
Výpověd,paní Liu Yumei (praktikující Falun Dafa z Finska)

Jmenuji se Liu Yumei a jsem praktikující Fa|un Gongu z Finska (původně z

provincie Liaoning v Čině1. Jsem dnes zde, abych vás informova|a, že jsem by|a v

Číně krutě mučena za praktikování Fa|un Gongu, a doufám,ževám pomohu |épe

objasnit situaci oh|edně z|ého a krvavého porušování |idských práv, kterým je

odebíráníorgánů Živým praktikujícím Falun Gongu v Číně.

By|a jsem manažerkou středníúrovně v petrochemických závodech ve

městě Fushun. I když jsem by|a v práci na vedoucí pozici, mě|a jsem chatrné zdraví

a trpě|a mnoha nemocemi, jako jsou ža|udečnívředy, revmatismus a srdeční

onemocnění. Kvů|í tomu jsem muse|a neustále brát |éky.

Poté, co jsem V roce 1997 zača|a praktikovat Falun Dafa, během 40 dní

veškeré moje nemoci zmize|y. Cítila jsem se |ehká a moh|a jsem ve|ice rych|e

chodit. Díky mým zázračným zkušenostem Iidé ko|em mě vidě|i, Že Dafa jevýborná

metoda, a více než 30 mých příbuzných, sousedů a kolegů také začalo Fa|un Gong

praktikovat. (Během 7 |et, kdy by| Fa|un Dafa zveřejněn, by|o v Čině roo milionů

pra ktikujících. )

V roce 1999 zača|a čínská komunistická strana Fa|un Gong krutě pot|ačovat.

Protože jsem se odmít|a víry v Dafa vzdát, přiš|a jsem o své příbuzné, v prácijsem

by|a přeřazena na nižší pozici, pracova|a jsem na stavbách, a po|icie mne také

devětkrát unes|a. Poté, co mě unes|i, dáva|i mi e|ektrické šoky, bili mě pěstmi a

kopa|i, chyt|i mě za vlasy a praštiIi mi h|avou o zed|, připoutaIi mne k zemi pouty a

okovy, ko|em krku mi daIi že|ezné kruhy, h|avu mi přípevnili k zemi a také použiIi

že|ezné k|eště, kterými mi páčí|i zuby z pusy.Celkem jsem přetrpěla více neŽ 30

různých typů krutého mučení. Po|icie se mi šestkrát v|oupa|a do domu a

prohledaIa jej,a čtyři moji příbuzní, včetně mé m|adšísestry, rodičů a manžela,

byli perzekvováni na smrt.

Po 20. červenci ]-999 jsem ztrati|a svobodu, práci, rodinu, úspory i zdraví' V

noci 8. února zo}2 mi po|icie vtrh|a do domu, kde vše zpřeháze|a, a poté mě

protiprávně unes|a. Když jsem se pokusi|a utéct, spadla jsem a utrpě|a tříštivou

z|omeninu v |evé pánvi, levé ruce a bederních obratlech. Po|icie mi při proh|ídce

domu zabavi|a veškeré úspory.

Y září2oo2jsem ze zahraničí poda|a žalobu na (tehdejšího prezidenta)Jiang

Zemina. V říjnu mě unes|a liaoningská policie a byla jsem zadrŽována v Detenčním

centru města Tie|ing, kde jsem by|a 58 dní krutě mučena. V důs|edku mučeníjsem



ztrati|a cit v rukou i nohou a atrofova|y mi sva|y po ce|ém tě|e. By|a jsem na

pokraji smrti.

Ještě strašnější než mučeníje odebírání orgánů za živa. odebíráníorgánů za
živa skutečně probíhá. V |ednu 2o01jsem šla na náměstíTiananmen do Pekingu,
abych zde rozvinu|a transparent s nápisem ,,Fa|un Dafa je úŽasný,.. Policisté z
Pekingu, kteří mě unes|i, mi řek|i: ,,Když nám neřekneš své jméno a adresu,
rozřežou ti břicho a tvoje játra a srdce půjdou na orgánové transp|antace. Tvoje
rodina ani nenajde tvé tě|o.,, A v roce 2006 jsem osobně vo|a|a do nemocnice v
Šanghaji (když jsem se to snaži|a prošetřit), a někdo z personá|u nemocnice
požádaI doktora, který také operova|, aby mi odpověděl na mé otázky. Potvrdi| mi,

že k odebírání orgánŮ za živa skutečně dochází.

I když jsem kvů|i pronás|edování přišla o své příbuzné, nikdy jsem neztrati|a

víru v,,pravdivost, soucit a to|eranci,,. Pozdějijsem by|a nucena žít v exilu v
zahraničí. V červenci2015 jsem sepsala a podala trestníoznámení na Jiang Zemina.

Uděla|a jsem to proto, že v tomto pronás|edováníjsou oběťmi nejen moje rodina,

a|e všichni Číňané. Jiang Zemin spusti| kruté pronás|edovánía poniči| svědomía
morá|ku |idí. Proto by mě|i Jiang Zemina žalovat všichni |idé.

Pronás|edování komunistické strany je nesmírně z|é a ne|idské. Jiang Zemin
bude brzy postaven před soud a z|ovo|ná komunistická strana se brzy rozpadne.
Vyzývám dnes proto všechny v|ády po ce|ém světě a na|éhám na všechny poctivé

a |askavé |idi, aby podpoři|í spraved|nost. Vyzývám také všechny Číňany, aby
rozpozna|i z|ovolnou podstatu čínské komunistické strany a rychle zníajejích
přidružených organizacívystoupi|i. Držet se dá|e od čínské komunistické strany
znamená držet se dále od z|a a od katastrof a znamená to vybrat si pro sebe
krásnou budoucnost.


