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Фалун Гонг и защо това има значение

Осмисляне на днешен Китай Още в този брой:

Попитайте наблюдателите 
на Китай, кои са петте най-
критични фактора, форми-
ращи раз бирането за Китай, 
и ще чуете изобилие от 
отговори. Икономически 
растеж. Корупция. Пропаст 
между богати и бедни. 
Вътрешни конфликти в 
комунистическата партия. И 
така нататък.

Но в повечето случаи нещо 
от анализа ще липсва. Нещо 
голямо – като 100 милиона 
жители. Нещо, което 
веднъж разбрано, може 
фундаментално да промени 
начина, по който мислим за 
Китай и, не по-маловажно, 
как се ангажираме с това.

Това нещо е Фалун Гонг.

Организиране на сделката
Бъдете внимателни чия ръка стискате в Китай

Новооткрито здравеопазване
Милиони хора откриват път към доброто здраве

Анализиране на фактите
Как липсата на информация бе използвана за 
насаждане на омраза

Културно възраждане
Чрез Фалун Гонг оживяват минали традиции
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Брой I 
Разпространява се 

безплатно

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ
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Продължение от заглавната 
страница:

Малко хора извън Китай знаят 
достатъчно за това. Онези, които 
са наясно, имат смътното усещане, 
че това са стари новини. Но ако 
истински разберете този въпрос, ще 
проумеете някои от най-трудните за 
разрешаване парадокси на Китай в 
днешно време:

• Защо Китай все още произвежда 
толкова много замърсени продукти 
въпреки неспирните кампании 
против корупцията? 

• Защо комунистическата партия 
инвестира милиарди в интернет 
цензура, камери за наблюдение и 
трудови лагери, докато училищата и 
болниците са без необходимите им 
средства?

• Защо  китайските  лидери  са 
толкова резервирани спрямо 
разхлабването на контрола им върху 
съдебната власт и медиите, дори 
когато това им коства доверието на 
обществото? 

този пъзел започва да се нарежда 
през 1992 г. в скромно училище 
в Североизточен Китай. тогава 
г-н Ли Хонгджъ, последният от 
хилядолетна поредица духовни 
учители, преподава публично Фалун 
Гонг за пръв път.

Сила за добро
Фалун Гонг е различен от другите 

преподавани чигонг практики. И 
тук са включени бавни енергийни 
упражнения, но има и нещо 
повече – учение, което напътства 
учениците по пътя на повишаване 
на нравствеността и прилагането на 
това в ежедневието им.

 В сърцевината на това учение 
стоят три принципа и придържането 
към тях в мисли и действия– 
Истинност, Доброта и търпение 
(Джън, Шан, Рен).

Практиката се разпространява 
бързо от уста на уста, когато хората 
виждат промяната в живота на тези 
около тях. Болнавите баби стават 
образец за здраве. Двойки на прага 
на развода запазват своите бракове. 
За седем години близо 100 милиона 
души започват да практикуват 
Фалун Гонг.

Влиянието му се разпростира и 
отвъд семейната среда. Полицаите, 
които изучават Фалун Гонг, спират 
да вземат подкупи и работниците 
престават да крадат от фабриките. 
Въпреки че страната е все още 
изцяло под ръководството на 
комунистическата партия, тази 
критична маса от хора започва 
истински да стабилизира китай-
ското общество.

Съдбоносно решение
тази посока се преобръща 

драматично през юли 1999 г., 
когато тогавашният глава на 
комунистическата партия, Дзян 
Дзъмин, организира кампания за 
изличаване на Фалун Гонг от лицето 
на Китай.

Дзян завижда и се страхува от 

това как нещо извън контрола на 
партията може да вдъхнови десетки 
милиони хора, дори да е за доброто 
на обществото. Според експерти 
преследването е лично решение на 
Дзян, дори негова фикс идея.

Преследвайки Фалун Гонг, Дзян в 
действителност насочва атаките към 
контингента на преобладаващото 
общество.

Дзян се нуждае от масивна 
пропагандистка кампания, за 
да представи Фалун Гонг като 
демонична практика. От нови 
трудови лагери и временни 
арестантски центрове, които да 
поберат огромния брой задържани.
От извънсъдебен полицейски 
специален отряд за осъществяване 
на плана. Както и от апарат за 
интернет цензура, който да попречи 
на хората да научат истината за 
това, което се случва. 

Потъпкване на 
добродетелта и въз
награждаване на порока

Освен човешката и финансова 
цена на кампанията, тя нанася 
удар и по морала на китайското 
общество. С превръщането на 
думите „истинност“, „доброта“ и 
„търпение“ в табу поддържането 
на тези ценности става трудно и 
опасно за всеки насред тази свирепа 

атмосфера на лъжи, изтезания и 
дискриминация.

Длъжностни лица, участвали 
активно в изтезаването и убийствата 
на привърженици на Фалун Гонг, са 
повишавани. Членове на семейства 
са принуждавани да застанат един 
срещу друг. Сред обществото се 
предлага парична награда за тези, 
които докладват за своите съседи.

Междувременно онези, които 
отказват да сътрудничат или 
са срещу кампанията, биват 
уволнявани, отвличани, вкарвани в 
затвора и понякога убивани. Дори 
и адвокати и честни държавни 
служители не са пощадени.

Стотици хиляди трудолюбиви хора 
от всякакви професии и на всякаква 
възраст са изпратени в трудови 
лагери за „превъзпитание“. това е 
промиване на мозъци и морална 
криза в зашеметяващи пропорции.

Невъзможен за 
изличаване

Въпреки всички усилия на Дзян, 
Фалун Гонг няма да изчезне. Идеите, 
които възприема и ползите, които 
предлага, са твърде завладяващи, 
за да могат да бъдат изтрити – дори 
и под бруталната жестокост на 
една добре смазана авторитарна 
машина.

Практикуващите Фалун Гонг 
запазват своята вяра и възобновяват 
практиката си след освобождаване 
от ареста. И нещо повече – те 
отговарят на тези актове с масови, 
новаторски и ненасилствени движе-
ния, насочени към окуражаване на 
другите китайци да прозрат лъжите 
и жестокостите на партията – както 
спрямо Фалун Гонг, така и извън 
него. 

В домашни условия са изготвяни 
листовки, DVD-та и банери, 
разработвани са и инструменти за 
заобикаляне на интернет цензурата. 

(Виж „Неочаквани герои“, стр.15).
Днес, след повече от десетилетие 

на подтисничество, между 20 и 
40 милиона практикуващи Фалун 
Гонг активно разпространяват 
информация за това в Китай или 
я изпращат в други страни. На 
свой ред инвестициите в камери 
за наблюдение и оборудване за 
следене в Китай са огромни, като 
партията е удвоила усилията си да 
им попречи.

Междувременно изкривените 
критерии за длъжностни повишения 
довеждат до беззаконие и корупция 
в цялото общество – от хранително-
вкусовия сектор до медицинската 
индустрия.

В момент, в който китайските 
граждани ежедневно протестират 
за повече откритост и свобода, 
лидерите на партията не смеят да 
отпуснат хватката си. те се страхуват, 
че ако го направят, извършените 
от тях престъпления срещу Фалун 
Гонг ще бъдат разкрити, а най-
добрите им оръжия – лишаване 
от свобода, пропаганда и цензура 
– неутрализирани. За тези извън 
Китай, тази динамика на събитията 
ги поставя пред дилема. Да се 
ангажираме ли с комунистическата 
партия с цел защита на краткосрочни 
интереси и привидната стабилност? 
Или да се съпротивляваме на 
досегашните тактики на партията 
и да направим всичко възможно за 
опазване на силата, която предлага 
перспективи за дългосрочна 
надежда, стабилност и просперитет 
на Китай?

В този критичен момент от 
историята бъдещето на Китай може 
да изглежда непредсказуемо. Но 
едно е сигурно: човек не може 
да сбърка, като отстоява каузата 
Истинност, Доброта и търпение. 

Осмисляне на днешен Китай
Защо Фалун 
Гонг е 
липсващото 
парче от 
пъзела

За да се опознае истински днешен Китай, е нужно да се погледне отвъд магазините на Starbucks и Apple – към 
една брутална кампания, преобърнала правилно и погрешно с главата надолу.

Представете си 
усилието да се 
заличи практика, 
следвана от 
1 на всеки 12 
граждани.

• До 1999г. 100 милиона души 
в Китай практикуват Фалун 
Гонг, бавно стабилизирайки 
обществото.

• Преследването, започнато 
срещу тях през същата тази 
година, променя тази тенден-
ция, увеличава корупцията и 
насилието и създава множество 
неразрешими проблеми, 
които няма да намерят своето 
решение, докато тази кампания 
не бъде прекратена. 

• Историята на Фалун Гонг 
предлага критичен поглед върху 
събитията в Китай, вклю чи-
телно и върху неотдавнашните 
вътрешно партийни борби.

Знаете ли, че…

НЕОЧАКВАНО ПОСЛАНИЕ: Жители 
на Джямуси в Североизточен Китай 
осъмват през юли 2011 г. с този 
плакат, който напомня: „Истинност, 
Доброта и Търпение са добро. 
Фалун Дафа е добро.“
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На 6 февруари 2012г. Уанг 
Лиджун, бившият шеф на поли-
цията за мегаполиса Чонгчинг, 
влиза в Американското консулство 
в Югозападен Китай в търсене 
на политическо убежище, като 
отприщва един от най-големите 
скандали в китайската политика от 
десетилетия насам.

Около 24 часа по-късно Уанг 
напуска сградата, попада в 
ръцете на пекинската полиция и е 
незабавно отведен в неизвестна 
посока.

Вследствие на инцидента 
Бо Шилай, глава на Китайската 
комунистическа партия (ККП) в 
Чонгчинг, е отстранен от поста си – 
и което е по-важно – от Политбюро 
на ККП. С надеждите на Бо да бъде 
избран за член на всемогъщия 
Постоянен комитет, управляващ 
Китай, е свършено.

С разгарянето на скандала 
се появиха обвинения, че той 
и съпругата му са замесени в 
убийството на британски бизнес-
мен преди няколко години – един 
солиден „скелет в дрешника“ на 
Бо.

Но ако човек се разрови в 
историята на Фалун Гонг, открива, 
че това е само един от многото 
скелети.

Историята на Бо и Уанг започва 
далеч преди постовете им в 
Чонгчинг. В началото на новото 

хилядолетие те са в провинция 
Ляонинг – Бо като губернатор 
и заместник ръководител на 
ККП, а Уанг – като шеф на поли-
цията и висш партиен кадър в 
Джинджоу. там двамата активно 
популяризират кампанията срещу 
Фалун Гонг в знак на предаността 
им към Дзян Дзъмин.

Под ръководството на Бо 
Ляонинг се превръща в една от 
най-смъртоносните провинции за 
Фалун Гонг и в дом на известния 
трудов лагер „Масанджя“ – 
наричан от жертвите му „бърлогата 
на злото“.

З а р а д и 
съучастни-
чеството на 
Бо бивши 
жертви на 
изтезания 
завеж д ат 
дела сре-
щу него в 
няколко държави. През ноември 
2009 г. той е един от петимата 
китайски чиновници, подведени 
под отговорност за тези 
злоупотреби от испански съд.

Междувременно Уанг е 
замесен в индустрията с органи 

за трансплантация и е свързан 
със зловещата практика на 
насилствено отнемане на органи 
от живи практикуващи Фалун Гонг 
и високодоходната им продажба 
на богати пациенти. (виж стр. 9)

Неотдавна в Чонгчинг поне 300 
последователи на Фалун Гонг 
бяха задържани и изпратени в 
специални центрове за промиване 
на съзнанието по време на 
ръководена от Бо и Уанг кампания.

Всички тези подробности са 
определящи за разбирането на 
текущия скандал и вътрешно-
партийните борби. При все това 
те почти напълно отсъстват от 
основния новинарски поток. 

Медиите изглежда са 
слепи, когато става дума 
за Фалун Гонг. Вземете под 
внимание следното:

• Първо, с оглед на вече 
присъстващата по ръцете 
му кръв, връзката на Бо 
с убийство не изглежда 
толкова невероятна.

• Второ, според изтекла 
американска дипломати-
ческа грама от 2007 г. 

