
 
 

Hvad er Falun Dafa (Falun Gong) 
 
Falun Gong blev introduceret af Li Hongzhi i 1992 og er bedst beskrevet 
som en ”kultivationsmetode”: Udøvere kultiverer deres sind, krop og ånd 
ved at være i overensstemmelse med principperne om ”Zhen, Shan, Ren” 
eller på dansk  ”Sandfærdighed, Godhjertethed og Tålsomhed”. 
Man praktiserer også fem sæt rolige øvelser, der fremmer cirkulationen af 
energi i kroppen. Disse har vist sig at have en yderst gavnlig effekt på ens 
psykiske og fysiske velbefindende. Over 100 millioner udøvere i mere end  
40 lande har via Falun Dafa fået en dybere forståelse for livet, 
menneskeheden og universet. 
Mester Li Hongzhi har samlet sine forelæsninger og kundskaber i de to 
bøger: Falun Gong – introduktionsbogen der beskriver kultivationen og 
øvelserne – og Zhuan Falun – den mest systematiske og vigtigste bog i 
Falun Dafa. Bøgerne som er oversat til mere end ti sprog samt andet 
materiale kan downloades gratis på hjemmesiden: www.falundafa.org. 
Al Falun Dafa undervisning er gratis og åben for alle – uanset kultur, 
religion, nationalitet eller samfundslag. Endvidere er Falun Dafa fri for 
ethvert politisk, religiøst eller kommercielt motiv.  
 
 

Hvordan kan du hjælpe? 
 
Vi appellerer til alle gode og retskafne mennesker, om at være med til at 
forhindre at Falun Gong udøvere bliver myrdet i Kina.  
Vi håber du vil tage initiativ til at: 
 
• Gøre andre opmærksom på forfølgelsen 
• Starte underskriftindsamlinger til fordel for Falun Gong 
• Finde ud af mere samt underskrive den internationale appel på:  
    http://www.friendsoffalungong.org/fofg/support/petition.asp 
• Kontakte menneskerettighedsorganisationer, politikere, 

dagspresse eller lave andre former for støtteaktiviteter 
• Skriv eller fax til den kinesiske ambassade: 
    Øregårds Allé 25, DK-2900 Hellerup, Fax: 3962 5484 
• Kopiere denne brochure og give den til en anden 

 
For yderligere information kontakt venligst Lingnan Wu i København på 
tlf/fax: 3965 2788 eller e-mail: lnwu@hotmail.com   
 
 
 

 

 
 

Vær med til at redde 
kinesiske Falun Gong 

udøveres liv! 
 

 
 
”Vi kræver af den kinesiske regering, at den ophører med             
sine massearrestationer, arbitrære fængslinger, tortur,   
uretfærdige rettergange og andre menneskerettigheds-
krænkelser, som udspringer af dens officielle kampagne   
mod Falun Gong.”                 
                                                         Amnesty International 
 

Vær venlig ikke at smide denne folder væk – giv den hellere til en anden. Tak! 


