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[Jack: ] 

Continuamos nossa série especial sobre a ameaça da China com uma virologista 

chinês. Ela está saindo do esconderijo para falar conosco hoje. A Dra. Li-Meng 

Yan acusa Pequim de saber sobre o COVID-19 antes de se tornar uma pandemia 

e suprimir informações vitais sobre o vírus. 

Agora, damos as boas-vindas ao Dra. Yan. 

 

[Dr. Yan: ] 

Olá, prazer em conhecê-lo, obrigada por me receber. 

 

[Sean: ] 

Doutora, então duas perguntas para você, primeiro, você teme por sua segurança 

porque está se manifestando e, segundo, quando você acha que a China realmente 

sabia sobre o vírus e sua potencial preocupação para o resto do mundo? 

 

[Dr. Yan: ] 

Ok, então para a primeira pergunta. Agora não tenho medo de nada porque desde 

o momento em que tentei contar a verdade para o mundo desde 17 de janeiro 

deste ano, eu já sabia que o Partido da Comunidade Chinesa fará o possível para 

me fazer desaparecer  ou me calar, mas o que tento fazer é apenas passar mais 

mensagem e revelar mais verdade sobre as coisas do COVID-19 para o mundo 

até o último momento e agora estou nos EUA. 

Vou contar todas as coisas para o mundo em inglês, não apenas em chinês. Não 

tenho nenhum medo deles, porque mesmo com medo, ainda não posso ser útil, e 

também para a segunda pergunta é ... 

Sim, eles sabem muito mais do que você pensava, mais do que pensávamos, 

porque desde o início, eles já sabiam que se tratava de uma transmissão de pessoa 

para pessoa; um novo tipo de vírus aconteceu em Wuhan, e não veio do Mercado 

de frutos do mar de Wuhan Huanan; não é das origens da natureza, não vem do 

morcego, não vem do pangolim, não vem de diferentes tipos de animais. 

Na verdade, eles tinham a sequência do genoma até dezembro, quer dizer, é 

quando o surto já aconteceu em Wuhan, e ainda assim eles tentaram esconder a 

verdade e deixar as pessoas infectadas, até os médicos sem nenhuma proteção e 

então eles não informam o mundo. 
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Então, mesmo a OMS naquela época teve que entrar em contato com uma fonte 

secreta. Quero dizer eu, ser representado no laboratório de referência da OMS na 

Universidade de Hong Kong para fazer a investigação secreta para saber o que 

exatamente aconteceu em Wuhan e também e este vírus na verdade é o 

modificado no laboratório  com base no coronavírus do morcego Zhoushan que 

foi descoberto pelo PLA e há muitas evidências ainda deixadas nos genomas 

virais. 

É  como a impressão digital de um humano, se você verificar, verá o problema, 

mas o governo Chinês fez o possível para colaborar com a OMS com muitos 

especialistas importantes, incluindo os especialistas em coronavírus da minha 

Universidade em Hong Kong, para esconder essas verdades para conduzir a 

atenção das pessoas para o vírus do morcego RaTG13 da Shi Zhengli e, mais 

tarde, para o vírus do pangolim. 

Também tentaram dizer ao mundo que isso é algo que você pode curar com a 

nova vacina, mas não há nenhuma medicamento útil para talvez prevenção e 

tratamento em estágio inicial, que sabemos que a hidroxicloroquina agora pode 

ser usada para fazer tais funções, mas eles tentam seus melhor impedir que as 

pessoas conheçam esta droga e até mesmo espalhar os rumores sobre a reputação 

desta droga segura de longo prazo, então há muitas coisas, não consigo terminar 

todas essas histórias em uma entrevista. 

 

[Host: ] 

Dra. Yan, você está dizendo que a Organização Mundial da Saúde espera que o 

mundo não saiba que a hidroxicloroquina pode realmente ajudar as pessoas? 

 

[Dr. Yan: ] 

Sim, acho que não só OMS. 

Refiro-me aos médicos ou aos cientistas, se quiserem saber se este medicamento 

será útil para a prevenção e também para o tratamento na fase inicial, eles podem 

ler esses artigos e livros didáticos e também verificar até mesmo o site da OMS. 