Бо е бил понижен от министър 
на търговията до губернатор 
на Чонгчинг отчасти поради 
неудобството, причинено на 
партията от заведените срещу него 
дела за изтезания.

• Трето, някои репортажи 
посочват, че сред мръсотията 
около Бо, предложена от Уанг 
на американското консулство, 
са били и уличаващи детайли за 
кампанията срещу Фалун Гонг.

• И последно, миналия март 
интернет цензурата внезапно се 
разхлаби при търсения като „Уанг 
Лиджун отнемане на органи“ 
– вероятен знак, че членове от 
управляващата фракция на Ху и Уен 
(известна с не толкова твърдата си 
политика спрямо Фалун Гонг) искат 
да дискредитират съперници 
като Бо и са несъгласни с тяхното 
отношение към Фалун Гонг.

Кръв по ръцете на Бо Шилай

Китай днес:

Откакто ККП инициира 
преследването, практику-
ващите Фалун Гонг призовават 
за предприемането на 
следните три стъпки с цел 
неговото прекратяване. С 
промяната на обстоятелствата 
китайските чиновници може да 
се опитат да преговарят, за да 
избегнат съдебна отговорност. 
Но в името на справедливостта 
към жертвите и за да се 
подсигури, че подобни ужаси 
няма да се повторят, светът 
трябва да устои на опитите им 
и да настоява за следното:

• Освобождаване на 
всички практикуващи Фалун 
Гонг, станали затворници на 
съвестта

В този момент стотици 
хиляди практикуващи Фалун 
Гонг все още са несправедливо 
затворени в центрове за 
задържане, трудови лагери и 
затвори, което ги прави най-
голямата група затворници 
на съвестта в Китай. Първата 
стъпка за край на кампанията 
е освобождаването на всеки 
един от тях.

• Компенсации за всички 
жертви на преследването

Трябва да бъдат взети мерки 
за компенсиране на всички 
жертви на преследването, 
независимо дали са пострадали 
от изтезания, сексуален тормоз, 
конфискуване на имущество 
или отстраняване от училище.

• Изправяне на основните 
виновници пред съда

Четиримата мъже, показани 
по-долу, са били в челните 
редици на кампанията от 
самото й начало. Всеки един 
от тях трябва да бъде съден и 
наказан заради извършените 
от него престъпления наред с 
всички близки съмишленици, 
участвали активно в изтеза-
нията и убийствата. Всичките 
четирима вече са съдени извън 
Китай от пострадали, като през 
2009 г. двама от тях са обвинени 
в изтезания и геноцид от 
испански съдия.

Какви са исканията 
на Фалун Гонг?

Запознайте се с виновниците:

Дзян 
Дзъмин

Бивш глава на 
ККП и ключовата 
фигура зад пре-
следването. Той 
го инициира и 
п р и н у ж д а в а 
чиновници на всички нива да 
участват в изкореняването на Фалун 
Гонг.

Джоу 
Йонгканг

Началник по 
сигурността на 
ККП и член на 
П о с т о  я н н и я 
комитет на 
Политбюро. Той 
лично обикаля Китай и призовава 
местните чиновници да засилят 
репресиите си над Фалун Гонг.

Лиу 
Джинг

Ръководител 
на известното 
У п р а в л е н и е 
610 от 2001 до 
2009 г. – тайно 
п о л и ц е й с к о 
специално звено под ръководството 
на ККП с клонове във всеки град 
за контрол над преследването на 
местно ниво.

Луо 
Ган

Дясната ръка 
на Дзян, който 
държи поста 
на Джоу от 
2003 до 2007 г. 
Р е в н о с т е н 
изпълнител на 
кампанията в 
ранните й години.

Истината зад заглавията -

Гжа Гао Ронгронг, 37годишна, осакатена и убита
През юли 2003 г., когато Бо 

Шилай е губернатор на Ляонинг, 
г-жа Гао, счетоводител, е 
изпратена в известния трудов 
лагер „Масанджя“ в Ляонинг 
заради практикуване на Фалун 
Гонг. В лагера охраната я изтезава 
с електрически палки, като изгаря 
и обезобразява някога сияещото й 
лице. След години на преследване 
на 6 март 2005 г. на 37-годишна 
възраст тя е изтезавана до смърт.

Бо Шилай - бивш 
управител на  
провинция Ляонинг

карта на Китай

Chongqing

Beijing

Liaoning 
province



В бизнеса понякога знанието е 
толкова важно за успеха, колкото 
е капиталът, а понякога – дори 
и повече. трябва да познаваш 
конкуренцията си. Както и пазара. 
Но най-важното – трябва да знаеш 
риска. Що се отнася до бизнеса в 
Китай, има една ключова сфера 
на знанието, която повечето хора 
пропускат, но която може да окаже 
трайно влияние върху начинанията 
там: Фалун Гонг.

точно така – Фалун Гонг. Духов-
ната практика, която е предмет 
на кампанийно и повсеместно 
пре следване още от 1999 г. 
С вдъхновяващата си сила, с 
действията на 100-те си милиона 
последователи и с огромното 
усилие на комунистическата пар-
тия да ги смаже, днес Фалун 
Гонг представлява един от 
най-влиятелните фактори в 
китайското общество и политика, а 
следователно – и бизнес.

Игнорирайте този фактор и ако 
не сте внимателни, вие и вашият 
бизнес ще се окажете в беда.

Ето няколко ключови съвета, 
които да имате предвид, когато 
лавирате сред особеностите на 
бизнес средата в Китай.

Познавайте контактите си 
Повечето важни индустрии 

в Китай са или управлявани от 
висши комунистически чиновници 
или са силно повлияни от тях. 
това не е тайна и един успешен 
бизнес план обикновено включва 
ясна стратегия за справяне с това 
влияние. Но кои са тези хора?

Когато председателят на партията 
в Китай, Дзян Дзъмин, разпорежда 
преследването на Фалун Гонг през 
1999 г., това не просто инициира 
репресиите над практикуващите. 
то също така отбелязва началото 
на чистка сред редиците на самата 
партия.

тези, които тогава оглавяват 
редиците или активно спомагат 
за провеждането на кървавата 
кампания, биват повишавани. тези, 
които отказват да се включат или 
защитават хората, за които знаят, 
че не са извършили нищо лошо, са 
наказвани или понижавани.

Днес, след повече от 10 години 
съществуване на тази покварена 

структура, широкото мнозинство 
от партийни членове на градско, 
провинциално и национално 
ниво са взимали участие в 
преследването на Фалун Гонг. А 
някои от тях до тревожна степен.

тези партийни служители са 
пропагандирали омраза към 
местните жители, пращали са 
невинни хора в принудителни 
трудови лагери и, в някои случаи, 
са обявявали парични награди 
за изтезания. С други думи, те 
са съучастници в престъпления 
срещу човечеството. Хората, чиито 
случаи са описани на стр.5, са само 
няколко примера.

При осъществяването на вашите 
бизнес сделки в Китай непременно 
ще се сблъскате с високопоставени 
служители на комунистическата 
партия. Преди да им подадете ръка 
за поздрав, помислете къде са 
били тези ръце и колко страдание 
може да са причинили. 

Познавайте пазара си 
Ако има нещо, за което на прак-

тика всички, имащи бизнес в Китай, 
са съгласни, това е, че пазарният 
капацитет от 1,3 милиарда потен-
циални потребители в страната не 
може да бъде пренебрегнат. 

Но кои са китайците наистина? 
Какво ценят те и как можете да 
си спечелите доверието им в 
дългосрочен план? 

Със стриктно контролирани 
медии и партийни членове на 
пост на всеки слой от обществото, 
оставате с впечатлението, че пар-
тийната политика срещу Фалун 
Гонг доминира, докато Фалун Гонг 
изглежда маргинализиран. Но 
погледнете под повърхността и ще 
видите друга реалност.

За разлика от комунистическата 
партия, която е внесена от Запада 
и наложена на китайския народ, 

Фалун Гонг се заражда в сърцето на 
Китай.

Фалун Гонг е чисто китайски – 
древна практика за самоусъвър-
шенстване, чиито корени датират 
от културните и духовни традиции 
на Китай отпреди 5000 години.

така че, докато страхът от 
наказания или заблудата на 
пропагандата на ККП могат 
първоначално да са подтикнали 
мнозина да покажат подкрепа 
към партийната анти-Фалун Гонг 
кампания, усилията на практи-
куващите да осведомят китайската 
общественост набират сила. 

На свой ред милиони преоткриват 
влечението си към традиционната 
китайска култура, част от която е 
Фалун Гонг. Все повече обикновени 
граждани се изправят публично в 
подкрепа на практиката. 

Адвокати, които преди няколко 
години не смееха да поемат 
случаи на Фалун Гонг, отказват да 
се под чинят на партийните нареж-
дания и заемат активни позиции 
против преследването по време 
на открити съдебни заседания. 
Селяни, които преди години са 
отчуждавали практикуващи Фалун 
Гонг поради страх от колективно 
наказание, сега подписват петиции 
с искане за освобождаване на 
техните погрешно осъдени съседи. 

Междувременно, въпреки го ди -
ните на репресии самите прак-
тикуващи, много от които високо-
образовани, си остават сегмент 
от потенциални потребители, 
наброяващ десетки милиони.

За всички, които искат да спечелят 
и задържат стабилен пазарен дял 
в най-населената страна в света: 
не трябва да се пренебрегва това, 
което е в сърцата на хората й. От 
жизнена важност е, на чия страна 
е една компания или институция – 

дали на страната на управляващата 
комунистическа партия, или тази 
на хората и духовната сърцевина 
на Китай.

С отслабването на силата на ККП 
това няма да е нещо, което ще бъде 
забравено от 1,3- милиардното 
население на страната или дори от 
бъдещите й поколения.

Познавайте долната си граница
Един от най-сложните аспекти 

на международния бизнес е 
съоб разяването с управлението 
и регу лациите на страната, в 
която оперирате. В Китай това 
означава разбиране за това как да 
се обвържете ефективно с кому-
нистическата партия (тъй като 
всички важни държавни постове са 
в ръцете на членове на ККП).

Как би изглеждало това 
обвързване? Какви ще бъдат 
изискванията за вашия бизнес? 
Колко далече сте готови да 
стигнете, за да отговорите на тези 
изисквания и на каква цена?

Отново Фалун Гонг се явява 
централен фактор. той е ключов 
въпрос, който Китай често използва 
за опипване на почвата с чуждите 
компании – така се проверява, 
дали те са съгласни да загърбят 
морални и законови задължения, 
за да се представят в благоприятна 
светлина на режима и да излязат 
на печалба. така че бъдете нащрек. 
Примерите за чужди фирми в 
Китай, които са под натиск да 
помагат на режима в неговото 
преследване, изобилстват.

Ключовият момент е следният: 
когато се прави бизнес в Китай, 
особено в голям мащаб, имайте 
предвид, че действате в подобна 
на мафия система. В тези корумпи-
рани и агресивни среди има 
правила, на които трябва да се 
подчинявате. И има действия, 

Какво трябва да знаете за 
правенето на бизнес в Китай
( ...но не ви се казва )

Чуждестранните фирми в 
Китай са системно притискани 
от режима да му съдействат в 
преследването на Фалун Гонг. 
Отказът може да изглежда 
рискован, но съгласието идва 
със собствени рискове.

Yahoo! и цензурата
В Китай търсачките като Yahoo! 

са настроени да връщат само 
одобрени от партията резултати 
за Фалун Гонг. Умишлено или 
не, тяхната цензура допри нася 
за атмосферата на неосведо-
меност и омраза,в която 
невинни хора биват произволно 
отвличани, тормозени, изтеза-
вани и понякога убивани само 
защото следват духовен път по 
свой избор.

Желанието на Google 
да преустанови подобно 
съучастничество е една от 
причините, поради които през 
2010г. компанията изтегли 
търсачката си от Китай. 

„Мери Кей“ и дискриминация
Един от най-големите 

дистрибутори на козметика 
в света, „Мери Кей“, попадна 
в безизходица през 2003 г. с 
появата на новини, че всички 
търговски представители 
на компанията в Китай са 
задължавани да подпишат 
документ, че не практикуват 
Фалун Гонг, преди да бъдат 
наети. 

Откритието предизвиква 
бурна реакция от членовете на 
американския конгрес. „Мери 
Кей“  бе принудена да се оттегли 
в унизително отстъпление, 
последвано от продължителни 
пи-ар усилия за възстановяване 
на имиджа.

