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[Sean:]
Se pudermos provar que a China realmente fabricou este vírus e depois
o liberou, isso é um grande negócio e muda o jogo de tudo. Então, eu
quero dar as boas-vindas ao show virologista e Dra. Li-Meng Yan,
Doutora, seja bem vindo de volta ao show.

Obrigado por ter vindo.

[Dra. Yan]
Obrigada, Senhor, obrigada por me receber.

[Sean:]
Então eu só quero ser claro, você publicou este artigo esta semana.
Que evidências você tem agora que esse vírus foi realmente criado num
laboratório em Wuhan?

[Dra. Yan]
Ok, primeiro, como mencionei neste primeiro relatório, essas são
evidências científicas que mostram claramente às pessoas por que este
vem do laboratório na China e como eles podem fazer isso e o que eles
foram usados para fazer isso e também, todas essas coisas podem ser
rastreadas a partir da referência, o conjunto, mais de uma centena de
lista de referência no final deste relatório. Você verá quem são os
especialistas em fazer isso e também já publicaram os artigos para
mostrar que eles fizeram isso.



E a outra coisa é que tenho o segundo relatório que será publicado em
breve. Estas são as evidências científicas.

Além disso, tenho algumas outras evidências, como eu mencionei, eu
trabalho no Laboratório de Referência da OMS, trabalhei com os
principais virologistas do coronavírus antes, incluindo o Professor Malik
Peiris e outros consultores da OMS neste campo, e eu tenho outras
inteligências.

E também como mencionei antes, outras evidências.

[Sean:]
Doutora, eu não sou um cientista, eu nem fiz ciências na faculdade,
então, tenha paciência comigo enquanto eu faço esta pergunta, porque
eu quero fazer isso bem, mas pelo meu entendimento está em ordem,
se for fabricado em laboratório, haverá certos marcadores
geneticamente modificados que alguém poderia ver neste, certo?

Mas há algo chamado ganho de função, e ganho de função é quando o
faz passar rapidamente e passa por uma série de animais, você sabe,
então você vai de morcego a uma cabra e a outra coisa e então parece
que um real é naturalmente evoluído no momento em que chega ao
humano, e isso evitaria ter esses marcadores geneticamente
modificados que de outra forma estariam lá.

É uma possibilidade de como ele escapou parecendo ter vindo de um
laboratório?



[Dra. Yan]
Então, brevemente, deixe-me apresentar este conceito para si. Então,
primeiro, como você mencionou, sim, exatamente isso pode ser feito,
isso é feito pelos experimentos de ganho de função, porque como eu
disse, eu era uma virologista e trabalhei no estudo da vacina naquele
laboratório antes, então, o que posso dizer é baseado nas evidências
que eles deixaram, após modificação no genoma do vírus SARS-CoV-2,
há evidências que mostram claramente que isso ocorre depois que o
vírus é criado e transforma esse vírus de não prejudicial para altamente
contagioso e letal para humanos, e este processo de ganho de função
definitivamente não tem nenhum propósito médico, não é para nos
ajudar a obter vacinas ou medicamentos de forma nenhuma.

Quero dizer, isso é totalmente ir para o outro lado, para torná-lo
prejudicial. E eu também mostrei isso na parte dois do meu relatório.

[Sean:]
Então, se eu tivesse que pregar em você e dizer que grau de certeza
você tem de que isso veio do laboratório, de 0% a 100%. 100%
significa inequivocamente saído de um laboratório em Wuhan.

Qual percentagem colocaria nisso?

[Dra. Yan]
Ok, embora sempre haja discusses sobre as origens da natureza, uma
vez que e sem evidências sólidas, mesmo sem qualquer evidência útil
agora, e ainda quero dizer às pessoas que isso definitivamente veio do



laboratório e não é por acidente. Pois tenho trabalhado num P3
pertencente ao Laboratório de Referência da OMS na Universidade de
Hong Kong, este é um dos principais laboratórios de vírus coronavírus
do mundo, e também para outro estudo de doença de emergência.

Então, eu tenho minha experiência, eu posso te dizer, para P3 e P4 Lab,
a única vida, criatura que entra e pode voltar viva são humanos.

[Sean:]
Me desculpe, uma coisa que você disse, desculpas, Mas você disse que
estava definitivamente num laboratório, mas você também disse que
isso é importante, não foi por acidente, O que você quer dizer?

Quer dizer que não foi libertado por acidente? Eles(O PCCh) queriam
libertar isso intencionalmente?

[Dra. Yan]
Como eu disse no pro Tucker show da última vez, sim, isso é (libertado)
intencionalmente, porque primeiro pela minha experiência, como eu
disse, o Laboratório P3 e o Laboratório de nível superior, como o P4,
quero dizer, confie em mim, ,isso está funcionando para patógenos
muito perigosos, então, eles têm protocolos muito rígidos, eles têm
vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, e há pessoas que
trabalham para treiná-lo e monitorá-lo quando você está trabalhando.

Então, com a equipe recebendo um treinamento rigoroso e entrando
naquele laboratório, pode voltar vivo, mas os animais, os patógenos,



todos têm que ser destruídos, e após o procedimento muito sério, e sair
sem nenhuma possibilidade de vida.

[Sean:]
Doctora, perguntei a você da última vez, desde a última vez que
conversamos em agosto, você falou com algum funcionário adicional do
governo dos EUA, especificamente na área da saúde, como o
Departamento de Saúde e Serviços Humanos , FDA, CDC, alguma
dessas agências de doenças infecciosas?

[Dra. Yan]
Ainda não consigo dizer os nomes das pessoas com quem entrei em
contato, mas sim, entrei em contato com muitas pessoas do governo,
especialmente o meu relatório foi enviado a eles e, a partir do feedback
que tenho, as pessoas que leram meu relatório que apoiam fortemente
minha conclusão no relatório.

[Sean:]
E onde esse relatório podem ser encontrado?

[Dra. Yan]
Este relatório você pode baixar no Zenodo, este é um banco de dados
de acesso aberto, porque este é um site pré-impresso, então, eu
escolho fazer com que todas as pessoas possam facilmente obter tudo



em pouco tempo. Como sabemos, as revistas de revisão por pares
jásão manipuladas ou influenciadas pelo grande poder, então vai levar
meses ou anos para eles a revisarem meu relatório, e alterá-lo e rejeitá-
lo.

Mas penso que este é um momento urgente, todos merecem ler este
relatório para fazer o seu julgamento, é por isso que me candidato ao
site de pré-impressão.

E eu quero te dizer a primeira vez que enviei para o grande, BioRxiv,
que está sob o Cold Spring Harbor Lab mas aquele foi hackeado e
atacado na manhã de segunda-feira, então eu tive que retirá-lo
rapidamente e recorrer ao Zenodo.

[Sean:]
Ok, Doctora, obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu agradeço
por você ter voltado para nós, eu desejo que você continue com saúde
e segurança, enquanto continua a espalhar a palavra sobre isto,
ansioso para ter você de volta para receber uma atualização muito em
breve.

Obrigado e tenha um ótimo final de semana.


