e eu me tornei uma pessoa melhor. 
Minha irmã até falou para minha mãe, ‘O que aconteceu 

com a Linda? Ela está legal agora!’ ”
Linda Slupsky, praticante da Califórnia

Locais e Horários de Prática
 Assistente Aloysio
 • Museu da República, no Catete - Sábado às 9 da manhã
 • Campo de São Bento, em Niterói - Quinta-feira às 3 da tarde

Contatos

 Aloysio (21)8801-6938 / Felipe (21)2236-2133 (21)8859-2133

Locais e Horários de Prática

 • Parque Aclimação, perto da concha musical - Segunda, 
quarta e sexta às 7 da manhã, domingo às 8 da manhã
 • Parque Ibirapuera, atrás do MAM - Sábado às 8 da manhã

Contatos

 Jan (11)9652-6401  /  Carlos (11)276-7930   (11)8267-5465

info@falundafa-br.org     www.falundafa.pro.br
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Em Porto Alegre  -  Contato:  Antonio (51)8401-2061R
S


