Keskiviikko 18. maaliskuuta 2020

Koronavirus peräisin kiinalaisesta sotilaslaboratoriosta ym.
virukseen liittyen
PÄIVITETTY 19.3.2020 (Katso lopusta uusi Thomaksen koronavirukseen liittyvä sähköpostiviesti
kera "hauskan" videon)
Kuunnelkaa Ylen äänite, jonka mukaan koronavirus on todennäköisesti peräisin kiinalaisesta Wuhanin
sotilaslaboratoriosta. Thomas K. lähetti tämän mp4-tiedoston mulle tänään.
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Koronavirus_lahtoisin_kii
nalaisesta_sotilaslaboratoriosta.mp4

MUN JA THOMAKSEN KIRJEENVAIHTOA KORONAVIRUKSESTA 18.3.2020
Hei Thomas!
En ole kuullut sinusta pitkään aikaan. Kuinka voit? Muistaakseni lähetin sulle viime kesänä sähköpostia,
mutta et vastannut.
Mutta nyt on tämä kummallinen maailmanaika ja olenkin informoinut paljon blogini (+vieraskirjan)
kautta. Mitä mieltä sinä olet koronaviruksesta? Onko se tahallaan aiheutettu, jotta ihmisiä voitaisiin
kontrolloida ja panna ‘häkkiin’? Eräänlaista harjoitusta tai valmistelua AK:n aikaa varten? Toki myös
Jumalan tuomiota epäjumalanpalvelijoille, joille urheilu ja viihde on ollut tärkeää. Nyt koko Suomi alkaa
olla kiinni. Elämme aivan loppuhetkiä ennen ylöstempausta. Oletko samaa mieltä? Tässä viimeisin
artikkelini, jossa 2 tuoretta kommenttia.
https://nokialainen.blogspot.com/2020/03/mietteita-koronaviruksesta-by-daymond.html
Pet Goat –filmi ja Illuminati tietävät siis tulevaisuudesta.
T: Olli
--------------Hei Olli,
Tallennahan itsellesi heti tämä kirja, jossa kuvaillaan tarkasti se, että miten maailmasta saadaan kivasti
eliminoitua 4 miljardia ihmistä vuoteen 2050 mennessä.
Tällä hetkellä on ko. suunnitelmassa softkill-mode päällä, jotta ne pääsevät yleviin tavoitteisiinsa, kun
nyt esim. tällä korona & 5G - softkill-modella poistavat geenipoolista nämä hyödyttömät turhat
kuluttajat maailman väestöstä, eli ihmiset, jotka eivät enää tuota veronmaksajina mitään valtiolle eli
työttömät, sairaat ja vanhukset.
https://www.scribd.com/doc/24668585/Global-2000-Report-to-the-President-Volume-I-DeclassifiedPlan-to-Depopulate-U-S-by-100-Million
Toki maailmanväestö on noista ajoista - ko. kirjasen kirjoittamisajoista (!), kasvanut hitusen
suuremmaksi, joten nyt se väestön vähennystarve on siis jo yli 7,2 miljardia, koska maailmassa on tällä
hetkellä n. 7,7 miljardia ihmistä.
Tämä kotona juttu on samanlaista aivopesua kuin 911, https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/ce99a770-

