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Dra. Yan: O novo crononavírus é um vírus
altamente contagioso, e para bem da
humanidade e da saúde pública do mundo,
tenho de me levantar e dizer a verdade,
mesmo que eu esteja "desaparecido"!

【Portuguese】

Vídeo de Loose Women (YouTube)
https://youtu.be/7Lq3_rsBJ9w

Vídeo de interpretação simultânea da Equipe de

Tradução Secreta-Loose Women
https://youtu.be/jugSsdhnF8M

Vídeo legendado da Equipe de Tradução Secreta

- Loose Women
https://youtu.be/wheDpT2MsCw

https://youtu.be/7Lq3_rsBJ9w
https://youtu.be/jugSsdhnF8M
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[Christine Lampard : ]
Agora, nos próximos meses, celebraremos mulheres inspiradoras de todo o
mundo, com uma série de entrevistas exclusivas, e nossa primeira convidada de
hoje está agitanda internacionalmente depois que ela se tornou uma denunciante
do governo chinês sobre a forma como lidou com a pandemia COVID-19.

Agora, de volta em dezembro, Dra. Li-Meng Yan, uma importante cientista que
trabalha em Hong Kong, foi encarregada de examinar um grupo de casos de
vírus que agora sabemos ser coronavírus.

Ela afirma que descobriu uma operação de encobrimento e que o governo
chinês sabia sobre a disseminação do vírus antes de reconhecer publicamente o
surto determinada a compartilhar suas descobertas com o mundo, ela foi
supostamente forçada a fugir para os EUA para sua própria segurança e é de um
local secreto que ela se juntou a nós hoje.

Dra. Yan, muito obrigada por se juntar a nós, é uma história incrível que você
tem que contar e como dizemos, você era, você é uma cientista, você é uma
virologista, você trabalhava na Escola de Saúde Pública da Universidade de
Hong Kong, e foi em dezembro, você foi convidada a estudar um grupo desses
casos de vírus desconhecidos e saindo de Wuhan, para ser mais preciso.

O que você descobriu naqueles primeiros dias?

[Dra. Yan :]
Oi, bom dia, obrigada por me receber.

Então, primeiro, deixe-me apresentar brevemente tudo desde o início, então eu
sou a médica e também a PHD que trabalho na Universidade de Hong Kong,
Escola de Saúde Pública, no laboratório de referência da OMS para ambos
influenza, mais tarde, o novo coronavírus.

Então, basicamente, trabalho com um monte dos principais de coronavírus e
também especialistas em doenças emergentes em todo o mundo e porque eu
tenho meus dois diplomas da China Continental e eu sou a única que pode falar
em mandarim lá, então sou a única da equipe principal designada, para fazer a
investigação secreta sobre a nova pneumonia em Wuhan, e de volta ao em 31 de
dezembro do ano passado.
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Então, durante minha investigação que durou até duas vezes do início de janeiro
e dezembro pela segunda vez, em meados de janeiro, o que descobri foi
realmente relatado ao meu supervisor que é um consultor da OMS, mas não há
resposta da OMS e deles, porque todo mundo me avisou que não cruze a linha
vermelha e fique calado, senão eu irei desaparecer.

Então, finalmente em 17 de janeiro, eu sabia que tinha que contar para as
pessoas, porque é urgente e então entrei em contato com um Youtuber chinês
muito famoso baseado nos EUA, Sr. Lude e entregar os 5 pontos-chave a ele,
que foi a primeira vez que eu disse ao mundo, mas foi em chinês; a primeira
coisa é: o governo da China que descobriu a situação do COVID-19; a segunda
coisa é: toda a situação é a transmissão de humano para humano, já existe; a
terceira coisa é: o SARS-CoV-2 é um vírus altamente mutante, e se tornará o
surto em breve se não houver controle; a quarta coisa é: o mercado de frutos do
mar em Wuhan e todos os hospedeiros intermediários, estes são a cortina de
fumaça; e por último, este vírus não é da natureza, isto é baseado na descoberta
do Instituto Militar da China e possuía alguns Coronavírus de morcego
chamados ZC45 e ZXC21 com base nisso após a modificação do laboratório
torna-se o novo vírus.

[Christine Lampard : ]
Então, desculpe doutora, Dra.Yan, se eu puder interromper apenas um segundo,
só para deixar claro, você está dizendo que todos nós ouvimos sobre esses
mercados molhados e o mercado de frutos do mar certamente recuperado desde
o início que é aqui que tudo começou.

Você genuinamente em suas crenças científicas, você não acredita que é de
onde veio.

[Dra. Yan :]
Não, tenho minhas informações dos CDCs na China dos médicos locais, de
médicos e outras pessoas em toda a China,.

Então também com base em minhas evidências, eu trabalho com vacinas e
também imunologia virológica na Universidade de Hong Kong, todas essas
coisas são mostradas claramente e agora são verificados que essas são as
verdades todas as outras coisas estão encobertas.

[Jenny Moore :]
De onde vem então?

[Dra. Yan :]
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Vem do laboratório, o laboratório de Wuhan, e o laboratório é controlado pelo
governo da China.

