Dra. Yan participou uma entrevista com Tucker
Carlson, um conhecido apresentador da Fox ： O
SARS-CoV-2 é um vírus feito pelo homem, fabricado
em laboratório, com base num coronavírus de
morcego descoberto e possuído pelos militares
chineses.

【Português】
Vídeo de FoxNews (YouTube)
https://youtu.be/qFlqXPl_hZQ

Vídeo de interpretação simultânea da Equipe de
Tradução Secreta-FoxNews
https://youtu.be/qk0VvniZK3M

Vídeo legendado da Equipe de Tradução Secreta

-National Pulse
https://www.youtube.com/watch?v=VRAAzptemAs&feature=push-usub&attr_tag=d37jutOhL5AK2-dX%3A6

[Tucker:]
Dra. Limeng Yan é uma virologista. Ela disse que tem evidências
sobre a origem da pandemia. Estamos muito felizes em convidá-la
para o show desta noite.
Doutora, obrigado por se juntar a este show.
[Dra. Yan:]
Ola Tucker, obrigada.
[Tucker:]
Obrigado, sei que publicou alguns dos resultados de sua pesquisa.
Você planeja publicar mais. Você pode resumir por que você
acredita que esse vírus vem de um laboratório em Wuhan para o
nosso público sem formação científica?
[Dra. Yan:]
Ok, vamos começar com meu primeiro relatório.
Posso mostrar ao nosso público evidências científicas bastante
sólidas de que o vírus COVID-19, SARS-CoV-2, na verdade, não
vem da natureza. É um vírus feito pelo homem, fabricado em um
laboratório. É baseado em um coronavírus de morcego muito
original, descoberto e possuído pelos militares chineses, que não
infecta humanos. Mas após a transformação (de laboratório),
tornou-se um vírus muito prejudicial como agora.

Tenho evidências para provar: por que eles podem fazer isso? O que
eles fizeram? Como eles fazem？
[Tucker:]
Então, você está dizendo: Isso é mais maldoso do que o que
falamos no show? ! Mais mal do que Tom Cotton e qualquer um
disse？！
Se bem ouvi, você quer dizer que o governo comunista chinês criou
este vírus! Você quer dizer isso？！
[Dra. Yan:]
Sim, é isso. De acordo com o genoma do vírus, é basicamente como
nossa impressão digital. Você pode ver que existem características
muito incomuns no genoma. De acordo com as evidências que
deixaram no processo de edição do vírus, no final, podemos dizer
que esse vírus vem do coronavírus especial de morcego que eles
possuem, e é específico para humanos.
[Tucker:]
O que você está acusando agora é mais chocante do que eu
esperava！
Em seguida, quero fazer a pergunta mais óbvia: com relação a esse
genoma, pode-se presumir que ele foi dominado por muitos
cientistas ao redor do mundo. Se isso for verdade, por que ninguém
menciona isso？
[Dra. Yan:]
Sim, por que ninguém quer mencionar isso？！

É por causa da pressão do governo comunista chinês! E a pressão
de seus "amigos" da comunidade científica！！！
Então, é basicamente óbvio que esse vírus é como um monstro
científico. Basicamente, eles criaram um monstro: uma vaca com
cabeça de veado, orelhas de coelho e patas de macaco! Portanto,
eles são absolutamente impossíveis de vir da natureza! E há
evidências de permanecer no genoma！
Mas a comunidade científica permanece em silêncio - eles estão na
mesma liga com o governo chinês! Eles não querem que as pessoas
saibam a verdade! É por isso que minha conta do Twitter foi
bloqueada e banida! Eu sou o espinho nos olhos do PCCh, eles
querem que eu desapareça！
[Tucker:]
Você é uma pessoa corajosa!！
Ainda quero pensar melhor: (posso) presumir que você não é um
racista anti-China, então não entendo por que o Twitter bloqueou
sua conta? Por que outras mídias dos EUA estão fechando os olhos
para você？
Deixe-me fazer duas perguntas: por que o governo comunista
chinês criou deliberadamente esse vírus?？
[Dra. Yan:]
Bem, se você quer saber os motivos e pensamentos exatos (do
PCCh), eu acho que você deveria perguntar a eles, e perguntar ao
PCCh, por que eles fazem isso? Porque eles fizeram essas coisas.

Sempre falhamos em entender seus pensamentos malignos. Você
tem que perguntar a eles.
Mas o que vimos é o suficiente para provar que eles fizeram isso:
prejudicou o mundo, causou uma pandemia sem precedentes e
afetou a todos.
[Tucker:]
Como você acha que esse vírus pode deixar o laboratório de Wuhan
e vir para todo o mundo？
[Dra. Yan:]
Em primeiro lugar, como disse antes, tenho evidências científicas
muito sólidas. Meu próximo relatório será publicado em breve e
permitirá que você entenda totalmente este assunto；
Em segundo lugar, eu costumava trabalhar no laboratório de
referência da OMS, o melhor laboratório de coronavírus do mundo
na

Universidade

de

Hong

Kong.

Conduzi

uma

investigação

aprofundada em segredo no início do surto. Tenho minhas
informações: porque tenho meu próprio círculo social único no País
comunista chinês, incluindo hospitais, instituições de pesquisa
científica e departamentos governamentais; também trabalhei com
os maiores especialistas em coronavírus do mundo; e minha
experiência.
Juntando tudo, posso te dizer - este é um vírus feito em um
laboratório, a partir de um modelo (vírus) pertencente aos militares
chineses, e então (vírus) se espalhou por todo o mundo a fim de
causar esse tipo de dano.

[Tucker:]
Para causar este dano？！
Você acredita que o governo comunista chinês lançou esse vírus?
Eles fizeram isso de propósito? Eles fizeram isso?？
[Dra. Yan:]
Sim, claro que foi intencional！
Mesmo que não precisemos de mais evidências, você os viu
tentando encobrir a verdade nos primeiros dias. Já o revelei em
outra mídia antes. Existem também algumas outras coisas que eles
fazem: como vírus falsos; descartar a teoria da origem natural (do
vírus); revisar rigorosamente todas as evidências que apontam para
a origem do laboratório…
Além disso, eles estão obviamente tentando fazer desaparecer
pessoas como eu, pessoas que querem dizer a verdade.
[Tucker:]
Você sabe, é difícil me chocar em tal momento, mas infelizmente o
que você disse ainda me chocou！
Este programa não é um lugar para discutir os detalhes de sua
pesquisa. Não tenho o conhecimento necessário para fazer as
perguntas certas. Neste momento, esperamos que haja uma mídia
que diga a verdade.
O que você acabou de dizer mudou completamente toda a nossa
compreensão da epidemia. A epidemia está destruindo nosso país.
Eu sinceramente espero que você possa aceitar entrevistas de

vários meios de comunicação americanos e explique ao publico com
mais detalhes.
Espero que você possa voltar ao nosso show.
Doutora, muito obrigado！
[Dra. Yan:]
Obrigada, todo mundo precisa saber a verdade！
[Tucker:]
Sim! Chocante！
Obrigado！

