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Puteþi ajuta semnând petiþia online de la:
apel.falundafaromania.net

 Falun Gong este...

Aceste trei principii formeazã esenþa 
învãþãturilor Falun Gong. Practicanþii acestei 
discipline aspirã sã trãiascã conform acestora în 
viaþa de zi cu zi, strãduindu-se sã obþinã, cu 
timpul, o stare altruistã ºi de echilibru interior.

Falun Gong (numitã ºi Falun Dafa) se bazeazã pe 
tradiþii strãvechi chinezeºti benefice sãnãtãþii ºi 
de auto-îmbunãtãþire.

Cãrþile ºi materialele pot fi descãrcate gratuit de 
pe internet de la www.falundafaromania.net.  
Exerciþiile practice sunt predate de cãtre voluntari.

Mulþi oameni din întreaga lume au îmbrãþiºat 
practica Falun Gong ºi principiile ei ºi se bucurã 
de beneficiile pe care le oferã. Ei depun eforturi 
pentru încetarea în mod paºnic a persecuþiei.

Falun Gong este ... singura miºcare 
de mare proporþie din Asia astãzi.  
Nu existã nimic cu care sã poatã fi 
comparatã din punct de vedere al 
curajului ºi a importanþei sale.  

     - Mark Palmer, fost ambasador american 
în Ungaria ºi veteran de 26 de ani în 
departamentul de Stat al Americii.

CULTIVAREA SINELUI CONFORM PRINCIPIILOR
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O PRACTICÃ DE MEDITAÞIE ªI EXERCIÞII LINE

FÃRÃ FORMÃ ORGANIZATORICÃ, TAXE SAU STATUT DE 
MEMBRU

PRACTICATÃ IN MOD LIBER IN PESTE 80 DE ÞÃRI
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Voci de susþinere

Prof. dr.  Nicolae Constantinescu 

D-l Vasile Paraschiv, victimã a regimului comunist din România

http://ro.clearharmony.net

„Fãrã o opinie publicã consistentã, masivã, 
internationalã, care sã foloseascã toate 
mijloacele împotriva acestei ticãloºii vom 
continua sã nu avem probe [...] toþi cei care 
pot sã gândeascã intr-un fel raþional, fie cã 
sunt medici, juriºti sau sociologi, trebuie sã 

se alãture acestui efort de obligare a autoritaþii chineze sã fie 
permeabilã la cercetarea adevãrului în legaturã cu 
transplante de organe de la inocenþi ... care n-au acceptat 
acest lucru.”

“... toate þãrile din Europa sã se mobilizeze, 
toate guvernele din Europa în frunte cu 
Consiliul Europei sã protesteze în mod public 
ºi oficial pe lângã guvernul chinez cerând sã 
înceteze aceste atrocitãþi.”

20 iulie, 1999: conducãtorul Partidului Comunist Chinez, Jiang 
Zemin, interzice Falun Gong. Practicanþii sunt clasificaþi drept 
“infractori” ºi consideraþi materie primã pentru a fi folosiþi în 
orice mod profitabil, fãrã ca fãptaþii sã fie pedepsiþi.

70-100 de milioane de practicanþi sunt etichetaþi peste 
noapte criminali datoritã credinþelor lor spirituale.

Pânã în prezent, 3175 de practicanþi au fost confirmaþi morþi; 
se estimeazã cã numãrul real depãºeºte câteva zeci de mii.

Intre 100 de mii þi 500 de mii au fost trimiºi în lagãre de 
muncã, închisori ºi spitale psihiatrice.

Înþelegerea secretã dintre sistemul juridic chinez, poliþie ºi 
spitale, sub supravegherea armatei PCC, are ca rezultat 
menþinerea unei reþele de recoltare a organelor de la 
practicanþi Falun Gong, în timp ce ei sunt încã în viaþã, 
pentru operaþii de transplant. Profiturile imense 
alimenteazã “turismul pentru organe” al Chinei.

PCC deþine liste negre ºi hãrþuieºte practicanþi în întreaga lume.

Folosindu-se de tehnologii care sunt dezvoltate ºi întreþinute 
de cãtre companii nord americane, PCC menþine o blocadã 
informaþionalã ºi face propagandã împotriva Falun Gong.

Persecuþia împotriva Falun Gong
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Raport independent Oficialii profitã de pe urma corpurilor deþinuþilor, 
confirmã acuzaþiile ascunzând ºi distrugând dovezile în toatã China
de recoltare ilegalã 

Dupã destãinuirile conform cãrora organele practicanþilor Falun 
de organeGong sunt recoltate ºi cã trupurile sunt incinerate, investigatorii 

au dezvãluit cã Partidul Comunist Chinez a condus o masivã ºi Acest raport independent 
ucigaºã campanie de tãinuire ºi distrugere de dovezi. expune brutalitatea 

recoltãrii de organe ºi face Investigatorii raporteazã cã spitalele din China specializate în 
17 recomandãri pentru transplanturi le-au spus pacienþilor “sã vinã repede” pentru 
oprirea acesteia.operaþii de transplant ºi cã organele potrivite “vor fi disponibile 

în câteva  zile”.

