Bewijs dat het Coronavirus een
NIPAH virus is met aangepaste HIV
inserties die vooral Chinese
mannen zullen doden en weinig of
geen Chinese vrouwen
Blanken zijn hiervoor immuun. We hebben te maken met
een raciale biologische oorlogsaanval op China
De kogel is door de kerk. Zelfs CIA bronnen geven me gelijk! Het is een aangepast NIPAH virus
dat alleen dodelijk is voor Chinese mannen en de HIV inserties dienen om de nog niet zieke patiënt
virusdrager te maken die vele mensen kan infecteren.
Dit is ZEER ZEKER gemaakt in een laboratorium en de wraak van Amerika omdat China geen
geld meer wilde lenen aan het failliete Amerika dat officieel failliet is sinds middernacht 31 januari.
Een Mossad bron zegt het volgende:
“One thing is certain. This virus has been modified and may have all types of pathogens mixed in it. It was released
as we say, accidentally on purpose. This is the last stand for the cabal. The world is waking up their lies, manipulations, never-ending wars, and Babylonian money magic. As we have the Zionist Cabal spokesman spouting off again,”

Het laboratorium dat schuldig is voor de gecontroleerde uitbraak is niet in Wuhan gevestigd maar
in Sjanghai. Onder Umbrella Corporation zijn de laboratoria van RLSW ondergebracht. Niets is
toevallig in onze corrupte wereld waar onze politici niets zijn dan KONTNEUKERS van rijk en
machtig, de ELITE MAFFIA! Ook dat Amerika zegt: “China is HET GROOTSTE DREIGEMENT
VAN ONZE TIJD,” is een teken dat deze Amerikaanse politieke kontneukers van rijk en machtig,
die ook het financiële systeem in hun macht proberen te houden, verantwoordelijk zijn voor de uitbraak. Ook de VN heeft de ‘financiële klap voor de economie’ al op de eerste plaats gezet. Het
schijnt dat geld veel belangrijker is dan mensenlevens. Zou het komen omdat deze pipo’s weten dat
ook de OUDE BLANKE ZAKKEN uit de ELITE MAFFIA gespaard blijven omdat ze niet geïnfecteerd kunnen worden door het virus en andere rassen uit de politiek kunnen worden gevaccineerd?
U hoeft me helemaal niet serieus te nemen. Ik overleef al de hele tijd omdat ik heel erg graag weet wat er op me af komt. Dit keer is het niet dodelijk voor ons, maar wat als China hetzelfde doet in de toekomst? Zou u dat willen weten? Of ook niet? Wat staat er te gebeuren in India en Afrika nu ze raciale biowapens in de vorm van dit soort virus sen kunnen produceren. Ebola en AIDS werkten nog niet goed genoeg. Maar nu, met dit nieuwe biowapen? Nu is iedereen in gevaar! Met minuscule aanpassingen kan het dodelijk worden voor u en mij!