„Сиско“ и наблюдението
През май 2011 г. компанията 

„Сиско Системс“ бе изправена 
пред съдебен процес в Сан 
Франсиско за предполагаемо 
създаване на технология за 
китайските власти, с която да се 
идентифицират и проследяват 
практикуващи Фалун Гонг. 

Сред цитираните от обви-
нението доказателства е 
презентация на „Сиско“, пред-
лагаща решения в помощ на 
властите да залавят практи ку-
ващи Фалун Гонг.

Като подсъдими по 
делото се посочват няколко 
изпълнителни директори на 

„Сиско“, включително главният 
изпълнителен директор Джон 
Чеймъбрс. В случай че ищците 
спечелят делото, компанията 
би била отговорна за щети на 
стойност милиони долари, а 
имиджът й пред света би бил 
безвъзвратно накърнен.

Бизнес на 
собствен риск

• Много от китайските 
държавни служители, занима-
ващи се с международен 
бизнес, са взимали участие в 
изтезанията и убийствата.

• Милиони потенциални 
китайски потребители се 
противопоставят на преслед-
ването на Фалун Гонг.

• Злоупотребите в Китай 
оставят следа в продуктите, 
които купуваме.

Знаете ли, че:

които ще бъдете накарани да 
извършите, някои от които са 
незаконни, морално осъдителни 
и дори могат да доведат до смърт.

Откажете такъв натиск и – да, 
в краткосрочен аспект може да 
изгубите договор или два. Но 
отстъпите ли, в дългосрочен план 
последствията ще бъдат много 
по-сериозни.

За да излезете невредими от тази 
среда, трябва да знаете долната 
си граница – етичната, както и 
финансовата. Каква е стратегията 
ви, да не се съгласите с искане, за 
което бихте съжалявали в бъдеще? 

В Китай трябва да познавате 
бизнеса си, както и пазара, но 
може би най-важното е, че трябва 
да имате ясна позиция относно 
Фалун Гонг.

НЕ ПРОСТО БИЗНЕС: Правенето на бизнес в Китай често има сенчеста страна. Добре е да сте 
подготвени и да отстоявате принципите си.

4 БИЗНЕС



Знайте с кого 
се ръкувате 
Китайските чиновници и 
детайлите, които няма да 
намерите в биографиите им.

След повече от десетилетие преследвания 
много от партийните служители, които 
управляват провинции и градове в Китай, 
имат пръст в репресиите срещу Фалун Гонг, 
включително в насърчаване на изтезанията. 
Следните четирима мъже са само върхът на 
айсберга:

Име Длъжност Участие в преследването на Фалун Гонг

Бо Шилай Партиен началник в Чончинг; 
министър на търговията и член 
на Централния комитет на 
комунистическата партия; губернатор 
на провинция Ляонинг.

Под надзора на Бо провинция Ляонинг става земя на изтезания 
и убийства и център на насилственото отнемане на органи от 
практикуващи Фалун Гонг. Бо е съден за изтезания в много държави 
и вече е признат за виновен в една от тях.

Лиу Чи Началник на Китайската 
комунистическа партия (ККП) и бивш 
кмет на Пекин; началник на Пекинския 
олимпийски организационен комитет; 
член на Политбюро на ККП.

По нареждане на Лиу пекинската полиция публично бие 
практикуващи. През 2004 г. Федералният съд на САЩ намира 
Лиу за виновен за изтезания и сексуално посегателство. Около 
8 000 практикуващи са задържани в периода на подготовката на 
Олимпийските игри, ръководена от Лиу.

У Гуандженг Бивш заместник-управител на 
провинция Шандонг; бивш член на 
Политбюро на ККП.

Според наградена с “Пулицър” статия, под ръководството на 
У сред партийните членове е прокарана наказателна система, 
която довежда до масови изтезания. 18 месеца по-късно 24 
практикуващи са мъртви, като се смята, че убитите са много повече.

Шиа Дерен Заместник-управител на провинция 
Ляонинг; бивш кмет на Далиан.

Използвайки контрола си върху местните държавни медии, 
Шиа подклажда кампанията на преследване, превръщайки 
провинция Ляонинг в една от най-смъртоносните за Фалун Гонг. 
През 2004 г. Федералният съд на САЩ намира Шиа за виновен 
за ръководството на изтезания над практикуващи.

Дървените клечки за хранене 
са неразделна част от китайските 
ресторанти в много градове по 
света. За нещастие, те са често и в 
свидетелските по ка зания на прак-
тикуващи Фалун Гонг, избягали от 
Китай, след като са били в някой от 
многото трудови лагери в страната. 

„Квотата беше 7 000 броя, 
понякога – 10 000. Ако не я из пъл-
ниш, не ти позволяват да спиш“, 
разказва Чен Ганг (на снимката 
горе), припомняйки си опа коването 
на клечки за хранене в пекински 
трудов лагер, където е бил 
изпратен заради практикуването 
на Фалун Гонг. „Хигиената беше 
ужасна. трябваше да караме 
месеци без душ.“ 

Днес практикуващите Фалун 
Гонг си остават огромен процент 
от задържаните в обширната 
китайска мрежа от изправителни 
трудови лагери. Подобно на Чен, 

те обикновено са отвличани 
от домовете си, закарвани в 
полицейски управления и им 
се казва, че ще бъдат пратени в 
трудови лагери за до три години 
с цел „превъзпитание“ – дума, 
излязла сякаш от речника на 
Джордж Оруел; ако изобщо нещо 
им се казва. 

Щом влязат в лагерите, те биват 
измъчвани, бити с електрически 
палки, лишавани от сън и 
много често – принуждавани 
да работят над 12 часа дневно, 
произвеждайки продукти, някои от 
които предназначени за износ. 

Някои лепят подметки на 
обувки. Други шият дрехи. 
Много от тях опаковат клечки за 
хранене за еднократна употреба в 
нехигиенична среда. 

така че следващия път може да 
предпочетете вилица, когато си 
поръчвате китайска храна за вкъщи.  

Докато си седях на задната 
веранда на дома ми, потопен в 
меката светлина на американския 
югозапад, небрежно оставих 
вестника си, погледнах към 
сина ми, който си играеше с 
влакче, и изведнъж осъзнах, 
че поквареността на Китай 
застрашава живота му. 

тъкмо бях прочел за последния 
долнокачествен продукт от Китай 
– играчката влакче „томас“, когато 
установих, че това е точно влакчето, 
с което си играеше детето ми. Едва 
ли е нужно да споменавам, че сега 
играчката е на боклука и че измих 
със сапун ръцете на сина ми – три 
пъти.

Калпавите продукти от Китай не 
са нищо ново, но как се случва така 
и защо техният брой сякаш расте, 
въпреки че процедурите по надзор 
уж се увеличават? 

Вината е отчасти в евтиното 
производство, но има нещо 
по-всеобхватно и зловещо, което 
се случва в Китай: упадък на 
основните нравствени ценности. 
Продуктите не просто са направени 
от нискокачествен материал. те са 
изработени от опасни материали, и 
то съвсем съзнателно. 

През 90-те години Китай, макар 
и още автокрация, отбе ляза 
напредък в свободата, закон-
ността и икономиката. Когато 
обаче преследването на Фалун 
Гонг започна през 1999 г., това 
върна много институции няколко 
десетилетия назад.

тираничните чиновници бяха 
повишавани, а добронамерените 
– отстранявани в прочистването 
на партийните редици. Прокарваха 
се политики за репресирането на 
Фалун Гонг като основна мишена, 

без да се взима под внимание 
влиянието им върху обществения 
и икономически просперитет.

Накратко, преследването на 
Фалун Гонг поставя началото 
на огромен морален упадък. 
Старшият анализатор на СNN Уили 
Лам нарича това „най-голямата 
криза, с която се сблъсква Китай“.

Докато това систематично 
преследване продължава, 
китайските чиновници и обикно-
вените хора ще продължават да 
губят представата си за човечност 
и взаимна отговорност за благото 
на другия. Резултатът от тази 
морална криза ще бъде износът на 
все повече и повече опасности от 
световната фабрика.

Завършилият престижния китайски университет „Цинхуа“ 
г-н Хуанг Куей прекарва две години в ареста и три години в 
принудителен трудов лагер, изработвайки лампички за коледни 
дръвчета и флорални орнаменти за износ. Времето, прекарано в 
трудовия лагер, включва 16-часов работен ден, побои, изтезания 
и лишаване от сън.

Г-н Чен Ганг, музикант, е бил държан в известния 
пекински трудов лагер „туанхе“ в продължение на 
година и половина, където изтезанията едва не го 
оставят инвалид. След проведена международна 
кампания той е освободен и сега живее в САЩ.

Г-жа Джанг Лианинг, дипломиран експерт-счетоводител, е пращана 
в трудови лагери три пъти заради практикуване на Фалун Гонг. През 
2008 г. в една от акциите за сигурност преди Олимпийските игри 
полицаи нахлуват в дома й в Пекин, слагат торба на главата й и я 
отвеждат. тя е изпратена в трудовия лагер „Масанджя“, където е 
съблечена и изтезавана. През 2011г. успява да избяга в САЩ.

Откъде идват 
клечките за хранене? 

Мислите си, че сте защитени от произвола на 
репресиите в Китай? Помислете пак. 

Лица от трудовите лагери на Китай
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За Кари Добсън дори ставането 
от леглото било борба. Да не 
говорим за обличането или 
изкарването на деня. Половината 
й тяло било загубило усещане. 
Животът й се определял от 
състояние, което тя никога не била 
искала, нито дори била чувала: 
Лаймска болест. В продължение 
на 10 години рядката, подобна на 
фибромиалгия болест постепенно 
се усложнявала, докато накрая 
Кари не можела да ходи. „Бих 
платила всяка цена и бих отишла 
навсякъде, за да се подобря. Бях 
отчаяна“, спомня си тя. Но съдбата 
й праща решение, което се оказва 
в задния й двор – или парк, в 
случая – и е напълно безплатно.

По препоръка на китайски 
приятел Добсън открива тради-
ционната китайска духовна 
практика, наричана Фалун Гонг. 
И в рамките на няколко седмици 
си връща живота. „Фалун Гонг е 
това, което ми помогна – казва 
56-годишната жена, летателен 
инструктор, изглеждаща десет 
години по-млада от възрастта си. 
– Става въпрос за подобряване на 
съзнанието и тялото.“

„Учението води към истинност, 
доброта и търпение. Упражненията 
носят полза за здравето.“ Днес, 
около дванадесет години 
по-късно, Добсън е излекувана 
от Лаймската болест, по-здрава и 
по-щастлива от всякога. Може би 
най-забележителното в историята 
на Добсън не е просто, че това е 
малко вероятно (Лаймската болест 
е широко смятана за неизлечима).

Пълни паркове
Най-невероятното е, че нейната 

история е подобна на тези на 

хиляди, дори милиони други 
последователи на Фалун Гонг по 
цял свят, и по-специално в Китай. 
Нейният случай не е изолиран.
Възстановяването на Добсън 
пред лага завладяващ поглед  
към ползите от Фалун Гонг за 
здравето, както и към бурния ръст 
на практиката през 90-те години в 
Китай, където милиони жители я 
превръщат в част от ежедневието 
си.

Но защо Фалун Гонг?
„Китайският народ е практичен 

по природа – посочва Джао Мин, 
родом от Пекин, който сега живее 
в Ню Йорк и който става свидетел 
на растежа на Фалун Гонг в Китай 
отблизо, като го практикува в парка 
на университета си. – Ако нещо 

работи, те ще го пробват. Ако не 
работи, няма да продължат да го 
практикуват. Научиха много тежки 
уроци по времето на комунизма 
за сляпата вяра в лидери или 
идеологии. това ги прави 
по-практични, по-внимателни.“ 
Фалун Гонг „работи“, според тях.

Към средата на 90-те години на 
миналия век в почти всеки парк 
на Китай практикуващите могат 
да бъдат видени да изпълняват 
своята комбинация от леки, 
ритмични чигонг упражнения и 
медитация. 

