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“Ιός της κορώνας”
Είναι πολύ χειρότερο από ό, τι σας λένε τα µέσα ενηµέρωσης
24 Φεβρουαρίου 2020

Είµαι ανώτερος αξιωµατικός της Κινεζικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και γνωρίζω την αλήθεια για την
επιδηµία “ιού κορώνας”. Είναι πολύ χειρότερο από ό, τι σας λένε τα µέσα ενηµέρωσης.
Είµαι Κινέζος πολίτης στο Γουχάν που καταλαµβάνει – ή ίσως καταλάβει – µια υψηλόβαθµη θέση στη
στρατιωτική νοηµοσύνη. Είµαι επίσης µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας. Ως ανώτερος
υπάλληλος κοντά στην κορυφή του κόµµατος, έχω πρόσβαση σε πολλές διαβαθµισµένες
πληροφορίες και έχω εµπλακεί σε πολλά κορυφαία κυβερνητικά σχέδια. Έχω διδακτορικό
δίπλωµα από ένα κορυφαίο πανεπιστήµιο σε µια δυτική χώρα, γι ‘αυτό και µπορώ να γράψω το
λογαριασµό µου στα αγγλικά.
Έχω πληροφορίες που πιστεύω ότι θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην ανατροπή της κυβέρνησής µου.
Είναι επίσης σηµαντικό για δισεκατοµµύρια ανθρώπους εκτός της Κίνας, που όλοι βρίσκονται τώρα σε
υπαρξιακό κίνδυνο.
∆εν θα σας εκπλήξει να ακούσετε ότι αν η ταυτότητά µου αποκαλυφθεί, η ζωή µου θα έµπαινε σε
σοβαρό κίνδυνο, όπως και εκείνες της συζύγου και του γιου µου. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το
γεγονός ότι έχω απαλλάξει από αυτό το λογαριασµό όλα τα γεγονότα που θα διευκόλυναν την
ταυτοποίησή µου.
Σπορά ψευδών ειδήσεων για να καλυφθεί η αλήθεια
Μέχρι τώρα θα είστε εξοικειωµένοι µε το πρόσφατο ξέσπασµα του 2019-nCoV , επίσης γνωστό ως
NCP, ή απλώς “Κορονα’ι’ός”.
•

Θα έχετε ακούσει ότι προέρχεται από το Wuhan, µια βιοµηχανική πόλη στην Κίνα, και ότι
προέρχεται από ένα ζώο, κατά πάσα πιθανότητα ένα ρόπαλο ή ένα παγκολίνο, που πωλείται σε
µια αγορά άγριων ζώων.
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Θα σας ειπωθεί ότι είναι µια ασθένεια που µοιάζει µε γρίπη που µπορεί σε σοβαρές περιπτώσεις
να προκαλέσει πνευµονία, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο.

•

Τέλος, µπορεί να έχετε ακούσει ότι αν και η ασθένεια είναι εξαιρετικά µολυσµατική, είναι
επικίνδυνη µόνο για τους ηλικιωµένους ή για εκείνους που έχουν συµβιβασµένο ανοσοποιητικό
σύστηµα.

•

Το επίσηµο ποσοστό θνησιµότητας είναι περίπου 2% .

