Šok! Tušené se stává realitou: Na americké ambasádě ve Wu-chanu byly po její
evakuaci nalezeny zakopané boxy s biologicky nebezpečnými materiály. Ty teď
zkoumají vojenští biologové. Bezpečnostní síly ČLR zakázaly další diplomatické mise
USA v krajině!
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Čínské ministerstvo zahraničních věcí oficiálně požádalo Spojené státy, aby vysvětlily,
jak je možné, že kontejnery s biologicky nebezpečnými materiály byly nalezené pochované na evakuovaném generálním konzulátě
ve Wu-chanu. Bezpečnostní sily ČLR zakázaly další diplomatické mise USA v krajině! Přelidněnou, ekonomicky a vojensky silnou
Čínu neporazí na 1. až 4. a 6. stupni řízení ( pro ty, kdo neznají zobecněné prostředky řízení : https://youtu.be/WEINJQ6wd0Q).
Vždyť sankce, cla a další ekonomické donucovací nástroje nefungují a vojensky nemají žádnou šanci. Jediné co zbývá na
přelidněnou Čínu a podobné státy jsou chemické a biologické zbraně, tedy agrese na 5. prioritě řízení ( biologická ).
Oficiální vyhlášení ministerstva zahraničních věcí Číny uvedlo, že kontejnery byly nalezené 30. ledna, potom, co byl evakuovaný
generální konzulát USA ve Wu-chanu v souvislosti s vypuknutím nového viru. Vyhledávaní se uskutečnilo po tom, co Čínská
zpravodajská služba přinesla „nezpochybnitelné materiály“, jejichž obsah nebyl dosud zveřejněný. „Když pokusy získat komentáře
k oficiálním a uzavřeným kanálům v průběhu několika dní nevedly k jasným odpovědím, rozhodli jsme se přesunout tuto otázku na
jinou úroveň a požadovat odpověď na veřejnosti“ oznámilo čínské ministerstvo zahraničních věcí. Čína také začíná požadovat
naléhavé zasedání Bezpečnostní rady OSN, uvedla zástupkyně ministerstva zahraničních věcí Číny Hua Chunying. Ministerstvo
uvedlo, že bylo nalezeno celkem osm kontejnerů s biologicky nebezpečnými značkami. Agentura Xinhua News Agency zveřejnila
svoji fotografii ve vojenském skladě v blízkosti konzulátu. Boxy byly zabalené do dvou vrstev plachty a zakopané na zahradě
generálního konzulátu v hloubce jeden a půl metru. Jejich obsah nyní studují čínští vojenští biologové. Je známo, že Koronavirus je
patentovaný v USA, Koronavirus vytvořil Bill Gates. Nyní je vlastník licence na vir The Pirbright Institute, sídle Surrey, England.
https://patents.google.com/patent/US7220852
Bill Gates předpovídal čínský Koronavirus už před rokem a tvrdil, že v prvních šesti měsících zabije 33 milionů lidí.
https://www.thesun.co.uk/news/10814760/bill-gates-predicted-coronavirus-simulation-33-million-die/
Licence z roku 2015 předložená institutem Pirbright Institute v Surrey v Anglii se týká rozvoje poškozeného druhu koronaviru, který
lze případně použít jako očkování k zabránění nemoci dýchacího systému u ptáků a také různých jiných domácích zvířat.
Nabyvatelem tohoto patentu byl vládou financovaný Pirbrightův institut z Velké Británie, což je součást světového farmaceutického
kartelu.
Nutno připomenout i zásadní roli chemicko- farmaceutického kartelu ( tehdy sdruženého pod IG Farben a American IG ) v
rozpoutání Druhé světové války – viz. http://svobodnenoviny.eu/evropskou-unii-zalozili-prominentni-naciste-a-kartely-kterevybudovaly-treti-risi/ nebo skandál americké zdravotnické lobby, která prováděla pokusy na občanech USA –
https://www.idnes.cz/xman/styl/experiment-z-tuskegee-syfilitida.A171113_163223_xman-styl_fro . Západní tajné služby a
farmaceutický kartel tedy mají bohaté zkušenosti s nelegálními pokusy na lidech a válečnými agresemi proti jiným státům.
