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Вправа 5:
«Метод посилення
чудотворства»

Ôàëóíü Äàôà – âäîñêîíàëåííÿ äóøi òà òiëà
Фалунь Дафа (або Фалуньгун) ― система вдосконалення
душі та тіла, в основі якої лежить
принцип «Істина-Доброта-Терпіння». Практика включає п’ять
комплексів вправ.
Основи вчення викладені в
книзі «Чжуань Фалунь» автора Лі
Хунчжи, засновника Фалуньгун. У
ній Майстер Лі з позиції сучасної
науки і традиційної культури
роз’яснив принципи самовдосконалення, порушив такі теми,
як історія людської цивілізації,
загадки надприродних можливостей, поняття про моральність,
її зв’язок з хворобами і долею
людини тощо.
Метод практики Фалуньгун адаптований до сучасної

людини. Заняття проходять у
парках, скверах чи орендованих
приміщеннях.
Для того щоб почати практикувати за Фалуньгун, не потрібно
жодної фізичної підготовки.
Немає обмеження за віком, національністю чи віросповіданням.
Займатися можна як у групі, так
і самостійно.
Фалуньгун знайшов відгук
у серцях багатьох людей. Сьогодні ним займаються десятки
мільйонів чоловік у більш ніж
110 країнах світу. Багато людей
повністю відновили здоров’я,
гармонізували стосунки з довколишніми, позбулися стресів
і здобули душевну рівновагу.
Але, на жаль, у Китаї це вчення

переслідується комуністичним
режимом.

Âïðàâè Ôàëóíüãóí
Фалуньгун включає п’ять
комплексів вправ гартування
організму: 2 статичних і 3 динамічних. Незважаючи на те, що в
них мало рухів, а деякі майже
нерухомі (2-й і 5-й комплекс),
але ефект від них дуже великий.
Вправи пробивають енергетичні
канали в тілі людини, виправляють неправильний стан організму, сприяють збільшенню
сили і життєвої енергії, а також
омолодженню.
Вправи Фалуньгун легко освоїти. Їх можна виконувати у будь-

якій послідовності і в зручний для
вас час, під музику чи без неї.
Виконання комплексів перших чотирьох вправ загалом
триває 1 годину, п’ятий комплекс
― від 30 хвилин до 1 години й
більше, залежно від фізичних
можливостей і терпіння. Виконувати бажано щодня, особливо
для початківців.
Навчитися вправам можна
як самостійно (за відео), так і на
пунктах практики. Заняття в усьому світі безкоштовні.
Відео-навчання вправам і
музику до них можна скачати із
сайту: uk.falundafa.org. На цьому
ж порталі можна знайти й книгу
«Чжуань Фалунь» та інші матеріали Майстра Лі Хунчжи.

Вправа 3:
«Пронизування
до двох полюсів»

Вправа 1:
«Будда розтягує
тисячі рук»

Вправа 2:
«Стояча паля
Фалунь»

ЧИТАЙТЕ
ТАКОЖ:

У липні 1999 року правляча
в Китаї компартія оголосила Фалуньгун поза законом і розгорнула репресії проти прихильників
цієї практики.
Перед цим у країні було
проведено соцопитування, в
результаті якого з’ясувалося, що
Фалуньгун займається більше 70
мільйонів чоловік, серед яких
чимало представників партійної
та військової еліти. При цьому
популярність практики швидкими темпами росла далі.
Офіційні звинувачення на
адресу Фалуньгун виглядали
безглуздо, тому багато експертів упевнені, що справжньою
причиною заборони стало не
що інше, як страх компартії й
особливо тогочасного амбітного
генсека Цзян Цземіня втратити ідеологічний контроль над
людьми ― фундамент утримання влади тоталітарного режиму.
Напередодні оголошення
про заборону Цзян Цземінь
написав усім членам Постійного комітету Політбюро ЦК КПК
листа, в якому, зокрема, говориться: «Комуністична партія
повинна знищити Фалуньгун. Як
це може бути, щоби теорія марксизму, матеріалізм і атеїзм, в які
ми віримо, не змогли перемогти
те, що пропагує Фалуньгун?»
Вчення Фалуньгун узгоджується з цінностями, закладеними в культурі людства, і розповідає про важливість підвищення
морального та духовного рівня
людини. Захопивши владу в
Китаї, компартія, перш за все,
постаралася максимально знищити у свідомості людей саме
ці традиційні цінності і замінити їх чужими китайській нації
атеїзмом і теорією боротьби.
Тому компартія і побачила у
Фалуньгун загрозу своїй владі,
незважаючи на те, що ця практика є аполітичною.