„Хората разбират, че Фалун 
Гонг работи, и при това добре – 
обяснява Джао. – Почти всеки 
познава някой, който го е опитвал 
и се е подобрил, физически или 
психологически.“

Хората съобщават за по-добър 
сън и по-малко стрес, повече 
енергия, по-добро настроение, 
по-добро храносмилане и дори 
възстановяване от хронични 
заболявания. Основният текст 
на Фалун Гонг, „Джуан Фалун“, 
е в класацията на най-четените 
книги. Новините в Китай се 
разпространяват бързо и на далеч 
и до 1999г. броят на китайските 
граждани, практикуващи Фалун 
Гонг, достига 100 милиона души, 
надминавайки дори броя на 
членовете на комунистическата 
партия.

Повече от здраве
Как може една проста програма 

от упражнения, медитация и 
житейски принципи да има такова 
влияние? Какво прави Фалун 
Гонг по-различен? Кое го кара да 
„работи“?

По думите на практикуващите, 
Фалун Гонг действа на няколко 
нива, по-дълбоко от типичните 
програми за упражнения или 
здравните програми.

Накратко, това нее „поредната 
йога“. „Фалун Гонг работи на 
енергийно ниво“, казва д-р 
Джингдуан Янг, лекар по китайска и 
западна медицина, който изучава 
практиката. 

„това не е просто на ниво плът 
и кръв. Фалун Гонг действа върху 
тялото на различно ниво, стигайки 
до най-дълбоките корени на 
заболяването, като работи върху 
ума и тялото.“

Действително, централен компо-
нент на Фалун Гонг са неговите 
морални учения, които допълват 
медитативните упражнения. Спо-
ред мнозина именно ученията 

са в действителност това, което 
формира основата на практиката 
и което отличава Фалун Гонг. 
Съчетанието на добродетелен 
живот, на хармонизиране на 
живота на човек с по-високи 
принципи и на мощни упражнения 
се оказва печеливша комбинация.

„това е повече, отколкото да 
бъдеш без заболявания. Става 
въпрос да бъдеш добре, наистина 
добре – споделя Райън Смит, 
педагог от Ню Джърси. – Не мога 
да опиша колко невероятно е да 
не живееш в страх от всички неща, 
които могат да се объркат с теб, и 
да не се опитваш да предотвратиш 
това или онова. С Фалун Гонг се 
грижиш толкова добре за себе си, 
всеки аспект е покрит.“

Наистина добре
Как милиони намират здраве чрез Фалун Гонг

ЗДРАВЕ

Въпреки че работата му като 
лекар е да казва на хората, как 
да живеят здравословно и 
да вземат добри решения за 
здравето си, Джон Янг просто 
не можел да практикува 
това, което проповядва. „Бях 
страстен пушач – припомня си 
Янг. – Пушех по един-два пакета 
цигари на ден, китайски цигари. 
Без значение колко усилено се 
опитвах, просто не можех да ги 
откажа.“

Но всичко това се променя, 
след като започва да изучава 
Фалун Гонг.

„Изведнъж цигарите просто 
придобиха ужасен вкус – 
разказва Янг. – Няколко дни 
след като започнах да изучавам 
Фалун Гонг, се опитах да пуша по 
навик и веднага почувствах, че 
ми се повръща.“

И с това се приключило. 
Янг не е пипал цигара вече 
четиринадесет години. „Нещо се 
промени, когато научих Фалун 
Гонг. Тялото ми вече не искаше 
да пуша и аз успях да се откажа 
просто ей така – без дори да се 
опитвам, може да се каже.“

Да се отървеш от 
навика (без да си 
мръднеш пръста)

Здрави в Пекин
Бидейки един от десетте най-замърсени мегаполиси в света, Пекин 
не е точно градът синоним на добро здраве. Но пък е напред по брой 
жители, които са намерили по-добро здраве чрез Фалун Гонг, както 
е отразено в проучване от 1998г., обхванало 12 731 последователи 
на практиката в града. Две графики представят забележителни 
подобрения.

Здравно подобрение Намаляване на стреса

Пълно  
58.5%

Частично 
15.7%

Частично 
12.8%

Няма 3.6%Няма 0.9%

Значително 
24.9%

Пълно  56.6%

Значително 
27%
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За да научите повече 
за Фалун Гонг, посетете 
следните сайтове:

FalunDafa.org
 TiantiBooks.org
en.Minghui.org

Научете повече

Жители на провинция 
Сичуан изпълняват първото 
упражнение на Фалун Гонг. 
Милиони в Китай откриват 
огромните здравословни ползи 
от практиката през 90-те години. 



Фалун Гонг е древна китайска 
духовна дисциплина в будистката 
традиция. тя се състои от нрав-
ствени учения, медитация и 
четири леки упражнения, които са 
един наистина уникален и много 
приятен начин за подобряване на 
вашето здраве и енергийно ниво.

В основата на Фалун Гонг 
(известен и като „Фалун Дафа“) са 
ценностите Истинност, Доброта и 
търпение (или „Джън, Шан, Рен“ 
на китайски). Фалун Гонг учи, че 
това са най-основните качества на 

Вселената, и ги приема за водещи 
в ежедневието и практиката. По 
думите на учителя във Фалун Гонг, 
г-н Ли Хонгджъ, „асимилацията с 
най-висшите качества на Вселената 
– Джън, Шан, Рен – е в основата 
на практиката. Практиката се 
ръководи от тези върховни 
качества и се базира на самите 
закони, които лежат в основата на 
развитието на космоса“.

До 1999г. Фалун Гонг се е 
разраснал и се е превърнал в най-
голямата и най-бързо развиващата 
се практика от този вид в китайската 
и в световната история. Само седем 
години след представянето й пред 
обществеността през 1992г., около 
100 милиона души в Китай вече 
учат или практикуват Фалун Гонг.

В Азия духовни практики от 
този тип са често наричани 
„само усъвършенстване“ и 
представляват неразделна част 
от класическата китайска култура. 
Различни даоистки, будистки и 
конфуциански практики влизат в 
тази категория. 

Чрез последователна и всеот-
дайна практика практикуващият 
Фалун Гонг постига състояние на 
безкористност, по-голяма прони-
цателност, вътрешна чистота и 
баланс – това, което може да се 
нарече истинско здраве. В крайна 
сметка той или тя се доближава до 
състояние на духовно постижение, 
което в азиатската традиция е 
известно като „просветление“ или 
„постигане на Дао (Пътя)“.

Въпреки че Фалун Гонг се стреми 

към вътрешна транс формация 
на личността, влиянието му 
се разпростира и навън, към 
позитивна промяна в света, 
като практикуващият става 
по-търпелив член на семейството, 
по-съзнателен служител или 
по-активен член на обществото. 
Затова Фалун Гонг е получил 
много награди и признания от 
държавни служители и различни 
организации. Много хора, които 
практикуват Фалун Гонг, са полу-
чавали награди в своите среди и на 
работните си места.

Основателят на практиката, г-н 
Ли Хонгджъ, е петкратно номи-
ниран за Нобелова награда за мир 
и е номиниран от Европейския 
парламент за наградата „Сахаров“ 
за свобода на мисълта. той е 
носител на награда от органи-
зацията „Freedom House“ за между-
народна религиозна свобода.

Избягвайки светлината на 
прожекторите, г-н Ли ръководи 
практиката чрез книгите си и речи, 
обикновено на конференции 
на Фалун Гонг. Г-н Ли винаги 
е настоявал практиката да се 
разпространява безплатно и да 
бъде достъпна за всички. Ето защо 
всички книги, видеозаписи и други 
материали за Фалун Гонг са на 
разположение безплатно онлайн.

Днес малко хора знаят, че Фалун 
Гонг и последователите му са 
получили официално признание 
в Китай през 90-те години, преди 
драматичната и насилствена 
промяна в политическите 

ветро ве през 1999 г.  да превърне 
практиката в обект на преследване. 
През 1993 г. г-н Ли е обявен за „най-
добре приет Чигонг майстор“ в 
Пекин, като е удостоен с награда за 
разширяване границите на науката.

През същата година 
официалният вестник на китай-
ското Министерство на об щест-
вената сигурност хвали г-н Ли 
за приноса му „в насърчаването 
на традиционните добродетели 
на китайския народ за борба с 
престъпността, в защитата на 
обществения ред и сигурност, 
както и в поощряването на спра-
ведливост в обществото“.

През 1999г.  китайските 
чиновници отиват още по-далеч 
при определянето на ползата 
от Фалун Гонг: в интервю за 
американското издание „News 
& World Report“ служител от 
Националната спортна комисия 
на Китай заявява, че Фалун 
Дафа „може да спести на всеки 
практикуващ 1000 юана годишно 
от медицински разходи. Ако 100 
милиона души го практикуват, 
това са 100 млрд. юана годишно, 
спестени от медицински разходи.“ 
Същото длъжностно лице 
отбелязва, че „премиерът Джу 
Рoнгджи е много щастлив от това.“

Днес Фалун Гонг се практикува 
в над 70 страни по целия свят, с 
клубове и асоциации в редица 
градове, университети, фирми и 
други среди. Много е вероятно 
скоро да се появи и в парка близо 
до вас.

Да се самоусъвършенстваш
Портрет на Фалун Гонг и неговата история – 
многото неща, които не се срещат в заглавията

ПРАКтИКА

Когато чуете как Кейт 
описва каква е била някога 
майка й, Сюзън, бихте си 
помислили, че тя е имала рога.

„Осъдителна. Неприемаща. 
Винаги недоволна. Егоист.“ Все 
неща, които не водят до добри 
взаимоотношения между 
майка и дъщеря.

Но днес те ценят приятел-
ството си, което вече не е 
просто „връзка“ и гледат назад 
към онази Сюзън от миналото 
като към съвсем друго 
създание. „Фалун Гонг напълно 
промени нашите отношения, 
семейството ни – казва 
61-годишната майка. – Той ми 
даде възможност най-после 
да мисля първо за другите, да 
се поставя на тяхно място. Сега 
мога да поставя другите преди 
себе си.“ Като рафинира редица 
класически китайски ценности 
и идеали Фалун Гонг носи най-
добрите качества на китайската 
традиция, за да ги приложи 
върху живота в настоящето.

Семейни въпроси

Петте упражнения

Буда показва хиляда ръце
С леки разтягащи движения 
упражнението отваря всички 
енергийни канали на тялото, 
създавайки мощно енергийно 
поле.

Фалун стояща поза
Състои се от четири статични 
позиции, изпълнявани за няколко 
минути. Второто упражнение 
повишава енергийните нива и 
пробужда мъдростта.

Проникване в двата 
космически края
С плавните си плъзгащи дви же-
ния това упражнение пречиства 
организма, използвайки енергия 
от космоса.

Небесен кръг на Фалун
Чрез плавните движения на 
ръцете около тялото четвъртото 
упражнение задвижва цирку-
лацията на енергията в него и 
коригира анормалните физи-
чески състояния.

Подсилване на 
висшите способности
Медитация, която включва 
специални позиции на ръцете за 
усъвършенстване на съзнанието и 
тялото. това упражнение укрепва 
по-висшите способности и енергия.

1

2

3

4

5

Нюйоркчани изпълняват медитацията на Фалун Гонг в градския парк. Централен компонент на практиката е личностното подобрение 
(или „самоусъвършенстване“), което я прави наистина практика на съзнанието и тялото.
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На 23 януари 2001 г. петима 
души се самозапалват на площад 
„тянанмън“ в Пекин. В рамките на 
няколко часа държавните медии 
твърдят, че самозапалилите се 
практикуват Фалун Гонг.

В продължение на дни медиите 
излъчват зловещи кадри на 
жертвите и обвиняват учението 
на Фалун Гонг за разигралата се 
трагедия.

Проблемът е, че според мно-
жество доказателства целият 
инцидент е сложно нагласена 
пропагандна каскада, целяща 
демонизирането на практиката.

Кои са някои от съмнителните 
точки?

• Според разследване на 
„Washington Post“ двама от 
самозапалилите се никога не са 
практикували Фалун Гонг.

• Удостоен с много награди 
документален филм показва, чрез 
кадри на забавен каданс, как един 
от самозапалилите се рухва след 
удар по главата от полицай.

• В репортажите на държавните 
медии полицай стои в непосред-
ствена близост до самозапалил 
се, като го изчаква да спре да 
говори. След това небрежно 
хвърля одеяло върху него, за да 
потуши несъществуващ пламък, 
придавайки на сцената силно 
усещане за инсценировка.