[Jenny Moore :]
Não é virtualmente impossível provar definitivamente que?

[Dra. Yan :]
Sim, na verdade eu continuei fazendo isso desde janeiro, mesmo antes de eu
deixei Hong Kong.

Naquela época eu não me expus, mas agora, meu relatório científico, trabalhou
com um pequeno grupo de cientistas importantes do mundo, nos EUA, isso virá
ao mundo em breve, muito em breve, posso dizer a você, nós vamos publicá-lo;
existem dois relatórios, o primeiro virá em alguns dias e vai dizer às pessoas as
evidências, todas as evidências científicas.

[Christine Lampard : ]
Quando você falou, você se preocupou com sua segurança?

[Dra. Yan :]
Era muito assustadora naquela época, mas eu sabia que é o que tenho que fazer,
porque eu sou a médica e uma cientista, eu não posso ver isso acontecer, eu sei
que se eu não contar a verdade para o mundo, ficarei arrependido e perderei a
capacidade de falar a verdade no futuro.

[Stacey Solomon: ]
Como você escapou?

Como você conseguiu sair e ficar em segurança?

[Dra. Yan :]
Sim, como eu disse o Sr. Lude nos EUA, ele é um diretor do conselho da
Fundação do Estado de Direito, que é uma fundação com sede em Nova York e
tentar ajudar as pessoas do governo anti-China que revelam a verdade para o
mundo.

Então entrei em contato com ele e continuei trabalhando com ele para dizer a
verdade; até o final de abril, o governo da China me alvejou e basicamente
tentou me fazer desaparecer, recebi a informação do Sr. Lude e a Fundação e ele
me ajudaram a conseguir um bilhete e também me ajudaram a fugir
secretamente de Hong Kong.
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[Stacey Solomon: ]
Como eles tentaram fazer você desaparecer?

O que eles fizeram para tentar fazer você desaparecer?

[Dra. Yan :]
Portanto, este é um senso comum, para nosso povo chinês sob o governo da
China, nós sabemos que basicamente, como por exemplo para mim, o que eles
fizeram foi deletar todas as minhas informações, especialmente aquelas coisas
positivas para mim online e também recrutam pessoas, como militares
cibernéticos para espalhar os rumores sobre mim, por exemplo, eles disseram
que eu sou uma mentirosa, eu sou aquela que não sabia de nada, basta manter o
hamster no laboratório e também inventam mais mentiras para encobrir.

E eles controlaram meus amigos, eles controlavam minha família, coisas que
ameaçavam a vida, inalmente todo mundo tem que admitir mesmo que eu não
exista, foi assim que aconteceu em Hong Kong, essas pessoas desapareceram no
Movimento do ano passado,a mesma coisa.

[Kelle Share: ]
Desculpa por interromper, eu só me perguntei, quero dizer, agora você teve que
sacrificar sua família, seus amigos e é um grande sacrifício fazer o que você
escolheu fazer.

Posso perguntar, o que fez você tomar essa decisão?

[Dra. Yan :]
Ok, então .. uh, na verdade eu nunca pensei que isso teria acontecido.

Quero dizer, quando eu fiz a investigação secreta, eu apenas pensei que deveria
obter uma resposta ao meu supervisor e eles farão a coisa certa em nome do
governo e também da OMS, mas o que vejo por investigação profunda é que
ninguém responde, porque as pessoas têm medo do governo e eles estão
esperando para colaborar com o governo da China e a OMS para obter mais
benefícios, para se tornar seguro.

Mas isso é algo, como eu digo urgente, na época do Ano Novo Chinês, grande
transporte de Wuhan para a China e para todo o mundo, este é um vírus
altamente contencioso e perigoso.
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Todas essas coisas me fazem não conseguir ficar em silêncio, quero dizer, isso é
para o ser humano, para a saúde global, isso é o que eu tenho que fazer embora
enfrente uma ameaça à vida, eu só queria entregar a mensagem o máximo
possível antes que isso desaparecesse.

[Jenny Moore :]
Dra. Yan, estamos ficando sem tempo, eu só quero te perguntar muito
rapidamente.

Você pode nos dar uma pequena prévia exclusiva do que você vai publicar em
alguns dias, dê-nos um mundo exclusivo.

[Dra. Yan :]
Sim, é como se a sequência do genoma fosse, como nossa impressão digital
humana, então, com base nisso, você pode reconhecer e identificar essa coisa.

Então eu uso a evidência existe na sequência do genoma de SARS-CoV-2 para
dizer às pessoas porque isso veio do laboratório na China, porque eles são os
únicos, que fizeram isso e também todos que não têm conhecimento de biologia,
você pode lê-lo e você pode verificar e identificar, verificar por si mesmo.

Isso é fundamental para sabermos as origens do vírus, se não, não podemos
superar isso, será uma ameaça à vida de todos em nossa vida.

[Christine Lampard : ]
Obrigada, Excelente, Doutora e obrigada.

Eu gostaria que tivéssemos mais tempo com você, e esperamos tentar trazê-lo
de volta, porque há muito mais perguntas que adoraríamos fazer a você, mas
muito obrigada por se juntar a nós hoje.

Obrigada, Dra. Yan.


