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[Jack: ] 

Bem, Dra. Yan, eu estava ... queria comentar algumas das coisas que o Dr. 

Mosher estava dizendo era realmente uma espécie de declaração. 

Ontem, tivemos o Dr. Ryan, da Organização Mundial da Saúde, que disse quase 

como uma espécie de aviso preventivo para o mundo que talvez nunca cheguemos 

ao fundo da questão, talvez nunca descubramos onde isto se encontra; mais uma 

vez, a Organização Mundial de Saúde ainda não resolveu seu acordo com o 

Partido Comunista Chinês sobre como eles realmente vão investigar este vírus. 

Mas Dra. Yan, para o nosso público, eu realmente quero que você fale, eu sei que 

você acredita que este vírus foi lançado propositalmente pelo PCCh; e falamos 

sobre isso no fim de semana, você tinha uma maneira realmente comovente de 

descrever porque achava que era esse caso, e foi porque você olhou para trás na 

história chinesa e percebeu que eles fizeram várias coisas como esta no passado. 

E eu gostaria que você pudesse falar sobre isso e explicar o seu despertar quanto 

ao mal do PCCh durante sua descoberta sobre este vírus nas primeiras semanas 

de Janeiro, no final de dezembro. 

 

[Dra. Yan:] 

Obrigada Jack. Obrigada Senhor. 

Portanto, quero abordar esta questão desde o início da minha investigação. 

Portanto, como mencionei, comecei de volta a 31 de dezembro do ano passado.  

e durante minha investigação as duas vezes daquela época até meados de janeiro, 

comecei a perceber que isso não é tão fácil quanto apenas uma origem natural, ou 

o vírus veio como algo como a gripe chega ao ser humano. 

Porque todas as evidências que eu tenho visto desde as evidências científicas 

baseadas no genoma até a reação dos cientistas e também dos médicos e também 

a reação das pessoas do CDC e também da imposição do nosso governo para 

parar de falar e unificar todas as discussões sobre esse surto. 

Todos mostram que isso não é apenas uma coisa comum, como uma nova 

pandemia comum, um novo surto ou um novo vírus se espalhando em humanos, 

por trás disso, esta é uma grande história que precisamos descobrir; como eu disse, 

desde o início o governo da China tentou encobrir todo essas coisas e enganar 

essas informações para os animais do Mercado de Frutos do Mar e também tentou 

adiar o diagnóstico e tentou atrasar o envio da sequência do genoma para o mundo 

e até mais tarde deu errado e continuou dizendo que não há transmissão de pessoa 

para pessoa. 
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Então imagine, se isso é algo que vem da natureza e o governo não tem 

responsabilidade por isso, por que fez uma grande falha para impedir que as 

pessoas entendessem o que aconteceu? algo que vem da natureza não é culpa do 

governo, certo? mesmo que as pessoas comam animais, mas não somos o único 

país que as pessoas comem alguns animais, certo? 

E também de volta à sua escolha alternativa, se isto é um acidente, veio de algum 

laboratório na China, então por que nosso governo não fez nada quando soube 

que isto aconteceu em dezembro ou até mesmo no início do ano passado? porque 

eles não tentaram impedi-lo desde o início? mesmo que seja um vazamento, você 

pode pará-lo, certo? você diagnostica todas as pessoas, verifica-as, verifica seus 

contatos próximos e descobre de onde vem. 

Mesmo para o governo da China, se não quiserem admitir que isso é um 

vazamento naquela época, ainda podem punir algumas pessoas que deveriam ser 

responsáveis por isso no Instituto. Não faz sentido para a OMS recrutar todas as 

pessoas que são conectadas de uma maneira profunda anteriormente no mundo, 

no mundo científico e até no mundo político agora, para se reunirem para contar 

às pessoas algo que é uma mentira, agora sabemos que existem tantas mentiras, 

certo? eles não precisam esconder esse tipo de verdade se for uma origem natural 

ou se for um vazamento. 

 

[Bannon:] 

Dra. Yan 

 

[Jack:] 

Dra. Yan, eu me perguntava .. 

 

Vá em frente Steve 

 

[Bannon:] 

Vá em frente, Jack. 

Continue, Jack. 
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[Jack:] 

Eu me pergunto ... você estava falando comigo no fim de semana e nós dizíamos, 

eu meio que assumi a posição do Dr. Mosher, eu disse que não consigo entender 

como o Partido Comunista faria algo assim de propósito. 

 

[Dra. Yan:] 

Certo. 

 

[Jack:] 

E uma das coisas que você me disse foi que seus olhos começaram a abrir quando 

você realmente estava sendo ameaçado por seus colegas no laboratório em Hong 

Kong por apenas fazer perguntas, o seu chefe disse a você, ei, você vai querer 

desaparecer. E você meio que me deu a entender que não acha que existe algum 

mal do qual eles não sejam capazes e quando você olha para a história deles que 

deveria ser provada a qualquer um, isso é algo do qual eles são capazes e não 

deveriam ser descontados. 

 

[Dra. Yan:] 

Sim, exatamente, quero dizer que esta será uma longa história porque envolveu 

todos os 70 anos de história na China e até se estende aos 100 anos de história do 

Partido Comunista Chinês. 

Não consigo explicar todas as coisas em apenas uma entrevista, mas o que posso 

ajudar as pessoas é que não podemos entender ... mesmo eu também não consigo 

entender por que eles se comportaram assim porque somos humanos, somos 

muito simpáticas para entender esse tipo de coisas más. 

Se você ficou na China por anos, se ficou na China continental ou agora vem para 

Hong Kong, compreenderá que essas coisas estão muito além da sua imaginação; 

eles podem fazer o que quiserem porque este é um governo, este é um regime; 

eles não têm nenhuma outra vigilância de independência; nenhuma outra força 

pode controlá-los. 

Eles possuem 1,4 bilhão de chineses e agora se estendem até o mundo e usam seu 

dinheiro, usam seu poder para controlar o mundo, até agora tentam controlar os 

EUA; você sabe o que quero dizer, certo? você pode ver o que aconteceu no 

campo científico e com os  funcionários de alto nível, por exemplo, por que eles 

param o HCQ, param de aplicar a hidroxicloroquina como remédio de emergência, 

certo? 
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E também, sim, de volta à nossa história chinesa, por exemplo, sabemos de 1959 

a 1961, 3 anos temos algo chamado "Desastre Natural" que é a "Grande Fome 

Chinesa" e pelo menos 30 milhões de chineses morreram, ainda não acho que 

possamos ver os dados reais daquela época, mas o que posso dizer é que se você 

perguntar aos chineses que permaneceram naquele período na China, todos eles 

podem dizer que conheceram alguém ou seus parentes, ou pessoas muito 

próximas em suas famílias morreram desse tipo de fome. 

Nosso governo não dava comida para as pessoas, ainda não conseguimos 

entender por que isso aconteceu, mas mesmo na minha família o pai do meu avô 

morreu disso, e temos alguns parentes ou outras pessoas sabemos que morreram 

disso; estamos em uma grande cidade da China, ainda sofremos assim, não 

podemos entender, nosso governo nunca admite o motivo. 

Então, se você acha que as pessoas deveriam entender o motivo do Partido 

Comunista Chinês e então admitir, sim, eles liberaram esse vírus propositalmente, 

então acho que ainda precisamos levar muito tempo porque a maioria das pessoas 

no mundo são muito simpáticas. 

 