Òðàãåäiÿ
iñòîðè÷íîãî
ìàñøòàáó стор. 2

Вправа 4:
«Небесне коло
Фалунь»

Íàñèëüíèöüêå
âèäàëÿííÿ
îðãàíiâ

стор. 2

Iñòîðiÿ ãîëîâëiêàðÿ.
Çöiëåííÿ âiä íåâèëiêîâíîї
õâîðîáè
стор. 3
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Жертви комунізму у ХХІ столітті

Òðàãåäiÿ iñòîðè÷íîãî ìàñøòàáó
Спочатку Цзян Цземінь планував повністю викорінити Фалуньгун у Китаї за три місяці. Свій
план репресій він коротко сформулював так: «зганьбити їхню
репутацію, розорити фінансово і
знищити фізично».
Для реалізації цього завдання
був створений «Офіс 610» ― орган, який знаходиться поза правовим полем, стоїть над усіма
партійними і урядовими структурами та підпорядковується
безпосередньо
центральному

урядові. За своїми функціями і
статусом він багато в чому схожий на сумнозвісне гестапо.
У всій країні почалися облави
на прихильників Фалуньгун. Потужна система пропаганди компартії через ЗМІ почала активно
розпалювати в людях ненависть
до цієї практики і провокувати
цькування прихильників Фалуньгун у суспільстві.
Цзян Цземінь дав поліції та
тюремним наглядачам повну
свободу дій, оголосивши, що

«вбивство [прихильника Фалуньгун] прирівнюється до самогубства» і, відповідно, не тягне за
собою жодного покарання. За
доноси, арешти й успішне «перевиховання» послідовників цієї
практики було призначено щедрі
винагороди. А підконтрольним
компартії судам заборонено виносити виправдувальні вироки у
справах, пов’язаних з Фалуньгун.
За цим суворо стежать присутні
на судових засіданнях співробітники «Офісу 610».

В місцях ув’язнення
до послідовників
Фалуньгун
застосовують понад
100 видів тортур,
через які багато хто
загинув, залишився
калікою або ж
зійшов з розуму.

У місцях ув’язнення до послідовників Фалуньгун застосовують понад 100 видів тортур, у
результаті яких багато хто загинув, залишився калікою або ж
збожеволів. Численні факти цих
злочинів відображені у звітах
ООН і міжнародних правозахисних організацій.
Незабаром стало зрозуміло,
що за три місяці неможливо змусити людей відмовитися від своїх
духовних переконань. Адже багатьом з них Фалуньгун букваль-

но дав друге народження, вилікувавши їх від серйозних недуг.
Тому компартія почала розширювати тюрми і табори й розробляти більш довгострокові програми
«перетворення».
Репресії Фалуньгун відбуваються з порушеннями законів
і конституції Китаю та за своїм
розмахом і жорстокістю є безпрецедентними в історії цієї
країни.

Ó÷àñòíèêè ðåïðåñié
âòðà÷àþòü âiðó â óñïiõ
Уже через два роки репресій
Фалуньгун залучені до цієї кампанії партійні функціонери почали втрачати віру в успіх своїх дій
та сумніватися у правильності обраної політики.
Про це, зокрема, свідчить
стаття журналу компартії «Фронт
новин» від 2001 року, в якій вимагалося, щоб учасники репресій
«подолали брак цілеспрямованості та лінь, а також неприязнь
до битви» і зробили боротьбу з
Фалуньгун «головним політичним завданням в інформаційній
пропаганді».
Приблизно тоді ж у деяких
провінціях КНР пройшли семінари керівників місцевих відділень
«Офісу 610», на яких від них вимагалося зібратися із силами і зміц-