Όλα αυτά είναι µια δέσµη ψευδών που δηµιουργήθηκε από το κινεζικό κράτος µε τη σιωπηρή
υποστήριξη του αµερικανικού βαθιού κράτους και των φίλων του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
Ρωσία και την Αυστραλία και εξαπλώθηκε από τα υπάκουα µέσα σε όλες αυτές τις χώρες
.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι ο κόσµος δεν λειτουργεί όπως νοµίζετε ότι κάνει. Αν και
χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα αγωνίζονται για παγκόσµια κυριαρχία, ο ανταγωνισµός περιορίζεται σε
ορισµένους περιορισµένους τοµείς. Με πολλούς τρόπους, οι δύο χώρες ενδιαφέρονται περισσότερο για τη συνεργασία, ώστε να εµποδίσουν άλλες ανταγωνιστικές χώρες να αποκτήσουν
περισσότερη δύναµη. Έχουν επίσης κοινό συµφέρον να διατηρήσουν την πραγµατική εξουσία από τα
χέρια των “συνηθισµένων” πολιτών τους. Για το σκοπό αυτό, διαθέτουν πολλούς διαφορετικούς
µηχανισµούς, µέσω των οποίων ελέγχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των µέσων ενηµέρωσης.
Οι Αµερικανοί, ειδικότερα, έχουν τελειοποιήσει την τέχνη της δηµιουργίας «διαχωρισµών» µεταξύ των
δύο κύριων κοµµάτων τους, οι οποίες αποσκοπούν στην απόκρυψη του γεγονότος ότι και οι δύο
υπηρετούν τους ίδιους πλοιάρχους.
Αυτά τα έθνη διαθέτουν επίσης τεχνολογία που είναι πολύ πιο προηγµένη από ό, τι µπορείτε να
φανταστείτε και η οποία κρατείται προσεκτικά κρυµµένη από την κοινή γνώµη. Αυτό περιλαµβάνει την
προηγµένη τεχνητή νοηµοσύνη ικανή να υπονοµεύει και να αποφασίζει τις εκλογές στον κόσµο.
βιολογικούς και χηµικούς παράγοντες, που µπορούν να χειραγωγήσουν και να ελέγξουν τα τρόπους
σκέψης και τις συµπεριφορές των πολιτών σε τροµακτικούς βαθµούς. εξαιρετικά εξελιγµένες τεχνικές
χειραγώγησης που χρησιµοποιούν υπνωτικές πρακτικές εξ ολοκλήρου άγνωστες στο κοινό. και άλλα
πράγµατα που δεν θα πω τώρα.
Το νόηµα µου είναι ότι τα µεγάλα έθνη δεν ανταγωνίζονται τόσο πολύ, όσο δουλεύουν µαζί . Ο
κύριος στόχος τους είναι να προστατεύσουν την αληθινή λειτουργία του κόσµου από το
“απρογραµµάτιστο” κοινό.
Επιτρέψτε µου να επιστρέψω στον ιό ή "πράκτορα"
Πέρυσι (2018 - 2029) , µεγάλες αντι-κυβερνητικές διαµαρτυρίες ξέσπασαν στο Χονγκ Κονγκ .
Η Μόνιµη Επιτροπή του Κινεζικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος θεώρησε ότι πρόκειται για σοβαρή απειλή
για την ακεραιότητα και τη σταθερότητα της πατρίδας. Η αµερικανική κυβέρνηση και η ΕΕ γνώριζαν ότι οι
Κινέζοι εργάζονταν κρυφά σε έναν βιολογικό παράγοντα που έπρεπε να καταστήσει τους διαδηλωτές
σε υπακοή και υπάκουους. Χωρίς να µπω σε λεπτοµέρειες, δούλεψα σε αυτό το έργο. Προσπαθήσαµε
να αναπτύξουµε ένα είδος ψεκασµού που θα µπορούσε να διασκορπιστεί από ελικόπτερα ή drones και
αυτό θα οδηγούσε σε νοητική καθυστέρηση και αλλαγή συµπεριφοράς.
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αποφάσισε ότι ήταν πολύ επικίνδυνο να απελευθερώσει τον "πράκτορα" (βιολογικό ιό) στο Χονγκ
Κονγκ χωρίς να το δοκιµάσει πρώτα. Για αυτό, χρειαζόταν µεγάλο αριθµό ανθρώπινων ινδικών
χοιριδίων. Για το σκοπό αυτό προσδιορίστηκαν δύο οµάδες.