Fostul Secretar de Stat canadian David Kilgour (stânga) Afirmaþiile iniþiale au fost fãcute de trei martori, incluzând un 
doctor militar, care au spus cã operaþiile sunt fãcute pe viu ºi avocatul de drepturile omului David Matas au publicat 
pentru ca organele sã fie proaspete. Corpurile sunt apoi un raport de investigaþie cu privire la afirmaþiile legate 
incinerate pe loc. de recoltarea de organe. “Bazându-ne pe ceea ce ºtim 

acum, am ajuns la regretabila concluzie cã afirmaþiile 
fãcute sunt adevãrate. Credem cã a existat ºi continuã 
ºi astãzi o amplã sustragere de organe de la practicanþi 
Falun Gong fãrã acordul acestora.”

O copie gratuitã a raportului ºi link-ul cãtre reportajele 
mass-media internaþionale la

http://organharvestinvestigation.net/

Arestãri masive înaintea Jocurilor Olimpice

Din decembrie 2007 au avut loc cel puþin 8037 de arestãri în 
practicanþilor Falun Gong în China, mulþi fiind condamnaþi, fãrã 
proces, la muncã forþatã în lagãre. Oficialii de partid pretindeau 
cã aceste arestãri au loc pentru asigurarea unei 'Olimpiade 
armonioase'. De fapt Olimpiada a fost folosita drept scuza pentru 
a-i pune pe practicanþi în spatele gratiilor ani de zile.

De asemenea, înaintea deschiderii Olimpiadei a crescut numarul 
deceselor în custodie al practicantilor de Falun Gong. S-au gasit 
dovezi pentru cazuri de decese care s-au produs în cel mult 16 
zile de arest si în unele cazuri în decurs de câteva ore.

rândul 

ONU cere investigaþii independente în China

Campania Mondialã “Milioane 
de semnãturi”

Investigare ºi susþinere

Etica medicalã se exprimã deschis

Comitetul împotriva Torturii din cadrul Naþiunilor Unite a 
declarat la 21 noiembrie 2008 cã China „trebuie sã conducã sau 
sã permitã de îndatã o investigaþie independentã referitor la 
acuzaþiile potrivit cãrora unii practicanþi Falun Gong au fost 
supuºi torturii ºi folosiþi pentru transplantul de organe, ºi sã ia 
masurile adecvate pentru a se asigura cã aceia care sunt 
responsabili de astfel de abuzuri sunt judecaþi ºi pedepsiti.”

În cadrul campaniei mondiale pentru 
“Milioane de semnãturi”, în anul 2008 
peste 1.356.232 persoane din 133 þãri au 
semnat petiþii pentru oprirea persecuþiei împotriva Falun Gong în 
China înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice din Beijing. Peste 
2000 de personalitãþi din întreaga lume au sprijinit campania, 
dintre care: parlamentari, consilieri, oficiali guvernamentali, 
persoane din domeniile educaþiei, academic, justiþiei, medicinei, 
afacerilor þi artei. De asemenea, peste un million de persoane au 
semnat scrisori de sprijinire a campaniei. Guvernul australian a 
adoptat în unanimitate moþiunea votatã de Senat prin care se 
cere oprirea persecuþiei Falun Gong în China.   

Edward McMillan-Scott, Vicepreþedinte al 
Parlamentului European, a avut o întâlnire 
secretã cu doi practicanþi Falun Gong în 
Beijing, care i-au pus la dispoziþie dovezi 
direct de la sursã despre persecuþie. Unul 

dintre martori a fost pus sub arest la domiciliu la scurt timp dupã 
aceea; celãlalt a dispãrut. D-l. McMillan-Scott face apel pentru 
gãsirea martorului dispãrut ºi pentru investigaþii la nivel mondial 
privind acuzaþiile de recoltare de organe.

Stephen Wigmore, preºedinte al Comisiei de Eticã a Asociaþiei 
Britanice de Transplant, a condamnat recoltarea de organe 
practicatã în China ca fiind “neeticã” ºi “respingãtoare”. El 
considerã cã ar trebui condamnatã universal de cãtre 
comunitatea medicalã internaþionalã. Asociaþii de transplant 
din Noua Zeelandã, Australia, Israel þi Europa s-au alãturat de 
asemenea apelului fãcut pentru a nu mai recomanda organe din 
China pacienþilor lor.

www.cipfg.org

(Edward McMillan-Scott)

Condamnare internaþionalã ºi 
apeluri pentru investigare

Demascarea sustragerii de organe determinã un val de
 omoruri în spitalele ºi lagãrele de concentrare din China

Martori afirmã cã trupurile practicanþilor Falun Gong sunt folosite ca “materie primã” pentru profit

Aflã mai multe ºi spune celorlalþi!
Cere investigaþii independente la faþa locului.

http://faluninfo.net     http://fofg.org

Eviscerat pentru 
bani

Dupã ce a fost torturat 
pânã la moarte, toate 
organele lui Ren Pengwu, 
de la gât la partea 
inferioarã a abdomenului, 
au fost extrase. Corpul 
sãu a fost incinerat de 
cãtre poliþie fãrã acordul 
familiei.

Nu înþelegi suferinþa mea. 
Acei practicanþi Falun Gong 
erau vii. Ar fi fost mai uºor 
pentru mine dacã ar fi fost 
morþi, dar erau vii.
-Afirmaþia unui chirurg militar cãtre fosta lui soþie
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