нити віру в методи ідеологічного
перетворення, які вони застосовують до прихильників Фалуньгун.
Однак, з кожним роком у колі
апарату компартії все дужче розповсюджуються сумніви в необхідності продовжувати репресії,
в успіх яких уже не вірить ніхто.
На думку спостерігачів, саме
питання Фалуньгун є ключовим
у запеклій боротьбі, яка в цей
час точиться всередині компартії
Китаю. Партійні функціонери з
команди нинішнього генсека Сі
Цзіньпіна намагаються не забруднити себе участю в репресіях.
Своєю чергою, члени негласної
фракції Цзян Цземіня докладають
усіх зусиль для підтримки репресій, щоб не довелося відповідати
за них перед судом.

”
ÍÀÑÈËÜÍÈÖÜÊÅ
ÂÈÄÀËßÍÍß ÎÐÃÀÍIÂ
Жорстокість придушення Фалуньгун значно перевершує всі попередні політичні кампанії, які проводила в Китаї компартія, супроводжуючи їх масовими вбивствами людей.
У 2006 році світ уперше дізнався про насильницьке видаляння органів у живих послідовників Фалуньгун для трансплантації, санкціоноване владою КНР.
За даними незалежних дослідників, у результаті видаляння органів було вбито більше 60 тисяч
прихильників Фалуньгун. У цьому чорному бізнесі в
Китаї беруть участь правоохоронні та судові органи,
а також військові шпиталі та інші медичні установи.
Тіла донорів одразу піддають кремації, щоб не залишати доказів.
Відповідно до звітів Всесвітньої організації з
розслідування переслідувань проти Фалуньгун
(ВОРПФ), що були опубліковані в листопаді 2014
року, у галузі «чорної трансплантології» в Китаї задіяно не менше 4115 медичних працівників та 231
медичний заклад.

Нині світова спільнота все більш активно реагує
на ці злочини. Деякі конгресмени США і парламентарії європейських країн називають їх «небаченим
досі злом».
13 грудня 2013 року Європейський парламент
прийняв резолюцію стосовно проблеми насильницького видаляння органів у в’язнів совісті в Китаї.
На засіданні Європарламенту, на якому розглядали
цю проблему, злочини режиму КНР проти Фалуньгун були названі актом геноциду. Аналогічні рішення, що засуджують дії китайської влади, прийняли
уряди Канади, Австралії, США, Іспанії, Ізраїлю та
інших країн.
Додаткову інформацію про злочини, пов’язані з
видалянням органів у послідовників Фалуньгун, можна прочитати на сайті: http://organharvestinvestigation.
net. Тут же знаходиться книга «Криваві жнива», «Звіт
про розслідування тверджень про видаляння органів
у послідовників Фалуньгун у Китаї» авторів Девіда
Мейтаса і Девіда Кілгура.

Íiõòî íå óíèêíå
ïîêàðàííÿ

Логотип Всесвітньої організації
з розслідування переслідувань
проти Фалуньгун (WOIPFG/ВОРПФ),
upholdjustice.org

Нині у 29 країнах подано
близько 60 судових позовів на
колишнього голову КПК Цзян
Цземіня, члена ЦК КПК Ло Ганя,
екс-голову «Офісу 610» Лю Цзіна,
колишнього керівника міністерства громадської безпеки Чжоу
Юнкана та інших активних учасників репресій Фалуньгун. Їх звинувачують у геноциді і злочинах
проти людяності.
На китайськомовному сайті
прихильників Фалуньгун «Сіті закону затягуються» зібрані докази

причетності до репресій понад 53
тисяч осіб і 18 тисяч організацій
Китаю.
Аналогічну базу даних про
більш ніж 12 тисяч військових і співробітників правоохоронних органів
і судів, а також 6 тисяч структур
зібрала й організація ВОРПФ*. У
ній містяться подробиці роботи
відділів, яким доручено керувати
видалянням органів або надавати
допомогу військовим шпиталям,
контактувати з пацієнтами. А також
інформація про співробітників

[Артур Л. Каплан, кандидат наук, голова відділу
медичної етики в мед. центрі Langone Нью-йоркського
університету]:
«Якщо ви збираєтеся до Китаю на операцію з
пересадки печінки, яку вам зроблять протягом трьох
тижнів (!), поки ви будете там, це означає, що хтось
збирається спланувати страту ― він проведе аналізи
крові та тканин потенційної жертви і підготує цю
людину до вашого приїзду».

