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【Portuguese】
Vídeo de National Pulse (YouTube)

https://youtu.be/CEqeWyD9Syk

Vídeo de interpretação simultânea da Equipe de

Tradução Secreta-National Pulse

https://youtu.be/6A4de6lqKg8

Vídeo legendado da Equipe de Tradução Secreta

-National Pulse

https://www.youtube.com/watch?v=tRqTCQm-lNI

Dra. Limeng Yan revelou ao mundo a
verdade sobre o novo coronavírus do PCCh e
as histórias por trás do vírus

https://youtu.be/CEqeWyD9Syk
https://youtu.be/6A4de6lqKg8
https://youtu.be/mzY9xXN0xVY


2

[Raheem: ]

A Dra. Limeng Yan fugiu de Hong Kong para os Estados Unidos em

abril deste ano, revelando ao mundo a verdade sobre o novo

coronavírus do Partido Comunista Chinês. Dra. Yan, obrigado por

participar de nosso programa "National Pulse" hoje. É uma grande

honra poder convidá-la.

[Dra. Yan： ]

Oi Raheem, obrigada por me convidar.

[Raheem: ]

Eu quero começar este tópico.

Porque agora você está escrevendo vários relatórios para revelar a

verdade por trás do vírus para o mundo, como eu disse nas

observações iniciais, acredito que com certeza vai chocar o mundo

até lá.

Quase um ano se passou e as pessoas pensavam que setembro

poderia voltar aos trilhos, e foi quando o primeiro caso do novo

coronavírus estava sendo relatado.

Quero deixar claro o público do "National Pulse", parte do nosso

público também está na "sala de batalha" matinal, mas alguns são

públicos diferentes.
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Espero que eles possam entender a história que você conta, quem

você é, de onde você é e por que você sente que é necessário se

levantar e dizer a verdade.

[Dra. Yan: ]

Ok, antes de mais nada quero dizer que mesmo que tenhamos

algumas horas, não é o suficiente para eu contar tudo, então, vou

me apresentar brevemente.

Em primeiro lugar, trabalhei na Escola de Saúde Pública da

Universidade de Hong Kong, na OMS para influenza, que hoje é o

novo laboratório de referência do coronavírus. Eu sou um

pesquisador pós-doutorado lá, pesquisando virologia, imunologia e

desenvolvimento de vacinas.

Desde dezembro de 2019, um novo tipo desconhecido de pneumonia

apareceu em Wuhan. Os tutores em meu laboratório, o professor

Malik Peiris Weiss e o professor Pan Liewen, junto com outros

professores muito famosos, são consultores da OMS e ambos são

especialistas em coronavírus e em doenças infecciosas emergentes.

Devido à falta de informações do governo comunista chinês, meu

mentor Pan Liewen me pediu diretamente para conduzir uma

investigação secreta e me pediu para entrar em contato com

hospitais do continente e instituições relacionadas por meio de
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minha rede pessoal. Porque meu doutor em medicina e meu doutor

em virologia foram obtidos na China continental. Além disso, sou o

único que fala mandarim e pode obter informações de referência

para o governo de Hong Kong. Claro, informarei a OMS mais tarde.

� por isso que comecei esta pesquisa em 31 de dezembro do ano

passado, comuniquei imediatamente todos os resultados da

investigação a Pan Liewen e Malik Peiris, mas eles não tomaram

nenhuma atitude. Todas as pessoas ao meu redor, mesmo

especialistas, quando souberam disso, fingiram estar indiferentes.

Porque o governo do PCCh força todos a permanecerem em silêncio

e cooperarem com o governo.

Foi assim que minha história começou.

[Raheem: ]

Mas, Dra. Yan, você não ficou em silêncio.

O que fez você fazer essa ação? Como você disse, alguns de seus

colegas e outros funcionários desta área permaneceram em silêncio.

[Dra. Yan: ]

Sim, porque quando comecei a investigar, também recebi feedback

de diferentes CDCs do Partido Comunista da China, incluindo a

sede ou CDCs locais, médicos e pessoas em áreas relacionadas.