πειράµατα µε τον πράκτορα ιό
Πρώτον, ολοκληρώσαµε έναν µεγάλο αριθµό λεγόµενων ”ισλαµικών ριζοσπαστών” στην επαρχία
Xinjiang και τους πήραµε σε αυτό που ονοµάσαµε ”στρατόπεδα εκπαίδευσης“.
Είχαµε ήδη χρησιµοποιήσει αυτά τα στρατόπεδα για ανθρώπινο πειραµατισµό εδώ και αρκετά χρόνια,
αλλά οι διαµαρτυρίες του Χονγκ Κονγκ σήµαιναν ότι έχουµε διπλασιάσει τις προσπάθειές µας.
Παρουσιάσαµε τους κρατουµένους σε διάφορους πειραµατικούς παράγοντες “άλφα”. Επειδή αυτές ήταν
άοσµες και αόρατες, τα άτοµα δεν γνώριζαν ότι έλαβαν µέρος σε ιατρικές δοκιµές.
∆ιαφυγή από το Xinjiang: Μουσουλµάνοι Ουιγούροι µιλούν για διωγµούς στην Κίνα.
Τα προκύπτοντα υψηλά ποσοστά καρκίνου, πρόωρης άνοιας, αυτοκτονικής κατάθλιψης και θανάτου
από την αποτυχία οργάνων θα µπορούσαν εύκολα να κατασταλούν, καθώς τα στρατόπεδα βρίσκονται
σε πολύ αποµακρυσµένα µέρη της πατρίδας µας.
Μόλις τα αρχικά πειράµατα έδιναν έναν “βήτα” πράκτορα, µεταφέρθηκαν στην επαρχία Hubei, όπου
αναπτύχθηκαν σε µια ειδική στρατιωτική µονάδα ελέγχου εκτός της πόλης του Wuhan. Αυτό δεν ήταν
ούτε ένα ιδιαίτερα καλά κρυµµένο µυστικό: η ύπαρξη αυτής της διευκόλυνσης έχει αναφερθεί σε διεθνή
νέα . Ακόµη και το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην αγορά αγρίων ζώων είναι ένα γνωστό γεγονός.
Μέχρι τότε ο Πρόεδρός µας είχε ήδη εισαγάγει ένα σύστηµα “κοινωνικής πίστης” που µας επέτρεψε
να εντοπίσουµε στην κοινωνία µας τα ανυπόστατα, αντεπαναστατικά και αστικά στοιχεία. Χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της κοινωνικής πιστοληπτικής ικανότητας (τα οποία λαµβάνονται από την
ηλεκτρονική δραστηριότητα, την ηλεκτρονική αγοραστική συµπεριφορά και τις αναφορές από τους
πληροφοριοδότες στην κοινωνία των πολιτών ) επιλέξαµε µερικούς από τους χειρότερους παραβάτες.
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ και ακτιβιστές των ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ∆ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ, άνθρωποι που µιλούν ξένες
γλώσσες και άλλα ανεπιθύµητα άτοµα.

