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Dra. Yan: o vírus PCCh, que conhecemos
como o novo coronavírus, ou covid-19
pneumonia, é feito pelo homem, e foi criado
pelo PCCh

【Português】

Entrevista de National Pulse
https://youtu.be/CEqeWyD9Syk

Vídeo da Equipe Tradução Secreta – Entrevista de
National Pulse

https://youtu.be/6A4de6lqKg8

Vídeo legendado por Equipe Tradução Secreta
https://www.youtube.com/watch?v=NbNhRrjPbU8

https://youtu.be/CEqeWyD9Syk
https://youtu.be/6A4de6lqKg8


2

[Raheem: ]
Por agora temos a Dra. Yan que é incrivelmente corajosa denunciante que se
apresenta e diz que o vírus do PCCh como conhecemos o novo coronavírus
COVID-19, como você quiser chamá-lo, é produzido pelo humano , é produzido
pelo Partido Comunista Chinês.

Dra. Yan, essa é uma acusação muito serio e as pessoas vão perguntar: por que
isso é confiável? porque é que essa é uma acusação confiável que você está
fazendo?

[Dra. Yan: ]
Sim, então eu sei que a maioria das pessoas não pode aceitar esse fato e é muito
ruim para nós entendermos mas o que posso dizer é … até mesmo o governo da
China e suas colegas da OMS e outras pessoas no mundo científico alegaram
que queriam que usássemos evidências científicas para mostrá-las ao mundo
sim.

Agora terminei meu primeiro relatório com minha equipe de cientistas e este
será publicado para o mundo muito em breve porque agora está nas etapas finais
podemos usar as evidências detalhadas de forma científica, na referência e
também descobrimos suas armas fumegantes - criadas por eles mesmos para
deixar as pessoas entenderem por que isso não pode ser algo vindo da natureza,
por que esses animais não são hospedeiros intermediários, eles são inocentes
por que este é aprimorado uso apenas para atingir humanos, quando veio para a
sociedade como um patógeno muito novo, todas essas coisas, temos evidências
científicas de primeira mão muito fortes e sólidas e, acredite em mim, este será
publicado em breve.

[Raheem: ]
Bem, ficaremos muito animados para ver quando será lançado porque, como
você disse, a mídia ocidental, a totalidade do mundo ocidental, mais ou menos
aceitou que o Partido Comunista Chinês está mentindo sobre tudo isso o que é
bizarro para mim muitas vezes falamos sobre como o mundo não conseguia
entender o nível de maldade que estava sendo perpetrado nas décadas de 1930 e
40 e você olha para isso e compara com o que vemos acontecendo hoje e você
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pensa oh ... agora entendo como tantas pessoas não entendiam bem o que estava
acontecendo naquela época e é por causa do mesmo que você disse
que simplesmente não podemos acreditar que esse tipo de maldade seria
necessariamente perpetuado em todo o mundo em que este vírus atingiu.

Então eu quero te perguntar, essa pergunta é o resultado de tudo isso que você
colocou aqui, o elemento manufaturado do mesmo, vamos supor que você esteja
correto e isso é produzido e tenho certeza que as evidências estarão em seu
relatório para que o mundo tome suas próprias decisões sobre foi lançado
intencionalmente neste ponto em sua estimativa ou foi lançado acidentalmente?

[Dra. Yan: ]
Eu vejo uma imagem completa desde o início recrutando todo o poder nacional
e o poder científico internacional e o poder da organização internacional para
trabalhar em conjunto, encobrir a verdade distorcer o fato, dizer às pessoas "isso
não é transmissão de humano para humano, isso vem de animal, isso é
algo(simples), não é uma pandemia, e não precisa usar máscaras, a
hidroxicloroquina não funciona ”.

Tudo isso e o vírus chamado RaTG13 que eles inventaram, que é muito muito
famoso agora, relatado pela mulher morcego Professora Zhengli Shi no Instituto
de Virologia em Wuhan e rapidamente aceito por todo o mundo científico e
mais tarde o vírus do pangolim que também é falso.

Agora até mesmo o caso do 6 mineiros em Yunnan que é popular e bem aceito
pela mídia ocidental e promovido então, todas essas coisas se juntam e vamos
ver quem gastaria tanto tempo e tanto custo para tentar criar esta história para as
pessoas dizer a vocês isso é algo que vem da natureza mesmo que seja do
laboratório, pode ser devido ao bom propósito de estudá-lo em Yunnan e em
seguida, vazou acidentalmente.

Então, todas as coisas junto com as minhas evidências e elas podem apoiá-la, é
claro, mostram às pessoas que mesmo sem mortalidades, vocês entenderão que
isso é algo muito mau e definitivamente eles fizeram, de propósito

[Raheem: ]
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Então, o que é…

Continue...

[Dra. Yan: ]

Sim, também tenho meu experimento cujo experimento funciona até mesmo em
experimentos com animais no Laboratório P3 no laboratório de referência da
OMS na verdade, nosso laboratório é um nível P3 +, e ainda pode lidar com
alguns experimentos de nível P4, portanto, pela minha experiência, posso
garantir que não há como o vírus vir do ..ficar no Laboratório P3 e fugir assim
por acidente.

[Raheem: ]
Dra. Yan, temos cerca de 2 minutos restantes, neste segmento aqui só quero te
perguntar uma pergunta básica, por favor, torne-o o mais simples possível para
nosso público especialmente para mim mesmo, o que é ganho de função?
existem aplicações legítimos para ganho de função?

[Dra. Yan: ]
Na verdade, ganho de função literalmente, você pode entendê-lo quando você
tenta estudar algo novo, você não quer reduzir a função deles ou apenas focar
nas personagens em si, você quer ver se pode adicionar mais funções nele, isso
é chamado de ganho de função, então volte para a virologia, se você apenas
estudar algo que você consegue que não é ganho de função, se você fizer isso
como a vacina, isso é para atenuá-la, reduzir suas funções ruins, mas se você
tentar torná-lo mais letal, é como quando você tem uma pedra e a afia torna-se
um martelo ou um machado, isso é chamado de ganho de função, porque a
função do vírus em si não tem, mas consegue após o procedimento.

Basicamente, em 2014, nos EUA NIH já suspenso este tipo de projeto de ganho
de função, mas de alguma forma até 2017, embora houve alguns outros países,
como a China ainda fazendo experimentos de ganho de função em seu lugar, em
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segredo, finalmente o NIH decidiu reabrir este tipo de financiamento e até deu
uma colaboração entre Hong Kong, meu laboratório e também os laboratórios
na China e muitos outros laboratórios para continuar esse estudo.

Pela ética ainda temos um espaço para discuti-la mas devemos entender que
esse tipo de experimento de ganho de função sempre precisa estar sob os vários
estágios de supervisão, mas esse tipo de supervisão nunca pode ser verdade em
um país como a China sem lei suficiente.