Eles me disseram que não devemos divulgar essas informações.
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Mas eles me deram essa informação, primeiro porque eu representei

o laboratório de referência da OMS, além disso, tenho alguns

relacionamentos pessoais com eles, sejam ex-alunos, amigos ou

outros. Portanto, consegui obter essas informações. No entanto,

cada um deles me avisou que se você vazar essa informação, não

só você terá problemas, mas eu também terei problemas.

Além disso, desde 16 de janeiro, esta é a segunda vez que sou

enviado para uma investigação mais aprofundada (de vírus). Meu

mentor Pan Liewen me avisou claramente: "Se você cruzar a linha

vermelha, você será desaparecida." Naquela época, informei a ele

que o vírus se espalharia de pessoa para pessoa, o que está fora de

dúvida. E no País do PCCh, mais casos de pacientes são encobertos,

a situação é pior do que no início de janeiro, e não há evidências

claras que comprovem a existência de um hospedeiro intermediário.

Mas Pan Liewen me pediu para silenciar todas essas coisas que

aconteceram. Naquele momento, percebi que a situação era muito

urgente. As pessoas não devem mais ser escondidas da verdade. As

pessoas precisam saber a verdade. Porque todos os pacientes,

médicos, enfermeiras e equipe relacionada e outras pessoas

inocentes são colocados em uma situação de alto risco.

E era o Ano Novo Lunar chinês, Wuhan é indiscutivelmente o maior

centro de transporte do mundo, haverá milhões de pessoas indo

daqui para todas as partes do país e até mesmo o mundo.
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Além disso, tenho minhas próprias fontes de inteligência, porque

trabalho no laboratório de referência da OMS há cinco anos, tenho

um relacionamento pessoal profundo com o professor Malik Peiris e

o professor Pan Liewen. No final, entendi toda a história, ent�o

julguei que eles (Peiris e Pan) não seriam os que passariam a

verdade, eu devo ser aquele que transmite a verdade para o mundo.

� por isso que no dia 17 de janeiro entrei em contato com o Sr. Lude

via Twitter. Ele era a única pessoa em quem eu podia confiar na

época e ele foi capaz de dar essa notícia rapidamente para alertar o

mundo. Lude entregou 5 mensagens na transmissão ao vivo em 19

de janeiro, e essas já foram confirmadas. Ele fez soar o alarme para

o mundo.

[Raheem: ]

Dra. Yan, eu gostaria de perguntar, você disse, ‘se você cruzar a

linha, você desaparecerá’, isso é uma ameaça do PCCh, ou

podemos dizer que é um aviso?

Agora que você cruzou a linha, tem medo de sua própria segurança?

[Dra. Yan: ]

No momento, acho que estou protegido e seguro. No entanto, posso

dizer que, mesmo que eu tenha deixado Hong Kong secretamente, o

governo comunista chinês ainda usou o poder do Estado para me
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atacar por meio da polícia, da Segurança Nacional e da

Universidade de Hong Kong e da marinha cibernética, atacando

minha vida pessoal e atacando no círculo de amigos, e me caluniou

para o public.

Existem muitas evidências online, mesmo agora, eles me descrevem

como uma pessoa que alimenta hamsters, dizendo que sou uma

pessoa insignificante, apenas para sair depois de julho e negar

todas as coisas certas que tenho avançado desde janeiro.

[Raheem: ]

Ok, Dra. Yan, depois de uma breve pausa, continuarei a fazer

perguntas, por que você acha que os oficiais, o PCCh vai mentir e

fabricar hospedeiros intermediários, pangolins e sopa de morcego,

não importa o que aconteça, não é verdade.

”Quero que a Dra. Yan responda a esta pergunta, você pode

explicar ao público que não entende "pesquisa de aprimoramento

funcional" o que é "pesquisa de aprimoramento funcional".

Este é o ‘National Pulse’, sou Raheem Kassam, minha convidada é a

Dra. Yan, a denunciante do vírus PCCh, nós voltaremos em breve.