- 4 Τα πραγµατικά συµπτώµατα του φονικού "πράκτορα" ιού
Μόλις συλλεχθούν αυτοί οι ταραχοποιοί και τοποθετηθούν στη µονάδα δοκιµών , τους εκθέσαµε στον
παράγοντα, ο οποίος είναι βιοχηµικός και εξαπλώνεται σε ένα αόρατο αεροζόλ παρόµοιο µε ορισµένους ιούς. Τα αρχικά αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά, καθώς παρατηρήσαµε σηµαντική µείωση
της νοηµοσύνης και µείωση των υψηλότερων εγκαταστάσεων ψυχικής επεξεργασίας. Ουσιαστικά, τα
ανεπιθύµητα µας γίνονταν ελαφρώς διανοητικά µειονεκτούντα, πράγµα που είναι ακριβώς το
αποτέλεσµα που θέλαµε να παράγουµε για να ανακουφίσουµε τον εχθρικό πληθυσµό του Χονγκ Κονγκ.
∆υστυχώς, έγινε γρήγορα εµφανές ότι ο "πράκτορας" είχε και άλλα αποτελέσµατα. Περίπου µια
εβδοµάδα µετά την καθυστέρηση που τέθηκε, τα άτοµα µας εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες και κρίσεις
πανικού. Τελικά ανέπτυξαν συµπτώµατα παρόµοια µε εκείνα των παρανοϊκών σχιζοφρενών. Σε εκείνο
το σηµείο, το σώµα τους γρήγορα επιδεινώθηκε. Έκαναν µαζική εσωτερική αιµορραγία. τα τοιχώµατα
των αρτηριών τους διαλύθηκαν. ξεφλούδισαν από τα µάτια και τις οπές τους και ο ιστός τους άρχισε να
αποσυντίθεται. Για να το θέσουµε µε πιο άµεσο δυτικό τρόπο, άρχισαν να λιώνουν.
Ο θάνατος συνέβη συνήθως µε αποτυχία πολλών οργάνων. Τούτο προηγήθηκε τουλάχιστον πέντε
ηµερών σοβαρής αγωνίας που δεν µπορούσε να ανακουφιστεί από παυσίπονα. Αποφασίσαµε ότι ο
πράκτοράς µας ήταν άχρηστος. Ήταν πολύ καταστρεπτικό για τους σκοπούς µας. Θέλαµε να µας
υποβάλετε ο πληθυσµός του Χονγκ Κονγκ. δεν θέλαµε να το εξοντώσουµε .
Φυσικά, οι Αµερικανοί φίλοι µας είχαν πάρει τότε ενδιαφέρον για το έργο µας και µας ζήτησαν δείγµα
για δικούς τους σκοπούς έρευνας και δοκιµών. Μιλούσαν ότι ήθελαν να το χρησιµοποιήσουν για να
επιλύσουν κάποιες δυσκολίες στη Βενεζουέλα. Κανονικά θα συµφωνούσαµε, καθώς διατηρούµε φιλικές
σχέσεις µε τη CIA, αλλά λόγω της εξαιρετικά τοξικής φύσης του "πράκτορα", αρνηθήκαµε.
Αυτό, όπως αποδείχθηκε, ήταν ένα σοβαρό λάθος. Η CIA ήταν πεπεισµένη ότι είχαµε αναπτύξει κάτι
πολύ ισχυρό και θέλαµε να το κρατήσουµε στον εαυτό µας. Προσφέρουν πολλά χρήµατα σε έναν από
τους ερευνητές µας. Ανόητα, συµφώνησε να τους πουλήσει ένα δείγµα. Βρήκαµε ακριβώς εγκαίρως για
την παράδοση και προσπαθήσαµε να την σταµατήσουµε από το να συµβεί. Στο επόµενο shoot-out (µην
ασχοληθείτε να το αναζητήσετε στις ειδήσεις, ποτέ δεν αναφέρθηκε οπουδήποτε) αρκετές δεκάδες
άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Η εκτόξευση πραγµατοποιήθηκε στην αγορά αγρίων ζώων, η οποία έχει αναφερθεί ως η θέση της
µετάδοσης «από ζώο σε άνθρωπο» που ξεκίνησε την εκδήλωση. Αλλά, φυσικά, δεν υπήρξε τέτοια
µετάδοση. ήταν ακριβώς η τοποθεσία όπου η CIA υποτίθεται ότι θα λάµβανε το σφραγισµένο φιαλίδιο
που περιείχε τον "πράκτορα". Το φιαλίδιο θρυµµατίζεται όταν έπεσε από τον "προδότη" που είχε
συµφωνήσει να το πουλήσει στους Αµερικανούς.

Γιατί κάνω την αποκάλυψη της αλήθειας
Μέχρι τώρα καταλαβαίνω ότι θα είστε σκεπτικοί. Εάν είµαι πραγµατικά αυτός που λέω ότι είµαι, γιατί
θα µοιραζόµουν αυτές τις πληροφορίες στο διαδίκτυο; Επιτρέψτε µου να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είµαι
φίλος του δυτικού συστήµατος διακυβέρνησης. Λατρεύω την πατρίδα µου και είµαι πιστός στο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Έχει σηκώσει εκατοντάδες εκατοµµύρια συµπατριώτες µου από την κακοµεταχείριση
και τη φτώχεια. Ωστόσο, είµαι και άνθρωπος και έχω συνείδηση.
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δραπετεύσει και θα αρχίσει να εξαπλώνεται, βάζουµε γρήγορα όλους τους Wuhan σε καραντίνα. Ήµουν
ένας από αυτούς που είχαν την εντολή να διαχειριστούν το φαινόµενο της µόλυνσης.