• Учението на Фалун Гонг 
изрично забранява убийството, 
включително и самоубийството, 
което прави малко вероятно само-
запалилите се да са действителни 
практикуващи. Цитатите от само-
запалилите се в репортажите по 
държавната телевизия не отго-

варят на учението на Фалун Гонг.
Но защо ККП да скалъпва такава 

сложна измама?
Със своите 100 милиона после-

дователи Фалун Гонг е уважа вано 
име до 1999 г., поради което много 
китайци не подкрепят пре след-
ването на тези хора от партията.

Чрез организиране на „самоза-
пал ването“ и много кратното из -
лъч  ване на кадри по държавната 
телевизия ККП кара мнозина 
китай ци, които симпатизират на 
практикуващите Фалун Гонг, да 
повярват, че те са луди и дори 
опасни.

това прави по-лесно за партията 
да отвлича практикуващи, да 
ги затваря за промиване на 
съзнанието и да ги изтезава.

www.falsefire.com

Want to see for yourself?  
Visit www.falsefire.com 

Мислите, че знаете за Фалун Гонг? 
Помислете пак...

Преди да прочетете този бюлетин, 
най-вероятно сте знаели за Фалун Гонг 
като за група от медитиращи, затворени 
и изтезавани в Китай. това, разбира се, 
е вярно. Но без разбирането на четири 
основни точки е трудно да проумеете 
колко далеч – чрез измама, манипулации 
и насилие – са отишли партийните 
служители в усилията си да смажат тази 
мирна група.

Независимо дали сте нов в историята 
на Фалун Гонг, или ветеран наблюдател 
на случващото се в Китай, един или друг 
аспект от тези четири събития вероятно 
вече е докоснал или в някакъв момент 
ще докосне живота ви. Предлагаме ви 
тези подробности, за да ви помогнем да 
се ориентирате в сложния и объркан свят 
на комунистическата партия с нейната 
пропаганда и прикриване.

Денят е 25 април 1999 г. Между 
10 – 20 000 китайци се събират 
рано сутринта в Пекин, млади и 
стари. Всички те са последователи 
на Фалун Гонг.

те са дошли до централното 
Бюро жалби в Китай, за да 
поискат от правителството да 
спре ескалацията на тормоза над 
практикуващи, включително побоя 
и задържането на над 40 души в 
близкия град тянджин дни преди 
това и да им се даде свобода да 
практикуват открито и без заплаха.

те стоят подредени в стройна 
линия. Някои медитират, други 
тихо си приказват. това е най-
големият и най-мирният протест 
в Пекин от години. Китайският 
премиер излиза, за да се срещне 

с пред ставителите на Фалун Гонг. 
Същата вечер исканията на групата 
са изпълнени и всеки си отива у 
дома.

тогавашният партиен лидер Дзян 
Дзъмин обаче има други планове. 
Скоро след това той из да ва заповед 
за създаването на Управление 
610 – специален партиен отдел на 
полицията, натоварен със задачата 
да унищожи Фалун Гонг. След-
ващия месец стартира мащабна 
кампания за преследване.

Когато държавната медийна 
пропаганда се разгръща с пълна 
сила, събирането от 25-ти април 
е представено в друга светлина: 
не като мирен протест, какъвто 
е, а като извършена от Фалун Гонг 
обсада на централната правител-

ствена сграда. този случай е 
използван, за да представи 
Фалун Гонг като провокативна 
политическа група, както и за 
да оправдае отприщилото се 
ужасяващо преследване.

това преследване в стил 
„жертвата е виновна“ се 
разпростира отвъд границите 
на Китай и оказва влияние върху 
медийното отразяване на темата 
за Фалун Гонг по света. Но в 
действителност задкулисните 
репресии срещу Фалун Гонг са в 
ход още от 1996г., като мащабна 
кампания за преследване би 
започнала и без това. Протестът 
от 25 април става удобно 
оправдание. Но той със сигурност 
не е причината.

Мирен протест несправедливо 
набеден за причина за 
преследването

Фабрикуваната лъжа за самозапалването на площад „Тянанмън“1

2

Четири критични елемента от историята за Фалун Гонг разкриват колко 
далеч ще отиде Китайската комунистическа партия в усилията си да смаже 
тези, които приема за врагове

Зле инсценирана сцена, при която полицай стои до човек, набеден 
за самозапалващ се последовател на Фалун Гонг. Случаят е просто 
една от десетките подозрителни точки в тази ужасяваща измама.

Практикуващи Фалун Гонг протестират мирно в Пекин, 25 
април 1999 г. Впоследствие този исторически, мирен апел 
срещу нарастващия тормоз от страна на властите е определен 
от държавните медии като „обсада“ в опит да се оправдае 
партийната кампания на репресии.
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През 90-те години милиони 
започват да практикуват Фалун Гонг, 
след като новината за драстичното 
подобрение на здравето чрез 
практиката се разпространява 
от уста на уста (стр. 6, „Наистина 
добре”). Правителствени органи, 
включи телно държавните медии и 
Националната комисия по спорта, 
подпомагат разпро странението на 
Фалун Гонг, като прокламират поло-
жителното влияние на практиката 
върху здравето и спестяването на 
разходи от здравеопазването.

Ето защо, когато партията 
стартира кампанията си срещу 
Фалун Гонг през 1999 г., тя трябва да 
обяснява много неща. Изправена 
е пред оправдаването на едно 
усилие, да се попречи на хората да 
се занимават с нещо здравословно, 
от което са се облагодетелствали 
толкова много души. Налага й се и 

да се отрече от заявяваната досега 
подкрепа.

За да постигне това, партията 
внезапно започва да твърди, 
че Фалун Гонг е „довел до над 
1400 смъртни случая“ на свои 
после дователи. Държавни 
медии публикуват нався къде 
пре дпо  лагаеми такива случаи, 
използвайки силно въздействащи 
емоци онални изображения. Основ-
ното твърдение е, че Фалун Гонг 
забранява на практикуващите да 
вземат лекарства, което е довело 
до ненужни смъртни случаи.

Освен от подозрително избрания 
момент на преобръщане на прави-
тел ственото отношение, тези твър-
де ния са подкопани и от факта, 
че партията така и не предоставя 
приемливи доказателства в тяхна 
подкрепа. Освен това тя блокира 
външните опити за разследване. 

В същото време такива смъртни 
случаи напълно липсват извън 
Китай в над 70-те държави, 
където Фалун Гонг е свободно 
практикуван.

И което е още по-важно, онези, 
които все пак разследват инди-
видуални случаи, установяват, че 
те са фабрикувани. Красноречив 
пример е случаят с г-жа Джанг 
Джиуен от провинция Шанши. През 
ноември 1999 г. местна медия 
съобщава, че г-жа Джанге запалила 
6-месечната си дъщеря и след това 
се е самоубила в знак на протест 
срещу партийните репресии 
срещу Фалун Гонг. Репортажът е 
обшир но препубликуван из цялата 
страна. Няколко месеца по-късно 
разследване на този случай раз-
крива, че историята е пълна 
измислица. В действителност г-жа 
Джанг никога не е съществувала.

Купища доказателства раз-
казват ужасяваща история за 
убийства и осакатявания в Китай. 
Сведения от свидетели и китайски 
лекари разкриват, че хиляди 
практикуващи Фалун Гонг са били 
убити заради органите им, които 
са продавани за трансплантации 
с огромна печалба. Виновниците 
са чиновници на Китайската 
комунистическа партия (ККП), 
действащи заедно с хирурзи, 
затворнически власти и военни. 
Преди органите им да бъдат 
отнети, жертвите са държани в 
концентрационни лагери; след 
това телата им са незабавно 
кремирани.

Историята, която е почти 
прекалено ужасяваща, за да й се 
повярва, за пръв път е разкрита 
през март 2006 г., когато една 
жена заявява, че практикуващи 
Фалун Гонг са били убивани 
заради органите им в болницата, 
където тя работи. По думите й 
нейният съпруг, хирург в същата 
болница извън северозападния 
град Шенянг, й признал, че е 
отстранил роговица от живите 
тела на 2000 практикуващи Фалун 
Гонг.

Седмица по-късно китайски 
военен лекар не само 
потвърждава думите на жената, 
но и заявява, че подобни 
зверства се извършват в 36 
различни концентрационни 
лагера в страната. той добавя, 
че също е бил свидетел, как 
практикуващи Фалун Гонг са 
били масово транспортирани с 
влакове за добитък през нощта и 
прикривани при засилени мерки 
за сигурност.

Поддръжници на Фалун Гонг 
и активисти на човешките права 

зад граница започват незабавно 
разследване на тези твърдения. 
те провеждат телефонни 
разговори с китайски болници, 
представяйки се за хора, които 
търсят да се снабдят с бъбрек 
или черен дроб. За техен ужас 
лекарите един след друг открито 
потвърждават: имаме Фалун Гонг 
практикуващи „на склад“; просто 
елате и можем да ви набавим 
органа до седмица.

Шокирани от тези сведения, 
двама изтъкнати канадски 
адвокати инициират собствено 
разследване. През юли 2006 г. 
бившият държавен секретар за 
Азиатско-тихоокеанския регион 
Дейвид Килгор и адвокатът по 
човешки права Дейвид Матас 
публикуват доклад от 140 

страници. В него те достигат „със 
съжаление до заключението, че 
твърденията са истина“.

Скоро след това към тях се 
присъединява и американският 
журналист на свободна практика 
Итън Гатмън със свое собствено 
проучване. И двете разследвания 
сочат, че между 40 000 и 65 000 
практикуващи са били убити по 
този начин за периода 2000-2006.

И така, как работи отнемането 
на органи? Някъде към 2000 г. 
затворнически власти и лекари 
започват да заговорничат за 
извършването на системни 
меди цински изследвания на 
задържани практикуващи Фалун 
Гонг – изследвания, които 
подозрително пренебрегват 
нара няванията им, но проверяват 
здравословното състояние на 
жизнените им органи. Когато 
пациент се нуждае от орган, 
подходящ за целта задържан е 
потвърждаван като съвместим 
с него, убиван, а органът 
му е използван за нужната 
трансплантация.

Китайски уебсайт дори се 
похвали, че може да предостави 
подходящи органи в рамките 
на 1 до 4 седмици – срок, който 
според експерти е невъзможен, 
освен ако китайските болници 
нямат достъп до огромен запас от 
живи „донори“ на органите.

От първоначалната поява 
на твърденията за отнемане 
на органи чиновници на 
ККП се опитват да унищожат 
доказателствата, докато отричат 
тези обвинения. те възпре-
пятстват разследванията дори 
след призива на Комисията 
на ООН против изтезанията за 
подробен отчет на източниците 
на органи. Понастоящем не е 
ясно дали тази практика все още 
продължава.

Нещо повече, предвид 
огромното международно 
взаимо действие на китайската 
транс  плантационна индустрия 
– от обученията на лекари 
до приема на чуждестранни 
пациенти като сътрудници в 
проучвания – влиянието на тези 

злоупотреби не се ограничава до 
Китай.

Поради тази причина различни 
правителства и международни 
агенции предприеха действия при 
научаването за тези твърдения 
и наличните доказателства. В 
началото на 2007 г. израелските 
здравноосигурителни компании 
спират да изпращат пациенти 

в Китай за трансплантации. А 
през юни 2011 г. имиграционен 
формуляр на САЩ (DS-160) 
добавя следния въпрос, важащ 
за Китай и други държави: „Били 
ли сте някога пряк участник в 
насилствена трансплантация 
на човешки органи или телесни 
тъкани?“

Принудително отнемане на органи от практикуващи 
Фалун Гонг, държани като политзатворници

Фабрикации твърдят, че Фалун Гонг е 
отговорен за 1400 смъртни случая3

4

Вероятно никое от описаните 
тук доказателства не е 
посилно от признанията 
на лекари в китайски 
болници. Следват записите 
от разговорите, записани от 
следователи под прикритие.

8 юни 2006 г., Център за задържане 
на гр. Мишан, провинция 
Хейлонгджянг:

Позвънил: Имате ли хора, 
предоставящи органи от Фалун Гонг?

Гн Ли: Имахме, да.

Позвънил: … А сега?

Гн Ли: …Да…

Позвънил: Каква е цената?

Гн Ли: Ще го обсъдим, след като 
дойдете.