”

[Етан Гутман, письменник, член Фонду захисту
демократії]:
«Військові лікарні в Китаї перебувають під
наглядом. Вони нічого не можуть зробити без
узгодження з керівництвом компартії... Чи приймали
рішення про страту таємні суди-трійки? Ні. Все
це робив саме уряд. Це вбивства, за якими стоїть
держава».

”

[Девід Кілгур, д-р юр. наук, колишній держсекретар
Канади з питань Азійсько-тихоокеанського регіону]:
«Ми називаємо це новою для світу формою зла.
До цього ніякий уряд не скоював таких речей. Вони
взяли велику групу власних громадян і сказали: “Ми
збираємося вбити вас без суду і слідства та продати
ваші органи”».

”

[Дана Рорабахер, член Конгресу США, республіканець
від штату Каліфорнія, слухання у Конгресі США на тему видаляння органів, 12 вересня 2012 р.]:
«Це злочин проти людяності. Ми повинні зробити
все можливе, щоби виявити тих людей, які причетні до
цього, і занести їх до списку для здійснення правосуддя».

китайської поліції, які були задіяні
у стратах практикувальників Фалуньгун. Усе це ― матеріали для
майбутнього суду.
Список фігурантів переслідування і причетних до цих злочинів
регулярно оновлюється і розсилається різним зацікавленим організаціям, державним установам,
судовим органам, медіа-групам,
а також міжнародним судам,
щоби надати допомогу в судових
розглядах проти підозрюваних у
всьому світі.

Голова ВОРПФ Ван Чжиюань,
виступаючи на мітингу, присвяченому 15-й річниці переслідування
Фалуньгун китайським режимом,
запевнив, що репресії Фалуньгун
безумовно буде припинено, а їх
організатори й винні неминуче
будуть покарані.
* ВОРПФ (Всесвітня організація з розслідування переслідувань проти Фалуньгун)
заснована в січні 2003 року. Вона ставить
собі за мету повномасштабне розслідування злочинів приватних осіб і відомств,
причетних до репресій прихильників
Фалуньгун у Китаї і за кордоном.

Практикувальники Фалунь Дафа розповідають
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Iñòîðiÿ ãîëîâëiêàðÿ. Çöiëåííÿ âiä
íåâèëiêîâíîї õâîðîáè
Колишній член правління Державного комітету з науки і техніки КНР, член редакційної комісії
медичного журналу Flight Surgeon Ван Чжиюань у 1983 році захворів на хворобу Шарко (або БАС
― бічний аміотрофічний склероз). Це невиліковне захворювання центральної нервової системи
вражає спинний мозок, що спричинює параліч з подальшою атрофією м’язів. Як правило, такі хворі
помирають протягом трьох-п’яти років від задухи, але Ван Чжиюаню вдалося одужати.
Лікар згадує: «Першого дня
ми годину дивилися відео-лекцію
засновника Фалуньгун Майстра
Лі Хунчжи. Він пояснював, що на
початку вдосконалення потрібно
стати хорошою людиною, розповідав, як удосконалити свідомість,
щоб підвищити свій моральний рівень. Пояснював, як практикувати
Фалуньгун. Мене це дуже вразило.
Потім нас навчали вправам. Коли
я сів у позу лотоса й увійшов у
спокійний стан, то відчув, як теплий потік енергії пронизав мене
від голови до кінчиків пальців ніг.
Поле енергії було дуже сильним».
Того дня, після роботи в лабораторії і перегляду відео-лекцій, Ван
повернувся додому дуже пізно.
«Кілька днів тому, до цих курсів, я б не зміг протриматися на
ногах так довго. Я був здивований,
якою ясною була моя свідомість,
яким гарним був зір і слух. Я відчував себе спокійним і енергійним,
наче помолодшав на десять років!» ― зазначив він.
Після перегляду четвертої і п’ятої лекції у Вана минув біль у шлунку, що був після недавньої кровотечі, зникла виразка дванадцятипалої
кишки, не турбував ентерит тощо.
Закінчивши переглядати дев’ять
лекцій, Ван Чжиюань знову і знову
охоче слухав записи пояснень
Майстра Лі. Пізніше він почав читати по одній лекції книги «Чжуань