Φυσικά, δεν θα µπορούσαµε να κρατήσουµε ένα τέτοιο τεράστιο εγχείρηµα
µυστικό, γι ‘αυτό αποφασίσαµε να διατάξουµε τα κρατικά ΜΜΕ να αναφέρουν
ότι ένας «κοροναϊός» είχε ξεσπάσει στο Γουχάν.
Στην πραγµατικότητα, φυσικά, δεν υπάρχει “κοροναϊός”. Όλα ήταν κατασκευασµένα.
Αυτή τη στιγµή είναι η εποχή της γρίπης στην Κίνα. Όταν συνειδητοποιήσαµε ότι δεν µπορούσαµε
πλέον να ελέγξουµε την εξάπλωση του "πράκτορα", στέλναµε τους ανθρώπους µας σε όλα τα νοσοκοµεία και δώσαµε εντολή σε όλους τους γιατρούς να διαγνώσουν κάθε περίπτωση της κοινής γρίπης
ως “κοροναϊό”. Καταλήξαµε σε ένα νέο όνοµα – 2019-nCoV – και µοιράσαµε «ενηµερωτικά δελτία» που
περιγράφουν µια φτιαγµένη ασθένεια.
∆εν το έχετε ακούσει στις ειδήσεις – και δεδοµένου του µεγέθους του Wuhan, µε πληθυσµό 11
εκατοµµυρίων ανθρώπων, δεν είναι γνωστό ακόµη και σε πολλούς από τους κατοίκους– αλλά
µέσα σε λίγες ηµέρες χιλιάδες και χιλιάδες µολύνθηκαν και πολύ σύντοµα υπέφεραν από τους
θανάσιµους θανάτους που έχω ήδη περιγράψει. Μέσα σε µια εβδοµάδα, υπήρχαν τόσες πολλές
νεκροψίες που δεν γνωρίζαµε τι έπρεπε να κάνουµε µαζί τους, γι ‘αυτό παραγγείλαµε τους σωζόµενους
κρατούµενους κοινωνικής πίστης να οδηγούν τα σώµατα στην ύπαιθρο και να τα θάβουν σε µαζικούς
τάφους.
Φτιάξαµε µια ιστορία ότι πέντε εκατοµµύρια κάτοικοι είχαν «φύγει» από τον Γουχάν . Στην πραγµατικότητα, φυσικά, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είχαν πεθάνει από τον "πράκτορα". ∆ούλευα όλο το
εικοσιτετράωρο βοηθώντας να ενορχηστρώσω αυτή την κάλυψη. Όταν σκέφτοµαι τις πράξεις µου
τώρα, αισθάνοµαι µεγάλη ντροπή. Εκείνη την εποχή εξακολουθούσα να πιστεύω ότι αγωνίζοµαι για
την πατρίδα µου και ότι η κυριαρχία του κόµµατος ήταν σωστή και δίκαιη. Αλλά βαθιά, είχα ήδη αρχίσει
να έχω αµφιβολίες.
∆ρ Li Wenliang: Επειδή αντιτάχθηκε τον "εξαφάνισε" η Λαϊκή Ένοπλη Αστυνοµία
Ο γιατρός που προειδοποίησε για την επιδηµία του κοροναϊού πεθαίνει από τον ιό. Ο ∆ρ Li Wenliang
ήταν ένας από τους λίγους γιατρούς που αρνήθηκαν ψευδώς να διαγνώσουν ασθενείς µε γρίπη µε τον
«κοροναϊό». Ως τιµωρία, στάλθηκε για να βοηθήσει τη µεταφορά νεκρών σωµάτων σε µαζικούς τάφους.
Η προσδοκία ήταν ότι θα µολυνθεί από τον πράκτορα και θα πεθάνει. Φυσικά έχετε διαβάσει ότι πέθανε
από «κορωναϊό». Έχετε παραπληροφορίες. Ένας λοχίας της Λαϊκής Ένοπλης Αστυνοµίας τον έκαψε
µε µείγµα ηρωίνης και υδραργύρου που προκάλεσε το ξεφούσκωµα του πνεύµονα.
Η επαρχία Hubei βρίσκεται σε ερείπια. Οι διάφοροι ταξιδιωτικοί περιορισµοί και περιορισµοί που
έχουν επιβληθεί δεν δηµιουργήθηκαν για να σταµατήσουν τη διάδοση του πράκτορα (κανένας
από αυτούς δεν µπορεί να το σταµατήσει, όχι εµπάργκο, όχι µάσκες προσώπου ή απολυµαντικά χεριών)
αλλά να σταµατήσει τους επιζώντες να δουν την καταστροφή µε δική τους µάτια.