Tato zjištění vrhají jiné světlo na mnoho věcí, například zkreslování počtu nakažených ze strany Číny. Pokud by ČLR oznámila
pravdu o počtu obětí, tak by oznámila úspěch americké operace a zcela by zkrachovala. Podle extrémních emisí oxidu siřičitého nad
ohnisky epidemie, a některých dosud nepotvrzených informací, Čína denně spalovala v době největšího rozmachu epidemie v okolí
Wu-chanu až 10 tisíc obětí viru. Pověstné čínské továrny ,, znečišťovatelky“ ve Wu-chanu stály, takže město nemohlo mít 100 krát
větší emise než zbytek aktivní průmyslové Číny. V tom případě Čína hraje o všechno. Ale USA zřejmě též, protože tohle si ČLR líbit
rozhodně nenechá! Tohle je vyhlášení války.
Údaje ze začátku února ( červené=počet nakažených, žluté=počet podezření na nákazu, zelená=počet vyléčených a černá=počet
mrtvých ). Vyberte si, kterým věřit! Na několik hodin totiž čínský telekomunikační gigant Tencent 1. února zveřejnil zcela jiná čísla o
počtu obětí nemoci!

Na Čínu už byla spáchána sabotáž v r. 2016, kdy vláda oslabovala yuan a USA z toho měly masivní finanční ztráty. Tak s odstupem
jednoho týdne „náhodně“ vybuchly továrny v Tianjine ( asi tak náhodně jako sibiřský plynovod s dodaným americkým zařízením
v roce 1982 ). Válka tedy probíhá, ale nikoli ,, klasickým“ způsobem.
A teď si vezměte, že Americké výzkumné laboratoře se před několika lety pochválily, že se jim podařilo kompletně zmapovat celý
genom nejvýznamnějších patogenních baktérií a virů na světe. Pod pojmem “zmapovat” se rozumí to, že vědí, jakou funkci má
konkrétní gen v buňce a co se stane, pokud ho odstraní anebo přidají do jiné buňky. Zkombinujte si to s výše uvedeným a máme tu
technologii, pomocí které si americká armáda dokáže poskládat útočný patogen doslova na objednávku ( lži o zbraních hromadného
ničení jako záminka k napadení suverénního státu už nefrčí a na ČLR nemají konvenční kapacity ). Tak co udělají američtí hoši?
Vezmou povrchové proteiny z chřipkového virusu, přidají útočné proteiny z HIV virusu, přidají gen na produkci nějakého toxinu, další
gen na maskovaní před imunitním systémem, další gen na tvorbu náhodných mutací a “hurá”, máme tu novou pandemii…
Bude zajímavé sledovat v nejbližších dnech a týdnech reakci Číny a kroky jejích složek a představitelů. Usvědčit USA přímo by
znamenalo jejich konec, ale kobyla v posledním tažení nejvíce kope a zbraně v rukou amerických geopolitiků jsou schopné zničit
celý svět. Nejspíše se bude postupovat ( zatím ) diplomaticky. Nezapomeňte, že jsou to fanatici, kteří věří, že ,,konají to nejlepší pro
Ameriku“ a ta zase přeci nejlépe povede svět jako globální četník. S nejlepším vědomím a svědomím 11. září 2001 stiskli
zaměstnanci Secret Service ( tajné služby ) OST ( Office od secure transportation, tedy služba zajišťující převoz, uskladnění a
manipulaci s civilními jadernými zařízeními, uranem a dalším ) tlačítka od naloží v základech WTC-1, WTC-2 i WTC-7… Jejich
pracovníci byli na místě zadokumentováni ( viz. například: https://m.youtube.com/watch?v=JyYms4J5s98 ). To jen, abyste věděli
s kým máme ,,tu čest“ ( mj. být v paktu NATO ).