Більшість однокурсників та
друзів Ван Чжиюаня були директорами, заступниками директорів,
професорами і доцентами великих лікарень. Його дружина теж
працювала лікарем на кафедрі
неврології. У нього був великий,
якщо не кращий, доступ до медицини та лікування в Китаї. Тому Ван
і його дружина дуже сподівалися,
що зможуть успішно боротися з
важким захворюванням.
Але й через три роки посиленого лікування хвороба далі
прогресувала. Здоров’я лікаря
настільки погіршилося, що подружжя втратило надію.
До кінця 1997 року Ван уже
не міг працювати у Гарвардській медичній школі США, де
досліджував серцево-судинні
захворювання. Він переніс дві
шлунково-кишкові кровотечі, періодично непритомнів і схуд з 75
до 59 кг. Лікар почав думати про
повернення до Китаю, тому що
не хотів помирати в чужій країні.
У лютому 1998 року Ван дізнається з листа свого друга про
Фалуньгун. У той час головлікар
був готовий випробувати все, що
могло б подовжити його життя. Він
кидається на пошуки Фалуньгун і
в Массачусетському технологічному інституті Бостона знаходить
безкоштовні дев’ятиденні курси
(відео-лекції) Фалунь Дафа.

Ïðèïèíèëà
îáðàæàòèñÿ i
ñòàëà ðîçóìiòè
iíøèõ
Я займаюся Фалунь Дафа 1 рік.
За цей час мені вдалося змінитися. Із сором’язливої і неспокійної
людини я стала більш впевненою
в собі, доброзичливою та умиротвореною, почала оцінювати свої
дії відповідно до принципу «Істина, Доброта,Терпіння».

Ôàëóíüãóí âåäå ìåíå ïî æèòòþ
Тесса Лі із Х’юстона, США.
Займається Фалуньгун з третього
класу. Зараз вона ― студентка третього курсу коледжу, а Фалуньгун
― частина її повсякденного життя.
«Життя подібне до човна, що
пливе по хвилях. Вийшовши у величезний океан, людина може потрапити у вир або бурхливу хвилю
і втратити напрямок. Якщо у вас

є надійна система навігації, то ви
вдало допливете до берега. Таким
життєвим навігатором для мене
став Фалуньгун. Він веде мене по
життю з 2002 року, допомагає на
роздоріжжі життєвих доріг обрати
правильний напрямок, щоб повернутися до «Істини, Доброти, Терпіння»
― властивості нашого Всесвіту», ―
сказала вона.

Фалунь» на день, а іноді дві чи
три. За три місяці вдосконалення
Ван прочитав цю книгу сім разів.
Усі симптоми його хвороби дивовижним чином зникли, нормалізувався рівень гемоглобіну.
Відновилася й вага тіла. Ван став
важити навіть ще більше.
Пізніше він перейшов працювати до лікарні штату Массачусетс, де
співробітники обстежили колегу.
Результати показали, що здоров’я
Вана відновилося повністю. Коли
репортер медичного журналу
Boston Globe прийшов узяти в
лікаря інтерв’ю, то не міг повірити
своїм очам: «Ван Чжиюань бігає!»
Відтоді минуло 16 років. Завдяки вдосконаленню за Фалуньгун,
професіонал у галузі медицини
дійшов розуміння, що думка і фізичне тіло людини тісно пов’язані.
«Фалуньгун вчить, що «Істина,
Доброта, Терпіння» є фундаментальними принципами Всесвіту,
а людина ― її складова частина.
Тому, коли люди відходять від цих
принципів, то починають хворіти і
зустрічають біди. Фалунь Дафа пояснює, чому треба говорити правду, чинити по совісті, терпляче
переносити труднощі, проявляти
доброту й бути уважним до інших.
Це те, що сучасна емпірична наука
не може пояснити. Фалунь Дафа є
надприродною наукою», ― закінчив Ван Чжиюань.

