
FALUN DAFA
(Falun Gong)

Uma prática pacífica declarada como “Inimiga do Estado”

Em 1992, Falun Dafa foi apresentado ao público chinês no nor-
deste da China pelo professor Li Hongzhi. O Ministro da 
Saúde Chinês, de início, recomendou fortemente esta prática 
depois de descobrir os seus grandes efeitos. No fim dos 
anos 90 mais de 70 milhões de pessoas de todas as classes 
sociais praticavam Falun Dafa.  

Os praticantes acreditam em “Verdade, Compaixão e 
Tolerância” e não têm propósitos políticos. Quando o número 
de praticantes de Falun Gong ultrapassou o número de 
membros do Partido Comunista, o então presidente Jiang 
Zemin começou a considerar esta renascença da cultura 
tradicional como uma ameaça à ideologia do Partido. Falun 
Dafa foi banido em julho de 1999. O Partido lançou uma 
campanha de milhões de dólares para a perseguição e 
propaganda negativa em toda a China. A perseguição continua 
ainda hoje. As embaixadas chinesas ao redor do mundo tentam 
impedir o alerta a diversos paises em relação às atrocidades 
cometidas pelo Partido Comunista Chinês.. 
pt.minghui.org

Milhares de cidadãos chineses perderam as 
suas vidas na perseguição e dezenas de mi-
lhões foram privados dos seus direitos básicos.  
Aprender e praticar Falun Dafa é sempre gra-
tuito. Todos os materiais de instrução estão 
disponíveis na internet. 

Centenas de milhares de 
pessoas inocentes têm sido 
encarceradas em campos de 
trabalho forçado.

Pesquisadores renomados 
descobriram evidências da 
extração de órgãos de 
praticantes de Falun Dafa 
ainda vivos.

www.organharvestinvestigation.net

www.faluninfo.net

     p t.minghui.org

Incontáveis cidadãos 
chineses escaparam da 
China e se refugiaram 
para os Estados Unidos.

A Anistia Internacional 
tem manifestado extrema 
preocupação quanto às 
denúncias de tortura e 
maus-tratos aos pratican-
tes na China.

Ajude-nos a acabar com a violência, 
terrorismo e propaganda - ajude a divulgar 
informações sobre a perseguição.

As autoridades chinesas 
usam  torturas físicas e 
mentais com o objetivo de 
“erradicar a prática”.

À medida que Falun Dafa  foi se tornando 
imensamente popular na China,

o Partido Comunista
lançou a perseguição

Uma prática para cultivo 
da mente e do corpo

Verdade • Compaixão • Tolerância



Falun Dafa também conhecido por Falun Gong 
é uma “prática de cultivo” tradicional chinesa 
que foi introduzida ao público em 1992. Consiste 
em cinco exercícios suaves, livros e palestras, 
que abordam a inseparabilidade do corpo e da 
mente, a relação do ser humano com o universo 
e o melhoramento do caráter ao se assimilar a 
"Verdade", "Compaixão" e "Tolerância".

Na cultura tradicional chinesa as diferentes 
práticas que cultivam o corpo e a mente são tradi- 
ções de milhares de anos. A medicina tradicional 
chinesa e as suas variadas formas de tratamento 
muitas vezes evoluíram lado a lado com essas 
práticas. Hoje em dia estes elementos da cultura 
tradicional chinesa estão crescendo cada vez mais 
em popularidade nos países ocidentais.

• O ensino dos exercícios é gratuito
• Sem filiação, iniciação, rituais e contribuições
• Todos os materiais estão disponíveis na internet
• Traduções publicadas em dezenas de línguas
•  Locais de prática em mais de 100 países
•  Efeitos positivos podem ser rapidamente percebidos
• Locais de prática e contatos em www.falundafa.org

Uma forma fácil de aprender Falun Dafa é 
vendo o vídeo autoexplicativo dos exercícios 
na sua própria casa e praticá-los com os áudios 
disponíveis para download. Se surgirem quais-
quer dúvidas poderá tirá-las entrando em con-
tato com um dos assistentes ou indo em um dos 
locais de prática.

Os livros mais importantes são: 
Falun Gong (1992) e o Zhuan
Falun (1994). São baseados na 
série de palestras realizadas na 
China. Estão traduzidos e dispo- 
níveis em www.falundafa.org 

–– Anna (Helsinki)
M.A., Instrumentista

Corpo saudável e mente pacífica Aprenda com assistência ou sozinho Os exercícios de Falun Dafa
(instruções disponíveis em www.falundafa.org)

Falun Dafa foi pesquisado 
extensivamente e recebeu 
apoio geral por parte das 
autoridades por ser consi- 
derada a forma mais avan- 
çada de qigong para a 
prática da mente e do 
corpo.

Primeiro exercício
Usando movimentos suaves de 
alongamento, o primeiro exercício 
abre todos os canais de energia 
do corpo, criando um poderoso 
campo de energia.

Segundo exercício
Composto de quatro posições que 
devem ser mantidas por vários minutos 
cada, o segundo exercício eleva os 
níveis e desperta a sabedoria.

Terceiro exercício
Com seus movimentos de deslize de 
mãos, o terceiro exercício purifica o 
corpo usando a energia do Cosmos.

Quarto exercício
Deslizando gentilmente as mãos sobre o 
corpo, frente e costas, o quarto exercício 
retifica condições anormais no corpo e 
faz a energia circular.

Quinto exercício
A meditação refina o corpo e a 
mente, fortalecendo a energia e 
capacidades elevadas por meio de 
posições e movimentos especiais 
de mãos.

“Por meio da prática de Falun Dafa, sinto o meu corpo 
leve e confortável. Com ajuda dos ensinamentos es-
pirituais, aprendi a priorizar as coisas na 
minha vida. Anteriormente sofria de 
depressão, ansiedade e coisas corri-
queiras me causavam estresse. Hoje
em dia me sinto rejuvenecida, mais calma
e equilibrada física e mentalmente. Te-
nho energia para manter atitudes positi-
vas, mesmo quando enfrento dificuldades
 no meu trabalho. Sinto que encontrei a 
verdadeira felicidade".

De acordo com estimativas do governo chinês, 
cerca de 70 a 100 milhões de pessoas aderiram à 
prática no final dos anos 90. Falun Dafa recebeu 
diversos prêmios e foi oficialmente certificado 
pelas autoridades. Em poucos anos, Falun Dafa 
cresceu até se tornar a prática de qigong mais po-
pular na China. 