(hidroxicloroquina) tem história de 20 anos que (é uma) droga segura, pelo menos 

até mesmo para crianças; quero dizer, a hidroxicloroquina está listada lá e eles 

dizem que a droga tem 17 anos de história, que se mostrou útil para antimalária 

ou prevenir a malária e também anti-doença autoimune, que compartilha algum 

mecanismo semelhante ao anti-SARS-CoV- 2 e era seguro para grávidas 

(mulheres) e crianças, se você usá-lo sob as instruções do médico e fazer alguma 

revisão de rotina para retina ou monitorar seu problema cardíaco, o que é muito, 

muito raro. 
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Se você tomar, será mais seguro do que tomar um pouco, até mesmo o analgésico 

que você pode conseguir na farmácia. 

 

[Sean: ] 

Dra. Yan, duas perguntas. 

Eu só quero ter certeza de que ouvi direito, você disse inequivocamente que não 

foi causado, isso não veio de um morcego, mas definitivamente veio de um 

laboratório, número um. 

Número dois, você entrou em contato com o governo dos Estados Unidos? se sim, 

quais agências? 

 

[Dr. Yan: ] 

Ok, sim, este é um vírus modificado em laboratório, baseado no instituto militar 

chinês que descobriu alguns coronavírus de morcego, eles o chamaram de ZC45 

e ZXC21, essas sequências são expostas em 2017 a 2018, você pode verificar as 

sequências no banco de dados do NIH GenBank. A segunda coisa é: desde o 

momento em que cheguei aos EUA, fui testemunhado pelo FBI várias vezes, até 

mesmo com seus principais cientistas sobre essa história e outra coisa é sim, 

muitas outras pessoas do governo entraram em contato comigo, e não é ... talvez 

não seja bom para mim dizer (seus) nomes neste momento, mas acho que mais 

tarde ... 

 

[Sean: ] 

Oh, não os nomes, não os nomes, apenas as agências, então, é a CIA, o Estado de 

Departamento, quais agências ou departamentos? 

 

[Dr. Yan: ] 

Gente da pátria, o pessoal da pátria me conhece desde que eu estava no aeroporto. 

 

[Sean: ] 

Gente da pátria. 
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[Dr. Yan: ] 

Sim. 

 

[Sean: ] 

E qual foi a resposta deles? 

 

[Dr. Yan: ] 

Então, quando cheguei ao aeroporto de Los Angeles, tenho várias horas para me 

transferir para Nova York naquele momento, então, basicamente, os oficiais da 

alfândega me pararam e eu contei minha história a eles, e então eles trouxeram o 

pessoal do FBI e, mais tarde, também as equipes da pátria. 

Eles vieram verificar minhas evidências e ouvir a história, eu disse a eles por que 

tenho que vir para os EUA e o que vou fazer nos EUA, também apresentei a 

hidroxicolina e também as outras coisas. 

Sim, finalmente depois de conversar e verificar minhas evidências, além disso, 

isso é apenas uma parte disso, porque o tempo não é longo suficiente, apenas 

algumas horas, não tem tempo suficiente para eu contar todas as histórias, mas 

depois eles me deixaram ir e também me protegeram para ir para o check-in. 

 

[Sean: ] 

Você já conversou com o CDC, o FDA? alguma das agências de saúde nos 

Estados Unidos ou os Serviços de Saúde e Humanos? 

Você já conversou com as agências médicas e de saúde nos Estados Unidos? 

 

[Dr. Yan: ] 

Não pessoas dessas autoridades, porque eu vim do laboratório de referência da 

OMS para influenza e também novo coronavírus em Hong Kong e meus 

supervisores Prof. Leo Poon, e também Prof. Malik Peiris, eles são os principais 

virologistas do coronavírus no mundo e por suas respostas e comportamentos na 

pandemia, eu sei que não posso confiar nessas pessoas e então eles vão me vender 

para o governo do PCCh, eu também sei que há muitas conexões até mesmo entre 

pessoas de alto nível no mundo científico, nas autoridades nos Estados Unidos e 

em outros países, portanto, também posso verificar as evidências para ver como 

essas pessoas respondem para apoiar a teoria da origem natural do vírus SARS-

CoV-2 e, então, saber de que lado estão; não confio nas pessoas que apóiam essa 
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teoria porque, como especialistas, com certeza eles podem ver o problema; quero 

dizer, entre essas coisas o governo chinês quer que as pessoas acreditem. 

 

[Sean: ] 

Bem, Dra. Yan, quero agradecer por compartilhar sua história conosco, desejo-

lhe segurança contínua e obrigado por compartilhar sua história conosco. 

 

[Dr. Yan: ] 

Obrigada Sean. 

 

[Sean: ] 

Obrigado. 

 