ß çðîçóìiâ,
ùî ïîñïðàâæíüîìó
äîáðå, i ùî
ïîãàíî

×åñíiñòü, äîáðîòà, òåðïiííÿ ñòàëè
êîðïîðàòèâíîþ êóëüòóðîþ ìîєї êîìïàíiї

Ще рік тому я могла необґрунтовано образитися на когось
і довгий час триматися з ним на
відстані. Зараз намагаюся зрозуміти кожного, з ким спілкуюся,
поставити себе на його місце, незалежно від того, чи це родич, чи
незнайомець, і ставитися до нього
з добротою і терпінням.
Раніше вважала, що в моїх
негараздах і невдачах винні всі, в
тому числі погода, прикмети, невдалий день, магнітні бурі, чорні
коти, але тільки не я, оскільки вважала, що все роблю правильно.
Зараз намагаюся дивитися в себе
і прибираю недоліки. Тепер розумію, що саме я відповідальна за
свої дії, а не хтось інший.
Я відчула, що тільки змінюючи
себе, стаючи спокійнішим, доброзичливішим, відповідальнішим,
думаючи спочатку про інших, а не
про себе, можна стати по-справжньому щасливою людиною.
Аня, Краматорськ

Василіос Зоупонідіс ― власник
компанії у галузі телекомунікацій у
шведському місті Мутала. У 2011
році король Швеції Карл XVI Густав
нагородив його премією «Піонер
року» в номінації «Бізнесмен,
який здійснив новаторські ідеї
або рішення». Згадуючи свою
нагороду, Василіос зазначив, що

король Швеції і всі члени комітету
премії «Піонер року» знали, що він
практикує Фалуньгун.
«Номінанта премії було обрано з тисяч підприємців. Я здобув
нагороду не лише за новаторство у
підприємницькій діяльності, а й за
те, що допомагаю людям дізнатися про переслідування Фалуньгун

Василiос Зоупонiдiс з дружиною

китайським комуністичним режимом», ― сказав він.
Бізнесмен також розповів про
те, яку користь він дістав, удосконалюючись за Фалунь Дафа: «Раніше я був ледачим і в глибині душі
мріяв жити неспішно, гуляючи. У
1998 році я почав практикувати
за Фалуньгун. Це зміцнило моє
здоров’я і підняло моральний дух.
Біль у спині, ногах і проблема зі
шлунком зникли. Я відкинув страх
і небажання брати на себе відповідальність, став більше піклуватися
про інших і менше переживати за
себе. Посиливши свою волю, я вже
керувався відповідальністю, а не
емоціями, приймаючи рішення.
Хоч цілий день я дуже зайнятий,
але вправи допомагають мені
зняти фізичну і розумову втому».
«У бізнесі я керуюся принципами Дафа і ставлюся до моїх
клієнтів, співробітників і ділових
партнерів зі спокійним серцем,
доброзичливістю, щирістю, розумінням і толерантністю. Чесність,
доброта, терпіння стали корпоративною культурою моєї компанії.
Мій бізнес став дуже успішним, а
сімейне життя ― щасливим», ―
закінчив він.

Дворазовий чемпіон Європи, дворазовий віце-чемпіон світу із санного спорту,
бронзовий призер зимових
Олімпійських ігор 2014 року
Мартіньш Рубеніс з Латвії
почав удосконалюватися за
Фалунь Дафа у 2005 році.
Попри те, що він спортсмен,
раніше його турбувало багато
хвороб.
«Я всіляко намагався
поліпшити своє здоров’я,
відвідував багатьох лікарів
і пив багато ліків. Іноді для
відновлення мені були потрібні місяці. Після того як я
почав займатися Фалуньгун,
мої проблеми зі здоров’ям
зникли за дуже короткий
період. А в книзі «Чжуань
Фалунь» я знайшов відповідь на питання, яке мене
тоді дуже хвилювало: що ж
по-справжньому добре, і що
погано», ― зізнався він.
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Визнання та підтримка Фалунь Дафа