Позвънил: С колко [хора, 
предоставящи Фалун Гонг органи] на 
възраст под 40 г. разполагате?

Гн Ли: С доста. ….

Позвънил: Мъже или жени?

Гн Ли: Мъже. …

Позвънил: Мъжките Фалун Гонг 
[затворници] – колко от тях имате?

Гн Ли: Седем, осем… сега имаме 
[поне] пет-шест.

16 март 2006 г., Чернодробен 
трансплантационен център 
към болницата на шанхайския 
университет „Джяотонг“:

Позвънил: Искам да знам колко 
дълго трябва да чакат пациентите за 
чернодробна трансплантация.

Др Дай: При снабдяването с органи, с 
което разполагаме, имаме всеки ден. 
Правим ги всекидневно.

Позвънил: Искаме свежи, живи.

Др Дай: Те всички са живи, всички 
са живи…

Позвънил: Колко [чернодробни 
трансплантации] сте извършили?

Др Дай: Направили сме 400-500… 
главната Ви задача е да дойдете и да 
имате парите приготвени.

Позвънил: Колко струва?

Др Дай: Ако всичко протече гладко, 
е около 150 000 юана… 200 000 юана.

Позвънил: Колко дълго трябва да 
чакам?

Др Дай: Трябва да проверя кръвната 
Ви група… Ако дойдете днес, може 
да успея да го направя в рамките на 
седмица.

Позвънил: Чух, че някои от органите 
са от онези, които практикуват Фалун 
Гонг – онези, които са много здрави.

Др Дай: Да, имаме такива. Но не 
мога да говоря открито по телефона.

Признания за отнемане на органи от китайски лекари

„Това е форма 
на зло, която 
тепърва предстои 
да видим на тази 
планета.“  

Дейвид Матас, 
канадски следовател

ЛЪЖИ НА ПОКАЗ: Мъж разглежда анти-Фалун Гонг изложба, организирана 
от компартията, пълна с истории за предполагаемата вреда от практиката. 
Проблемът: разследвания разкриват, че всичко това са фабрикации.
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КУЛтУРА

Попитайте типичния западняк, с 
какво свързва понятието „китайска 
култура“ и ще се натъкнете на 
многообразни отговори.

Кунгфу панда. Чай. Калиграфия. 
Великата китайска стена. 
Конфуций. Мулан.

Въпреки това липсващ в почти 
всеки списък е най-драматичният 
и най-важен елемент от китайската 
култура, съществуващ днес: Фалун 
Гонг.

Малцина на Запад са чували за 
духовната дисциплина или имат 
някакво понятие, как се практикува 
тя. Още по-малък брой хора са 
наясно с примамливия свят на 
класически Китай, предоставен 
от Фалун Гонг, или с трагичната 
история, която той разказва, за 
едно културно течение – или хаос 
– в съвременен Китай.

При все това, в нарастващата 
популярност на Фалун Гонг лежи 
просто надеждата за културно 
възраждане – за нов начин да 
бъдеш китаец в 21-ви век, който 
е от една страна вкоренен в 
класическата традиция, но и 
напълно прогресивен.

Връщане назад
Макар че Фалун Гонг не става 

известен на китайската публика 
до 1992 г., произходът му се 
простира далеч отвъд този период. 
Най-отличителната му черта – 
упражненията – ни връща назад до 
най-ранните векове на писмената 
китайска история.

Медитативните упражнения на 
практиката вече са били познати 
(по форма, но не и в детайли)
на обитателите на Китай от 
Бронзовата епоха.

Поне от дните на Конфуций 
и династията Джоу, китайските 
анали разказват за духовни 
същества с високи постижения, 
чиито тела, в резултат на десети-
летия медитативна практика, 
са претърпели метаморфоза в 
безсмъртна материя.

Междувременно ехото на 
основното учение на Фалун Гонг 
за Истинност, Доброта и търпение 
се долавя в писанията на китайски 
мъдреци и учени от най-ранните 
векове. Неговата система за само-
усъвършенстване е от същата 
тъкан като китайските даоистка 
и будистка философия, като по 
подобен начин се стреми към 
хармония с космоса, постижима 
единствено чрез добродетелен 
живот, физическа трансформация 
и задълбочаване на духовната 
мъдрост.

Резонанс
това обаче не означава, че Фалун 

Гонг е по някакъв начин анахро-
низъм на съвременен Китай. 
Напротив – приляга му чудесно.

Безогледното консуматорство 
в Китай отдавна е заменило 
конфуцианските идеали за 
аскетична простота. За повечето 
хора надеждите за бляскава 
кариера са по-примамливи от 
възвишените представи за про-
светлението. Въпреки това Фалун 
Гонг се доказа като поразително 
популярен сред съвременната 
китайска ауди тория, свидетелство 
за което е експлозивния му растеж 
в Китай през 90-те. Само за седем 
години последователите на 
практиката достигат 100 милиона 
души.

Нещо във Фалун Гонг докосва 
всякакви хора, навсякъде по 
света. В типичната сутрешна 
група за практика в парка (Фалун 
Гонг често се практикува на 
открито) в Китай могат да се видят 
всякакви хора – от студенти и 
професори до пазачи, лаборанти, 
възрастни.

тази практика не само говори 
на хората – тя ги вдъхновява. 
те започват да се събират по 
парковете или в домовете си 
по собствена инициатива, 
свободно, обединявайки 
се в една спонтанно 
сформирана общност. И не 
само в Китай, но и по цял свят 
и сред китайската диаспора.

Възраждане
Фалун Гонг докосва струна 

дълбоко в китайската душа. това 
е нещо автентично китайско. И 
то по времето, когато повечето 
неща в Китай не са китайски. 
Като например доктрината на 
комунистическата партия. това 
учение предоставя алтернативен 
начин да бъдеш „китаец“. Път, 
базиран на най-благородните 
ценности на античността – 
като истинност, състрадание 
и толерантност – и подсилен 
с вековно натрупани мъдрост 
и практика. Междувременно 
програмата му от физически 
упражнения осигурява на 
съвременния жител мощно 
средство за справяне със стреса и 
лишенията на един токсичен свят.

Най-важното обаче е, че 
Фалун Гонг е направил този път 
и тези ценности завладяващи 
– без по никакъв начин да са в 
противоречие със съвременното 
здравомислие или начин на живот, 

ако се съди по огромното му 
разпространение.

Постигайки това, Фалун Гонг дава 
ново значение на това да бъдеш 
китаец в новото хилядолетие, като 
предлага начин да си устремен 
напред, но стъпил върху силата на 
едно културно минало.

Накратко, Фалун Гонг възобнови 
една култура, възраждайки онова, 
което комунизмът се стремеше 
да унищожи. това е фантастична 
възможност, която не трябва да се 
пропуска.

Носители на 
културата
Възраждайки ценностите от миналото на Китай, 
Фалун Гонг предлага нови възможности да бъдеш 
„китаец“ в 21-ви век

Приятелю,

това, за което говоря е твоята 
отколешна надежда

Истината може да освободи 
истинските мисли на хората 

Когато твоята отдавна затрупана с 
прах памет се разкрие

Обетът ти отпреди цяла вечност 
ще те поведе към осъществяване

Не се заблуждавай от лъжите на 
преследването

Знанието на истината е ключът 
към твоя живот

Надявам се, че всички животи 
могат да избегнат катастрофата

Насред добро и зло, 
божествените изпълняват 

обещанието си

Ли Хонгджъ
основател на Фалун Гонг

30 април 2006 г.

Изборът 
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КУЛтУРА

Подобно на много хора в 
Америка Майкъл е усетил връзка 
с китайската култура. Медитация. 
Чай. Ерху музика. Всичко това е в 
резонанс с него. 

Връзката е толкова силна, че 
Майкъл, родом от северната част на 
Ню Йорк, започва да учи китайски 
език и прави задълбочена курсова 
работа в областта на китайската 
история и литература. Дори пътува 
до Китай след дипломирането 
си. Но едва след като започва да 
изучава Фалун Гонг, възпитаникът 
на „Ivy League“ усеща, че може 
„наистина да оцени“ китайската 
култура.

„Започнах да се запознавам с 
културата на съвсем различно 
ниво“, казва той. „Фалун Гонг ми 
позволи да видя, че съществува 
дълбоко духовно измерение на 
културата, било то в концепцията за 
„добродетел“, как се рисува пейзаж 
или как поставяш ръцете си, когато 

медитираш. И това започна да се 
отразява осезаемо в живота ми – 
например, когато хората започнаха 
да отбелязват колко по-спокоен 
съм вече.“ Много китайци били 
поразени от степента, до която 
Майкъл се е свързал с културата 
им и по-дълбоките й аспекти. „това 
отвори много врати и разговори“, 
споделя той.

За Ланс, ръководител на проекти 
от Колорадо, Фалун Гонг „облаго-
родява“ китайската култура, която 
през по-голямата част от живота 
му за него е била донякъде „кич“. 

„Осъзнах, че китайската култура 
не е само пагоди, статуи на Буда 
и пръчици за хранене – припомня 
си той. – тя е по скоро дълбоко 
преплитане на философии, 
спазване на благоприличие и 
начини на отношение между 
хората.“

Фалун Гонг облагодетелствал 
Ланс и по един много неочакван 
начин. Неговите свекъри, които 
са от тайван, първоначално се 
противопоставили на желанието 
му да се ожени за дъщеря им. те 
били убедени, че Ланс е просто 
„твърде много американец“. 
Всичко това обаче се променило, 
когато видели снимка, на която той 
изпълнява медитацията на Фалун 
Гонг.

„Отношението им се промени 
просто ей така,“ припомня си Ланс 
внезапната проява на уважение 
към него. Шест месеца по-късно 
той бил вече щастливо женен.

В последно време Конфуций 
е навсякъде. Огромен брой 
танцьори, облечени като мъдреца, 
маршируваха по време на 
церемонията по откриването на 
Олимпийските игри в Пекин. Негова 
статуя бе издигната миналата 
година на площад „тянанмън“ 
срещу основна правителствена 
сграда. Финансирани от китайското 
пра вителство институти, носещи 
неговото име, се появяват по 
колежите из цял свят. това изглеж-
дат като добри времена за 
философа, превърнал се в културен 
посланик. Като че ли е открил 
поли ти ческата публика, за която е 
копнял, но никога не е притежавал 
по свое време.

Но бърз поглед под капака 
показва, че нещо не е както 
трябва. Много неща липсват. 
Огромни слоеве от философията на 
Конфуций липсват. Неговият глас е 
променен. Изчезнали са призивите 
за живот на простота и пестеливост, 
живот на почит към „небето“. 

Изчезнали са също и критиките към 
репресивното управление. Именно 
Конфуций е човекът, който заявява 
на своите ученици: „тиранията е 
по-лоша от тигър човекоядец.“

Наречете го олекотена версия 
на Конфуций. Мъдрецът е едно-
временно навсякъде и никъде. 
Комунистическите идеолози селек   -
тивно премахват бодливите части 
на конфуцианската доктрина в 
полза на добродушната пародия, в 
която има за всекиго по нещо, като 
същевременно не заплашва никого.

Промяната обаче е повече от 
актуализиране. тя е присвояване 
с политически цели. това повдига 
и по-голям, по-обезпокоителен 
въпрос: може ли традиционната 
китайска култура да съжителства с 
един комунистически Китай? Или 
по-конкретно, ще го позволи ли 
партията? В търсенето на отговор 
трябва да имаме едно нещо наум: 
управляващата партия на Китай не 
е много китайска. И тя го знае.

Китайската комунистическа идео -
логия е изкована в съветска Русия, 
а в Европа е родена от марксистко-
ленинската мисъл. В началото 
на 20-ти век ней ните атеистични 
доктрини и наклонности към 
насилие са внесени и наложени над 
много вековната цивилизация на 
Китай. това е ужасяващо съчетание.

Преобладавали през вековете 
ценности – като благоприличие, 
хармония, доброта и уважение към 
по-възрастните, са преобърнати с 

главата надолу.
„Борбата“ се превръща в новия 

универсален език, а насилието – 
в негов отличителен белег. Под 
управлението на Мао нападе-
нията срещу културата са 
изумително явни. Гражданите са 
увещавани да „смачкат стария 
свят“ на традиционен Китай. 
Будистки храмове са събаряни с 
булдозери, статуи на Конфуций – 
нападани с чукове. Класическите 
романи са изгаряни в оргии на 
„революционно“ усърдие.