f514-41f3-b8e0-3f0fce6945d2
Useat asiantuntijat ovat jo ehtineet esittää kysymyksiä viruksen alkuperästä ja epäillä sen
luonnonmukaisuutta. Muun muassa Tohtori Francis Boyle, biologisen sodankäynnin asiantuntija, on
vakuuttunut, että Korona on geneettisesti vähintäänkin manipuloitu, ja todisteet siihen löytyvät
viruksesta itsestään. Hänen mukaansa Kiinan viranomaiset koittivat alun perin peitellä epidemiaa juuri
tämän takia. Wuhanin BSL-4 laboratorio on WHO:n tutkimuslaboratorioita, joten WHO on hänen
mukaansa täysin selvillä, mistä epidemiassa on kyse.
Boylen mukaan on myös todennäköistä, että virus varastettiin kiinalaisten agenttien toimesta
winnipegiläisestä laboratoriosta, Kanadasta. Kanadan poliisi oli tutkimassa tapausta, jonka johdosta
kiinalaiset lääkärit häädettiin Kanadasta, tehtyään toki monta reissua Wuhanin ja Winnipegin välillä sitä
ennen. Hänen mukaansa puheet viruksen lähtemisestä kalatorilta tai lepakosta ovat täysin perättömiä.
”Kyseessä on biologinen sodankäynnin muoto”, Boyle kertoo. Boyle on muun muassa kaavaillut
Yhdysvaltain biologisten aseiden terrorisminvastaisen lain.
Kiinan on tiedetty jo pitkään tehneet tutkimuksia siitä, kuinka viruksia voidaan käyttää aseina.
https://banned.video/watch?id=5e3ded1680b7730025470ad3
https://www.fpri.org/fie/overt-media-on-coronavirus
Tiivistelmä em. artikkelista: Iran, Venäjä ja Kiina ovat valtioina ilmoittaneet julkisuuteen johtajiensa
kautta, että tämä COVID-19 on biologinen ase, joka on laitettu tarkoituksella leviämään.
Tuo korona-rokote on patentoitu vuonna 2018, ja se on täynnä kaikkia myrkkyjään.
Korona-virusta aloitettiin kehittämään labrassa vuonna 2003.
Ja se patentoitiin vuonna 2015.
Ja ko. rokotteeseen on siis saatu patentti 20.11.2018, jotta voivat alkaa nyt takomaan sillä rahaa kaikilta
valtioilta.

Tuo virus levitettiin vuonna 2019 ihmisiin, joten kaikkihan on mennyt suunnitelman mukaisesti
aikataulullisesti oikein bisnestä ajatellen.
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006434721.html
https://youtu.be/E3uy8PpJaeQ
https://banned.video/watch?id=5e64158ce6a8ff004a4dfcc4
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=iY1mr8jN0k0
Kiitos Olli, mä en huomannut vissiin viestiäsi spostissani live.fi:ssä, anteeksi.
Kiitollisena Sinusta ja Sinua siunaten ystävällisin terveisin,
Thomas
----------------------PÄIVITYS – THOMAS JATKAA KORONAVIRUKSESTA 19.3.2020
Hei Olli,

panehan merkille seuraavaa...
Niin, tuttu kaava yhtälössä, jotta kohta ne etenevät kohti ratkaisu-vaihettaan eli rokotetaan kaikki tietänet tämän.
Aluksi ne ovat siis luoneet tämän ongelman ts. epidemian labroissa kehittämällään ja patentoimallaan
https://patents.google.com/patent/US7220852 viruksellaan, jota ovatkin nyt ansiokkaasti levittäneet,
jotta ihmisiä kuolee niiden huviksi ja iloksi, koska nauttivat siitä vapaa-aikansa ratoksi.
Sitten ja nyt mediarummutuksellaan omistamansa/hallinnoimansa median avulla luovat ihmisissä
vieläpä niiden tahtomansa reaktiot, jotta ihmiset hyväksyvät päälleen myös heidän ratkaisunsa eli
rokotukset, joilla ne saavat ihmiset piikitetyiksi - ihan vaikka millä sotkuillaan tässäkin experimentissään
- ja näin rikastuvat entisestään ja saavat omasta mielestään turhista kuluttajista hyödyllisiä idiootteja,
joihin saavat upotettua myrkkyjään jatkossakin - vielä enemmän.

Eli niiden kaava on ollut aina sama problem - reaction - solution.
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/coronavirus-outbreak-started-secret-lab-21343995
https://www.transcend.org/tms/2020/02/author-of-us-biowarfare-law-studies-confirm-coronavirusweaponized/
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006442309.html
------------------Tässä "hauska" video kontrolloinnista:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Koronaviruksen_kontrollo
inti.mp4
Lähettänyt Olli-R klo 23.46