Пан Лі Хунчжи і Фалуньгун
здобули понад 3100 нагород
у 29 країнах.
У 1993 році Майстер Лі
здобув найвищу нагороду «За
прогрес у суміжних галузях
науки» на Східній виставці
здоров’я в Пекіні, а також
«Спеціальну золоту премію»
і звання «Найпопулярніший
майстер цігун».
У 2000 і 2001 роках пана Лі
Хунчжи було висунуто на
здобуття Нобелівської премії
миру.
У 2001 року він став
номінантом премії імені
Сахарова «За свободу
думки», заснованої
Європарламентом.
У 2001 році Вашингтон
нагородив пана Лі Хунчжи
премією «Freedom House»
(«Дім свободи»).
У 2007 році пан Лі Хунчжи
зайняв 12 позицію в рейтингу
«100 геніїв сучасності»,
складеному міжнародною
консалтинговою компанією
Creators Synectic.
В 2009 році пан Лі Хунчжи
був нагороджений премією
«Духовний лідер-2009», що
присуджується Азійськотихоокеанським фондом
захисту прав людини.

IÍÄIß. Ó Íàöiîíàëüíèõ ïîëiöåéñüêèõ àêàäåìiÿõ
íàâ÷àþòüñÿ Ôàëóíüãóí
У жовтні 2014 року
практикувальники Фалунь
Дафа Індії ознайомили із
системою вдосконалення
перших осіб штату
Хайдарабаду: прем’єрміністра, міністрів,
губернатора, керівника
поліцейської служби безпеки,
співробітників індійської
служби поліції та інших.
Дізнавшись про Фалунь
Дафа, багато хто з них почав
займатися цією системою.
Так, голова одного з найпрестижніших навчальних закладів Хайдарабаду ― Національної поліцейської академії
― попросив прихильників Фалунь Дафа ознайомити із цією
практикою персонал та курсантів своєї академії. Таким чином,
вправи Фалуньгун було включено до графіку навчального семестру. Багато курсантів проявило
великий інтерес до практики.

500 курсантів Національної поліцейської
академії Хайдарабаду виконують медитативний
5-й комплекс вправ Фалуньгун.
Індія, жовтень 2014 року.

Це вже не перший рік, коли
індійські практикувальники представляють Фалунь Дафа чиновникам своєї країни. Раніше з
Фалуньгун в Індії були детально
ознайомлені працівники міністерства внутрішніх справ та центрального бюро розслідувань
держави, вчителі й учні приватних, державних і міжнародних
шкіл країни, студенти та викладачі коледжів та інститутів. Фалуньгун тепло прийняли й віряни буддійських громад.

Більше тисячі курсантів Національної поліцейської
академії Делі виконують 1―4 комплекси вправ
Фалуньгун. Індія, 2009 рік.

«Небесний оркестр» і групу барабанщиків
(у синіх і жовтих костюмах відповідно)
фотографують на сходах біля входу до
резиденції президента Індонезії (Палацу
незалежності) в оточенні шанувальників.

IÍÄÎÍÅÇIß. Ïðàêòèêóâàëüíèêè
Ôàëóíüãóí âèñòóïèëè íà öåðåìîíiї,
ïðèñâÿ÷åíié іíàâãóðàöії ïðåçèäåíòà
На церемонії інавгурації президента
Індонезії Джоко Відодо 20 жовтня 2014
року виступив «Небесний оркестр». У
його складі понад 100 практикувальників
Фалуньгун. Вони також зіграли на традиційних китайських барабанах.
Спочатку відбулася святкова хода повз
Національний монумент і Палац незалежності, після чого практикувальників Фалуньгун запросили до резиденції очільника країни, де вони виконали ще дві пісні.
Одна з них «Фалунь Дафа хао» («Фалунь
Дафа це добре»).
Того дня виступ прихильників Фалуньгун привернув увагу безлічі місцевих ЗМІ,
і диригент «Небесного оркестру» давав їм
інтерв’ю у прямому ефірі.