- 6 ΜΑΣΚΑ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ": Η µόνη πραγµατική προστασία.

Όπως ανέφερα, ο µόνος τρόπος να προστατευθώ από τον "πράκτορα" είναι να φορέσω µια ειδική
µάσκα προστασίας που είναι εντελώς διαφορετική από αυτές που διατίθενται στο εµπόριο. Ακόµα και οι
επαγγελµατίες του ιατρικού τοµέα δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. ∆ιατίθεται µόνο σε ερευνητές βιοϊατρικού πολέµου και περιέχει εξαιρετικά προηγµένη τεχνολογία. Αυτές οι µάσκες πρέπει να διατηρούνται σε
µια συγκεκριµένη θερµοκρασία για να προσφέρουν πλήρη προστασία και να χάσουν την αποτελεσµατικότητά τους πολύ γρήγορα.
Όπως έχω ήδη πει, ένα από τα πλεονεκτήµατα της θέσης µου ήταν ότι τόσο η οικογένειά µου όσο και
εγώ είχαµε πρόσβαση σε τακτικές προµήθειες, γι ‘αυτό ήταν ασφαλείς σε σύγκριση µε πολίτες, γιατρούς
και ακόµη κυβερνητικούς υπαλλήλους χαµηλότερου επιπέδου, όλοι τους φορούσαν εντελώς αναποτελεσµατικές χειρουργικές µάσκες στην λανθασµένη πεποίθηση ότι θα τους προστατεύσουν.
Huoshenshan: Είναι ΨΕΜΑ η δηµιουργία νοσοκοµείου καραντίνας
Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η Κίνα δηµιούργησε ένα νέο νοσοκοµείο, το οποίο ονοµάζεται νοσοκοµείο
Huoshenshan στο Wuhan, προκειµένου να παράσχει πρόσθετες εγκαταστάσεις καραντίνας και
αποµόνωσης για τους µολυσµένους ασθενείς. Μπορεί να έχετε ακούσει ότι το έχτισαν µόνο σε δέκα
ηµέρες. Και αυτό είναι ένα ψέµα. Σίγουρα, έκαναν κάτι σε έξι ηµέρες. Αλλά δεν ήταν “νοσοκοµείο. “Η
πραγµατική φύση του κτιρίου θεωρήθηκε” άκρως απόρρητο “.Βέβαια, η είσοδος µοιάζει µε
νοσοκοµείο και στην αποβάθρα στο µπροστινό µέρος του συγκροτήµατος, υπάρχουν ό, τι
φαίνονται να είναι κανονικά ιατρικά κρεβάτια. Εκεί βρίσκονται χιλιάδες µολυσµένοι ασθενείς, όλοι
τους στα αρχικά στάδια της νόσου. Περπάτησα σ ‘αυτούς τους µακρινούς, άσπρους διαδρόµους, δίπλα
στον δεκανέα Meng, το γωνιακό του πρόσωπο που ήταν κακό στο στρατιωτικό κέλυφος του, και είδε
εκατοντάδες από εκατοντάδες πανοµοιότυπα νοσοκοµειακά κρεβάτια πάνω στα οποία ανατριχιάζονταν
οι τροµακτικοί και άρρωστοι κάτοικοι του Wuhan. Οι κραυγές και οι ακροάσεις τους µε στοιχειώνουν στις
µακριές νύχτες στις οποίες τώρα δεν µπορώ να κοιµηθώ.
Αλλά αυτό ήταν µόνο η αρχή. Τελικά ο δερµατοφύλακας µε πήρε στο πίσω µέρος αυτού του µπροστινού
τµήµατος. Εκεί, κλειδωµένες µεταλλικές πύλες οδήγησαν σε αυτό που αποκαλούσε «µεσαίο τµήµα». Οι
ασθενείς στο µέτωπο δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του. Εκεί υπάρχουν οι πιο προηγµένες περιπτώσεις,
που µοιάζουν περισσότερο µε ένα νοητικό άσυλο.
Αµέσως µόλις µπήκα σε αυτό το τµήµα του Huoshenshan , χτυπήθηκα από τον αµυδρό φωτισµό και τη
δυσοσµία του εµετού και των ανθρώπινων αποβλήτων. Εδώ οι ατυχίες περιφέρονται ελεύθερα, το µυαλό
τους αποσυντίθεται βαθµιαία σε ατελείωτες κρίσεις πανικού και ψυχωσικά επεισόδια. Και εδώ δεν
υπήρχαν άλλοι γιατροί, απλά άνδρες µε γορίλλα σε µαύρες στολές που ανήκαν σε κάποιο µυστικό κλάδο
της στρατιωτικής αστυνοµίας, για το οποίο δεν είχα ακούσει ποτέ. Απέστηξα όταν ο δερµατοφύλακας µε
οδήγησε στον πυρήνα. ∆εν µπορώ να µετρήσω πόσοι υπήρχαν, αλλά ήταν πολλές, πολλές χιλιάδες. Και
στη µέση των σωρών των πτώσεων ήταν ένα είδος διαδροµής, και άκουσα ένα φωνητικό ήχο στο
βάθος. Οι άθλιοι ασθενείς από το µεσαίο τµήµα συνέλαβαν τους νεκρούς και τους έφεραν και τους
έσυραν στο σκοτάδι, ακόµα και όταν οι φύλακες τους χτύπησαν µε παπούτσια.