Макар чуковете вече да не се 
виждат в днешно време, диском-
фортът от китайската култура е все 
още там. Голяма част от това, което 
днешните управници възприемат, 
е диаметрално противоположното 
на ценностите, вярванията и 
идеалите на хилядолетия китайска 
култура.

Показателно е, когато автентичен 
израз на китайската култура се 
появи от само себе си, без да е 
изфабрикуван от медиите или 
управляван от партията – как тогава 
се чувства самата тя? Застрашена.

Свидетелство за това са стран-
ните опити на партията да задуши 
художествената компания за класи-
чески китайски танци „Шен Юн“. 
Компанията се опитва да съживи 
класическата китайска кул ту ра, 
докато китайският режим се опитва 
да наложи натиск върху театрите по 
цял свят, да отменят спектаклите.

Или да разгледаме контраста 
с тайван – страна с китайско 
културно наследство, която не е 
управлявана от комунистическата 
партия. там „Шен Юн“ не среща 
такова потисничество, а дори 
напротив, получава отличия. 
Всичко това хвърля нова 
светлина върху режима и 
преследването на Фалун Гонг.

Партийните лидери виждат 
във Фалун Гонг абсолютно 
противоположна на тяхната 
идеология: съвкупност 
от идеи и практики, 
произхождащи от древен 
Китай, но все пак в синхрон 
със сърцата и съзнанията 
на днешното време.

Фалун Дафа е всичко, което 
партийната доктрина не е. Учени-
ята на практиката за истинност, 
доброта и търпение подобряват 
китайското общество, като вдъхно-
вяват алтруизъм, доброта и 
човечност. 

От друга страна доктрината 
на партията и идеологията й на 
„борба“ стимулират корупция, 
нетолерантност и действия на 
ужасно насилие.

Конфуций не би бил доволен.

Другарю Конфуций?

По-дълбока връзка

Докато партията 
бърза да 
експлоатира 
китайската 
култура, фактът 
си остава: тя не е 
много китайска 

За мнозина на Запад, Фалун Гонг е като прозорец към 
една отдавна изчезнала култура

Американски практикуващ Фалун Гонг изпълнява медитацията на 
практиката, потапяйки се в многовековната китайска традиция.
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Конфуций 
не би бил 
доволен



ОБЩЕСтВО

Макар Фалун Гонг да идва от Китай, за 20-те години откакто е представен 
пред обществото той се е превърнал в истински международен феномен. От 
парковете на Париж до читалищата в Бруклин, Фалун Гонг може да бъде видян 
навсякъде. Хората, които го практикуват, са вдъхновени от един от основните 
принципи на практиката – състраданието – да са дейни в обществото и да 
помагат на другите. Голям брой прокламации, награди и официални приз-
нания разказват за приноса на Фалун Гонг към обществото и живота на хората. 
Снимките, събрани тук, представят една мозайка от различните начини, по 
които практикуващите Фалун Гонг живеят и споделят практиката си.

Лицата на Фалун Гонг

Колоритният „танц на дракона“ бе част от празненствата по случай световния ден на Фалун Дафа 
през 2010 г. Събитието, което се състоя на „Юниън Скуеър“ в Ню Йорк, привлече хиляди зрители.

Облечени в бяло (китайският траурен цвят) участници в тази процесия отбелязват несправедливите смъртни случаи на практикуващи 
Фалун Гонг в Китай.

Богинята на правосъдието взема участие в събитие, призоваващо 
за справедливост в Китай – „Факлата на човешките права“ в 
Атина, Гърция, 2007 г.

Член на „Небесния оркестър“, който е съставен от практикуващи 
Фалун Гонг. Оркестърът е носител на десетки отличия за своите 
изпълнения.

„Тази група 
издига целия 
парад на едно 
много по-
високо ниво.“

Зрител на парада
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ОБЩЕСтВО

Над 10 000 души се събраха на протестно шествие през 2011 г. с цел да насърчат китайските граждани, да осъзнаят лъжите на Китайската 
комунистическа партия и да се разграничат от нейния потиснически режим.

Малко дете се присъединява 
към родителите си в медита-
тивна поза по време на 
събитие на Фалун Гонг.

Посетител на изложбата „Истинност, Доброта, търпение“ е трогнат 
от картините на практикуващи Фалун Гонг, които изобразяват силно 
куража, вярата и надеждата, както и несправедливостта в Китай.

Фалун Гонг е получил стотици награди, прокламации и други 
официални признания (като тези на снимката) за приноса си към 
обществото и живота на практикуващите.

С грохот на барабани и цветни костюми традиционната китайска култура е възродена под формата на 
празник, както на този парад в тайпе, тайван.

Фалун Гонг е получил 
стотици награди и 
признания за приноса 
си към обществото.
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Всичко започва вечерта на 20 юли 
1999 г. В цял Китай под булото на 
нощта полицията изважда стотици 
хора от техните легла. Много от 
тях са отведени в центрове за 
задържане и затвори, на други са 
им нанасяни побои, а трети умират 
в резултат на изтезанията, на които 
са били подлагани.

Какво са направили тези хора? 
Нищо, освен че практикуват 
Фалун Гонг – традиционна китай-
ска практика на упражнения и 
ме дитация, която придобива 
огромна популярност. Полицията 
действа по заповеди от високо 
ниво, издадени от лидера на 
кому ни стическата партия Дзян 
Дзъмин, който нарежда практи-
ката и практикуващите да бъдат 
унищожени. Според повечето 
оценки Дзян е завиждал за попу-
лярността на практиката (броят на 
последователите й е достигнал 
100 милиона души) и е искал да 
демонстрира властта си.

Два дни по-късно, на 22 юли, 
Фалун Гонг е забранен в Китай, кое-
то поставя начало на насилствена 
кампания, продължаваща повече 
от едно десетилетие. тя превръща 
десетки милиони аполитични 
граждани в обществени врагове. 
Дзян обявява, че „никои средства 
не са твърде прекомерни“, за да се 
„изкорени“ Фалун Гонг. До днес над 
3500 са документираните смъртни 
случаи, повечето от тях в резултат 
на изтезания в полицейския арест. 
Стотици хиляди гаснат в китайските 
затвори и трудови лагери, държани 
там незаконно. Физическите злоупо-
треби, изнасилванията и прину ди-
телният труд са нещо обичайно. 
Проникващо във всяка сфера на 
обществото, преследването е 
белязано от своите обхват и сила.

Жорж-Анри Бютие, адвокат по 
човеш ките права, който е дал под 

съд чилийския дикта тор Аугусто 
Пиночет и винов ниците за геноцида 
в Руанда, нарича кам па нията 
„ужасяваща форма на геноцид“. 
По-долу са описани откро   ява  щите се 
характеристики на преследването.

Пропаганда и кампания за 
насаждане на омраза

Милиони долари са използвани за 
насищане на китайските телевизии, 
радиа и преса с очерняща 
духовната практика пропаганда. 
Намерението е двойно: Фалун Гонг 
да се изопачи и демонизира, така 
че обществеността да се обърне 
срещу него; и да се замаскират 
нарушенията на човешките права 
от комунистическата партия чрез 
изобразяване на преследването 
като хуманно, добро и необходимо 
за поддържане на „социалния ред“.

За живеещите в западните 

страни е трудно да си представят 
обхвата на всичко това. Учениците 
са принуждавани да учат пълни 
с омраза измислици; изпитите за 
прием в колеж съдържат въпроси, 
които критикуват Фалун Гонг; по 
работните места се провеждат 
задължителни „учебни сесии“. И 
въпреки че държавните медии вече 
не са така активни в публикуването 
на клеветнически статии и 
репортажи, остатъчните ефекти от 
този вид пропаганда са про пити в 

съзнанията на много китайци.
Контрол над информацията
Режимът на Китай отива дори 

по-далеч от контролирането 
на медийния образ на Фалун 
Гонг. Всички книги, аудиокасети, 
видеоклипове, флаери и предмети, 
които представят Фалун Гонг в 
добра светлина, за забранени. 
Интернет страниците, в които 
няма пропаганда и които споменат 
Фалун Гонг, са блокирани. Постове 
в китайските  сайтове за микро-
блогове са редовно изтривани. 
Подслушват се телефоните на 
хората, за които се знае, че прак-
тикуват Фалун Гонг, а електронните 
им пощи са под наблюдение. тези, 
които изказват несъгласието си с 
партийната кампания срещу Фалун 
Гонг, са изправени пред проблеми с 
властимащите – някои са изпратени 
в затвора за над 10 години, само 
защото са посетили и принтирали 
част от съдържанието на забранени 
уебсайтове за Фалун Гонг.

Заобикаляне на закона
Правната система предлага 

оскъдна помощ. Съмнителни 
закони са създадени със задна 
дата с цел наказания срещу практи-
куващите Фалун Гонг. Комитетите 
на комунистическата партия мани-
пулират съдиите да изпращат 
практикуващите в затвора чрез 
фиктивни процеси.

През повечето време властите 
дори не си правят труда да слагат 
маската на законността. Поли-
цейските служители отвличат прак-
ти куващи от домовете им – 8000 са 
били задържани при подготовката 
на Олимпийските игри в Пекин. С 
одобрение на бюрокрацията много 
от тях са изпратени в лагери за 
полагане на принудителен труд.

Лагери за полагане на прину
дителен труд и „превъзпитание“

тези лагери за „превъзпитание“–
китайското подобие на съветския 
„Гулаг“ – са основните места, къде то 
са държани практикуващите Фалун 
Гонг. В някои случаи в един един-
ствен лагер са държани стотици.

При нечовешки условия жертвите 
са принуждавани да полагат тежък 
принудителен труд до 18 часа на 
ден. тези, които не издържат и не 
успяват да изпълнят квотата или 
отказват да работят, обикновено са 
подлагани на побои, изтезания и са 
лишавани от храна. Стотици души са 
починали в тези лагери.

Насилие и „промиване на 
съзнанието“

„Превъзпитанието“ се отнася до 
усилията практикуващите да се 
откажат от Фалун Гонг. Но жертвите 
не са ограничени само до тези, 
които са отведени в лагерите. 
Всички практикуващи са подлагани 
на „промиване на съзнанието“, 
за да се разруши личностната 
идентичност на хората и да бъдат 
„препрограмирани“. Нежелаещите 
да се откажат от убежденията си са 
уволнявани от работните си места, 
пенсиите им не са изплащани и 
губят домовете и свободата си. 
През 2010 г. комунистическата 
партия възражда усилията си, 
започ  вайки тригодишна кампания, 
в която хиляди китайци са водени 
в специални часове за „промиване 
на съзнанието“. Веднъж попаднали 
в затвора, те са изте завани и са 
лишавани от сън, докато станат 
по-отстъпчиви.

Насилие над жени
Един от най-обезпокоителните 

аспекти на преследването е честото 
насилие над практикуващите от 
женски пол – включително прила-
гане на електрошокови палки върху 
гърдите им и дори изнасилвания, 
извършени от надзирателите. 
Някои жени са подлагани на прину-

ди телен аборт от властите, които се 
опитвали да ги хвърлят в затвора за 
по-дълго време.

Живот на ръба
Има още много неизказани неща, 

които са се случили и за които не 
знаем. Доказателствата за насил-
ствено отнемане на орга ни от живи 
практи куващи Фалун Гонг (вижте 
страница 9) са солидни, но все още 
не са известни всички престъпления, 
свързани с преследването, които са 
извършени в Китай.

В същото време десетки милиони 
страдат от щети, които най-вероятно 
скоро няма да бъдат поправени. 
Много хора живеят в постоянна 
опасност, на разстояние от едно 
почукване на вратата, да бъдат 
незаконно отведени и хвърлени в 
затвора; на един ден от друг разпит, 
изпълнен с насилие; на един удар от 
смъртта. Въпреки че политическата 
динамика в Китай е хаотична и 
променяща се, кампа нията срещу 
Фалун Гонг продължава и до днес.

Дори и в тази ситуация надеждата 
не умира. тя е в сърцата на 
непоколебимите. Подсилени от 
убежденията си, те продължават да 
издържат, да се съпротивляват и да 
призовават за помощта ни.

Нека им отговорим.