ÂÅÁ-ÑÀÉÒÈ ÔÀËÓÍÜ ÄÀÔÀ:

falundafa.org

minghui.org

faluninfo.ru

ÊÎÍÒÀÊÒÈ ÒÅËÅÔÎÍІÂ*:
Бахмач (Чернігівська обл.): 063 220 46 99 Олег;
Вінниця: (0432) 67 24 63 Ірина, 066 737 56 10 Ігор;
Глобине (Полтавська обл.): 066 334 86 71 Вікторія;
Дніпропетровськ: 050 946 13 56, 063 560 57 67 Юрій,
093 914 28 82 Лариса, 066 899 48 53 Людмила;
Донецьк: 050 713 90 51 Володимир;
Київ: (044) 419 65 28 Людмила, 066 720 80 10;
Кіровоград: 095 340 69 65 Валерій;
Конотоп (Сумська обл.): 097 612 32 52 Олександр;
Костянтинівка (Донецька обл.): 095 161 23 80
Олександр, 095 352 57 53 Дмитро;
Краматорськ (Донецька обл.): 099 768 84 95 Ірина;

ÊÍÈÃÈ ÔÀËÓÍÜ ÄÀÔÀ:
Ви можете допомогти припинити переслідування Фалуньгун:
• Підпишіть петицію на сайті
www.faluninfo.ru.
• Передайте цю газету тим,
кого ви знаєте, або розкажіть про
те, що прочитали тут.
• Зверніться до офіційних
осіб з проханням припинити
переслідування.
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093 813 37 75 Віра;
Харків: (057) 761 80 99 Юрій, 093 978 2688 Ірина,
050 351 25 44 Юрій;
Чернигів: 067 460 37 48 Олена;
* Про контакти у Росії, Прибалтиці, Білорусі, Молдові
та Киргизстані можна дізнатися на сайті Інфоцентру
Фалунь Дафа: www.faluninfo.ru. Для дзвінків до України з
інших країн використовуйте код: +38 ХХХ ХХХ ХХ ХХ.

Книги «Чжуань Фалунь» і «Фалуньгун» автора
Лі Хунчжи можна купити на пунктах практики,
у мережі книжкових магазинів «Читай-Місто»,
«Книжковий супермаркет», «Ера Водолія», в
інтернет-магазині www.odissey.kiev.ua або замовити за телефонами: (044) 496 04 70, 066 459 01 41.
Про «Чжуань Фалунь» і «Фалуньгун» запитуйте
також у центральних бібліотеках країни.
КИЇВ: маг. «Ера Водолія», вул. Старовокзальна, 21.
ЛЬВІВ: маг. «Алхімік», проспект Свободи, 23 (у
подвір’ї), тел.: (032) 245 20 06.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: «Академія», площа
Ринок, 14, тел.: (0342) 77-86-25; «Дім книги»,
вул. Тичини, 61, тел.: (0342) 71 34 72.
ДРОГОБИЧ: «Книги», пл. Ринок, 3.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК: Магазин-склад «Книги»,
вул. Фрунзе, тел.(056) 721 93 29; маг. «Книги у
дяді Вані», вул. Ленина, 6.
ОДЕСА: «Терра Інкогніта», вул. Жуковського, 17;
«Лотос світу», вул. Дерібасовська, 18.

«Небесний оркестр».
Люди фотографуються
на тлі «Небесного
оркестру».

ÌІÑÖß ÇÀÍßÒÜ:
КИЇВ: • ст. м. «Хрещатик», (арка навпроти мерії): СБ, НД: 13.00―15.30;
• ст. м. «Мінська» (р-н Оболонь,сквер
біля РДА): ПН, СР, ПТ: 19.00―21.30;
ХАРКІВ: • сад ім. Т.Шевченка, біля
кафе «Кристал»: ВТ, ЧТ з 17.00, СБ з
14.00;
• Салтівка, зупинка трансп. «24-поверхівка», вул. Гарібальді, 4/6: СР з
17.00;
• бул. Юр’єва (ст. м. «Маршала Жукова»): ПТ, НД з 17.00;
• ст. м. «Ботанічний сад», біля джерела (Саржин Яр): НД з 14.00.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК: скв. ім. Леніна,
біля фонтана (низ пр-та Кірова). ПН,
ВТ, ЧТ, ПТ, СБ: 18.00―19.15.
Дізнатися про всі пунктах практики
можна на сайті: uk.falundafa.org
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