- 7 Απλώς δεν µπορούσα να πιστέψω τι βρισκόταν στο τέλος αυτού του µονοπατιού στον πυρήνα.
Ήταν ένας τεράστιος φούρνος, µε µεγάλες φωτιές να τρέχουν µέσα. Κάποια στιγµή, το µυαλό τους
κατέστρεψε και τα σώµατά τους στριφογυρίστηκαν, πεθαίνουν άνδρες και γυναίκες έφεραν τα πτώµατα
στο φούρνο και τα έριξαν µέσα σε µια δολοφονηµένη προσπάθεια να κρύψουν την τροµακτική αλήθεια.
Έκανα εµετό στην τουαλέτα. Όταν ξεπλύνω και βγήκα από το πάτωµα, ο δερµατολόγος Meng στάθηκε
δίπλα στην πόρτα και µε κοίταξε. Τον ευχαρίστησα για την υπηρεσία του και πήγα στο σπίτι.
Όταν έφτασα, είδα ότι έλαβα εκατοντάδες ενηµερώσεις σχετικά µε την κρυπτογραφηµένη συσκευή που
χρησιµοποιεί το Κόµµα για να επικοινωνήσει µε τους εσωτερικούς. Τα νέα ήταν απίστευτα ζοφερά. Η
Νοµική και Οικονοµική Επιτροπή του Κράτους είχε διαθέσει κεφάλαια για την κατασκευή δεκάδων
εγκαταστάσεων, όπως η Huoshenshan σε όλη την Κίνα.

Οι κυβερνήσεις "προσποιούνται" ότι ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" είναι ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Ο "πράκτορας" είχε εξαπλωθεί όχι µόνο σε κάθε επαρχία της πατρίδας, αλλά στα περισσότερα άλλα
έθνη του κόσµου. Ευτυχώς, συµφωνήσαµε µε άλλες κυβερνήσεις να προσποιούν ότι οι λοιµώξεις
οφείλονταν σε κοροναϊό. Ήταν εξίσου ανησυχηµένοι, όπως είχαµε, ότι ένας πανικός µπορεί να
ξεσπάσει στις χώρες τους. Οι Αµερικανοί, ιδιαίτερα, φοβούνται ότι το S & P 500 θα µπορούσε να
µειωθεί. Αυτό, είπαν, θα ήταν απαράδεκτο σε ένα έτος εκλογών, ώστε να µπορούµε να βασιζόµαστε
στην πλήρη υποστήριξή τους.
Φυσικά και η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας µας βοήθησε. Για πολύ καιρό, το µόνο θέµα µε την ΠΟΥ
ήταν ότι είµαστε κλειδωµένοι σε ένα διαγωνισµό µε τους Αµερικανούς για το ποιος τους δωροδοκεί
περισσότερο.