42-годишният Ю Джоу е бил 
популярен фолклорен музикант 
от Пекин. На 26 януари 2008 г. 
той и съпругата му са задържани 
от полицията на път към вкъщи 
заради намерени у тях материали 
за Фалун Гонг. За 11 дни в ареста 
Ю Джоу е изтезаван до смърт. 
Съпругата му, Шу На, е осъдена на 
3 години затвор.

Суън Мин, на 39 години, е 
отвлечена от полицейските служи-
тели от дома си, след като съпругът 
й е задържан за разпространението 
DVD дискове с информация за 
нарушения на човешките права, 
извършвани срещу практикуващи 
Фалун Гонг. Семейната двойка е била 
подложена наразпит и до няколко 
часа Суън е починала. Източници 
от Китай съобщават, че по тялото й 
има следи от електрошокови палки 
и удари с тежък предмет.

Шие Дечинг, на 69 години, е 
задържан през април 2009 г. и е 
отведен в центъра за промиване на 
съзнанието „Шинджин“, където е бил 
подложен на физически зло употреби. 
той се появил 20 дни по-късно, 
измършавял и съсухрен. Шие остава 
до голяма степен в без съзнание, 
събуждайки се за кратко, за да се 
оплаче от болките си и от това, че са 
му били инжектирани неизвестни 
вещества по време на задържането 
му. той умира 4 дни по-късно.

Систематично потъпкване на правата на 100 милиона души

Жертвите са стари и млади

Как практикуващите Фалун Гонг станаха най-голямата 
група затворници на съвестта в Китай, дори и в света

Незаконните арести, цензурата и насилието срещу жени са само 
три от многото тактики, използвани от китайските власти.

Китайският режим 
„систематично се 
опитва да премахне 
практиката и 
последователите 
й… чрез „промиване 
на съзнанието“, 
изтезания и убийства“.

Американският конгрес

• 100 милиона са практикуващите Фалун Гонг, когато преслед-
ването започва през 1999 г.

• Милиони китайци, оттогава до сега, са били отвлечени, 
затворени, изтезавани, уволнени от работните си места, 
изключени от училище или принудени да останат без дом, защото 
практикуват Фалун Гонг.

• Между 450 000 и 1 000 000 практикуващи Фалун Гонг са 
незаконно държани в лагери за полагане на принудителен труд, 
затвори и арестантски центрове във всеки един момент – най-
голямата група затворници на съвестта в Китай, ако не и в света.

• Над 80 000 случая на изтезания са били документирани.
• Хиляди са били убити.

Ключови цифри от преследването
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В Китай

Съпругът, който е 
принуждаван от държавни 
служители да нанася побои 
на жена си под заплаха от 
уволнение, ако тя не спре да 
практикува Фалун Гонг.

Полицаят, който е 
принуждаван да изтезава прак-
ти куващи Фалун Гонг, за да се 
откажат от убежденията си, за 
да не пропусне повишение или 
да бъде понижен, ако не успее 
да постигне квотата.

Студентът, който докладва 
съквартиранта си в колежа на 
училищните администратори, 
вярвайки на пропагандата за 
Фалун Гонг и мислейки, че той е 
зъл и опасен.

По света

Репортерът, който предава 
журналистическата етика – и 
читателите – избирайки да не 
отразява злоупотребите срещу 
Фалун Гонг от страх да не изгуби 
правомощията си в Китай.

Кметът, който предава 
гражданския си дълг, като 
отказва да се ангажира с 
избирателите си, които 
практикуват Фалун Гонг, за да не 
разгневи китайските дипломати 
и да не застраши китайските 
инвестиции в града си.

Бизнесменът, който предава 
съвестта си и се съгласява да 
поиска от китайските си колеги 
да се откажат от Фалун Гонг, 
надявайки се да спечели облаги 
и да си осигури повече бизнес 
възможности.

Жертвите на преследването включват много повече от 
практикуващите Фалун Гонг. Хора от всички слоеве на обществото 
също несъзнателно стават жертви.

Разпространяване на новините: Усилията на хората да повишат осведомеността събират заедно 
млади и стари в предаването наедно неотложно и много важно послание.

Млад софтуерен инженер 
пристига в Сентръл парк, Ню Йорк. 
Студено е и вилнее снежна буря. 
Робърт взима флаери от чантата 
си и застава пред редица плакати, 
показващи преследването на 
Фалун Гонг в Китай. Следващите 
два часа в мразовитата събота 
сутрин той ще прекара, раздавайки 
флаери на минувачите.

В другата част на света Лин 
Чен, жена в 40-те си години, кара 
велосипеда си. Носейки чанта 
с информационни брошури, тя 
ще върти педалите 90 минути до 
друго селище в централен Китай. 
Счетоводител по професия, Лин 
ще прекара следващите 4 часа, 
поставяйки брошури на всяка врата 
в селото. След като се прибере у 
дома, тя има само няколко часа 
за сън, преди на отиде на работа 
следващата сутрин.

Двамата никога не са се 
срещали, но са свързани от една 
кауза: прекратяване на жестокото 
преследване на Фалун Гонг в Китай. 
те са част от все по-интензивните 
и глобални усилия на хората от 
народа – една глава от история 
за необикновена смелост и 
жертвоготовност. В основата на 
тези усилия стои едно убеждение: 
че осведомеността е силна 
спирачка за злото.

Един на милион
В Китай Лин не е изолиран случай. 

тя и други като нея не са самотни 
активисти в челните редици на 
едно движение, още по-малко са 
млади идеалисти. те са майки и 
дъщери, студенти и професори, 
бизнесмени и държавни 
служители. И наброяват милиони. 
Мобилизирани около тази 

кауза, те създават най-големите 
в човешката история медии на 
съпротивата, в които участват 
хора от народа. В десетки хиляди 
домове, мазета и на други места в 
цял Китай практикуващите Фалун 
Гонг изготвят не само флаери, 
брошури и вестници, но също така 
банери, CD и DVD дискове. тези 
материали се разпространяват във 
всеки град и село в Китай, често 
през нощта. Изборът на нощното 
време е с цел самозащита. Ако 
бъдат хванати, цената на един 
единствен информационен флаер, 
поставен на публично място, може 
да бъде до 7 години затвор. И 
изтезания. Независимо от това, как 
изглежда, това не са обикновени 
граждани, а герои: те оставят 
личния си комфорт на заден 
план, използвайки свободното си 
време и ресурси, за да помагат за 
спасяване животите на хора, които 
може никога да не са срещали.

Силата на осведомеността
тяхната цел е да доставят 

до възможно най-много хора 
създадените от тях материали, 
които разкриват преследването в 
Китай и разобличават про пагандата 
на комунистическата партия. В 
държава, където репресивният 
режим и импровизираните 
незаконни съдилища позволяват 
на полицията и надзирателите 
в трудовите лагери да изтезават 
безнаказано, разкриването на зло-
употребите е една от няколкото 
защити, с които разполагат 
жертвите.

„Информираността работи 
– коментира Леви Броуди от 
Информационен център Фалун 
Дафа САЩ. – Когато корумпиран 

Информационните флаери, 
събития и дейности са пред-
назначи да прекратят случващата 
се трагедия в Китай. Но те са също 
така предназначени и за вас, тук в 
свободния свят.

Както е описано по-долу, всички 
ние сме жертви. Всеки от нас е 
потенциално повлиян от пре след-
ването. Може да бъде поискано 
от нас, по някакъв начин, да 
предадем съвестта си, за което 
да се разкайваме в бъдеще.

Всеки от нас неизбежно реагира 
на събитията в Китай – било то 
със съчувствие, действия или 
безразличие.

Споделяме този бюлетин с вас, 
за да ви помогнем да намерите 
вярната посока в тези дилеми. 
Дори само като отделите от 
времето си да прочетете и 
подкрепите Фалун Гонг, вие 
променяте ситуацията.

Неочаквани герои
В отговор на несправедливостите в Китай, обикновени 
граждани вършат необикновени неща и от двете 
страни на тихия океан

За кого?

Всички сме жертви

полицай научи, че съседите и 
жена му са разбрали, че изтезава 
невинни хора, той ще помисли 
още веднъж, преди да го направи 
отново.”

Други практикуващи директно 
се целят в мъчителите, като 
провеждат телефонни разговори 
с тях. Активна мрежа от хора в 
цял Китай и чужбина се обаждат 
на истинските виновници, инфор-
мирайки ги, че по света знаят 
за техните престъпления, и се 
опитват да ги убедят да прекратят 
тези сидействия.

Обажданията често започват 
часове след като информацията 
е публикувана в Интернет. 
А отговорите са повече от 
окуражаващи. Някои от 
извършителите се извиняват. 
Други се молят за снизходител-
ност, обещавайки да спрат да 
вършат злодеяния, ако имената им 
не бъдат публично оповестени.

Понякога най-неочакваните 
герои са най-ефективни.

Любов от разстояние
Участието в това дело на 

хора като Робърт, разделен 
от преследването с океани, е 
наистина забележително. Извън 
Китай практикуващите Фалун 
Гонг са създали документални 
телевизионни филми, софтуер, 

който да се използва за 
проникване през Интернет 
цензурата, завели са дела срещу 
виновниците за преследването 
и дори са обиколили страната на 
велосипеди.

Каква е мотивацията им? това 
е един от основните принципи 
на Фалун Гонг: понятието за 
състрадание.

„Във Фалун Гонг се учим първо да 
мислим за другите и да разгърнем 
състраданието си. това означава, 
че болката на другите е и наша, 
така че не може просто да стоим 
и да не правим нищо”, сподели 
Робърт.

Въпреки че не звъни в трудовите 
лагери в Китай, той помага за 
разрешаването на този проблем.

„Никога няма да забравя първия 
път, в който срещнах китайски 
практикуващ, който беше 
освободен от трудов лагер, след 
като бяхме писали и изпратили 
писма за него“, спомня си Робърт.

„той имаше сълзи в очите, когато 
описваше момента, в който научил, 
че толкова много хора навън го 
подкрепят.“

В този дух бе създаден този 
бюлетин. Каним ви да го споделите 
с ваши познати и да донесете 
надежда за народа на Китай.

В основата на 
тези усилия стои 
едно убеждение: 
oсведомеността 
е силна спирачка 
за злото.

• Дайте този бюлетин на 
ваш познат
• Разкажете за това, което 

сте прочели тук
• Свържете се с 

правителството си, да окаже 
натиск за прекратяване на 
преследването
• За повече новини за Фалун 

Гонг посетете: 
www.faluninfo.net

Как можете да 
помогнете
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Фалун Гонг – 
история, която 

продължава

Тази история е невероятна смесица 
от красота, терор и надежда. 
Тя  въздейства и докосва хората 
навсякъде по света.

И вие ще искате да я научите.
Това е история, развиваща се вече 

близо 20 години.
Това е историята на Фалун Гонг, 

която започва, когато практиката 
е представена за първи път пред 
обществото през май 1992 г.

Ние ви каним да проучите тези 
страници и да откриете тази 
необикновена история. Ще ви бъде 
приятно да го направите.

Minghui е изцяло добро волческа 
организация, която управлява 
minghui.org – уебсайт, посветен 
да информира света относно 
Фалун Гонг. Акцентът на Minghui са 
репортажите от Китай. Вече повече 
от десетилетие редакторите на 
Minghui еже дневно получават 

голям брой репортажи от първа 
ръка от цял Китай – повече от 
всяка друга организация в света. 
Minghui предлага най – директния 
и в крак с времето прозорец към 
живота на практикуващите Фалун 
Гонг в Китай и по целия свят.

Minghui служи и като централен 
комуникационен център, чрез 
който практикуващите Фалун Гонг 
от цял свят да споделят опит и идеи, 
да разобличават преследването, 
пред което са изправени в Китай 
и да коментират последиците му. 
това е основният сайт, четен от 

практикуващите Фалун Гонг. той е 
следен отблизо и от служителите 
на китайския режим.

През последните години Minhui 
представи версии на своя сайт на 
множество езици, включително 
английски, френски, испански, 
руски и много други.

Minghui е стартирал и няколко 
допълнителни уебсайта, всеки 
със специализиран фокус, като 
радиопредавания, библиотека със 
снимки, брошури, вестници и др.

Английската версия на сайта 
Minghui е:    en.minghui.org.

Какво е Minghui?

Защо Фалун Гонг?
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