Απελευθέρωσαν όλα τα είδη περίπλοκων παραπληροφοριών σχετικά µε την

αποκωδικοποίηση του DNA του λεγόµενου κοροναϊού. Όλα αυτά µας επέτρεψαν να αποτρέψουµε έναν
παγκόσµιο πανικό. Προς το παρόν.
Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε µε εκπληκτική ταχύτητα. ∆υστυχώς αποκαλύπτω υπερβολικά σε
αυτό το σηµείο, καθώς θα ήταν πολύ εύκολο για τους εχθρούς µου να µε εντοπίσουν, αλλά γρήγορα
ξεκινήσαµε να εφαρµόζουµε µέτρα για να προστατέψουµε τους ανώτερους ηγέτες µας. Αν κοιτάξετε τον
κόσµο ειδήσεις, θα δείτε ότι Xi Jin Ρing, ο πρόεδρός µας, εξαφανίστηκε για περίπου µία εβδοµάδα µετά
το ξέσπασµα, πριν από β … .

Σωσίας του Κινέζου προέδρου
Πρέπει να γνωρίζετε ότι το πρόσωπο που συναντήθηκε µε τον ηγέτη της Καµπότζης, δεν ήταν ο
πρόεδρος Xi. Ήταν ένα διπλό σώµα το οποίο, εδώ και πολλά χρόνια, είχε εκπαιδευτεί να βλέπει
και να ακούγεται όπως ο πρόεδρός µας. Ο πρόεδρος Xi φυσικά δεν είναι αρκετά απρόσεκτος για να
διακινδυνεύσει το θάνατό του. Ασφαλώς αποκαθίσταται σε µια µυστική δεξαµενή κάτω από τον
Zhongnanhai, την έδρα του Κόµµατος στο Πεκίνο. Ούτε ήταν ο µόνος ηγέτης που κρύβεται. Στην
πραγµατικότητα, µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πάνω από το ήµισυ όλων των ανώτερων µελών του
κόµµατος µιµούνται σήµερα εκπαιδευµένοι ηθοποιοί που ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίδονται
µέσω ειδικών εµφυτευµάτων. Μόλις αρχίσουν οι µαζικοί θάνατοι στον υπόλοιπο κόσµο (κατά την κρίση
µας, αυτό θα συµβεί µέσα στην επόµενη εβδοµάδα ή έτσι) όλοι θα γνωρίζουν την αλήθεια.

- 8 Θα καταστεί σαφές ότι δεν µπορούµε να προστατευθούµε από τον πράκτορα. Χειρουργικές µάσκες,
απολυµαντικά χεριών, γάντια, τίποτα δεν µπορεί να το σταµατήσει. Τίποτα εκτός από τις ειδικές
µάσκες hazmat, αλλά αυτές δεν µπορούν να παραχθούν σε ποσότητες όπως επαρκείς ποσότητες.
Εσείς, ένας συνηθισµένος άνθρωπος, ποτέ δεν θα λάβετε ούτε ένα, πόσο µάλλον έναν επαρκή αριθµό
για να σας δούµε µέσα από το ερχόµενο ολοκαύτωµα.
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ BEFORE IT’S NEWS : : Corfiatiko.blogspot.com

ΣΧΟΛΙΟ Αλκιβιάδη Τζελέπη
Εάν τα παραπάνω δεν είναι σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, όπως κατά καιρούς βλέπουµε σε
διάφορα κινηµατογραφικά έργα, αλλά είναι µια φρικτή πραγµατικότητα, ένας απλός νοήµων άνθρωπος
καταλαβαίνει ότι µε ανθρώπινα µέσα δεν µπορεί να έχει καµιά απολύτως προστασία από τον βιοχηµικό
φονικό ιό, µε όποια ονοµασία είναι γνωστός .
Όποιος όµως διαβάζει το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, γνωρίζει ότι αυτά θα συµβούν στις
έσχατες ηµέρες πριν γίνει "η αρπαγή της εκκλησίας" και έρθει ο Ιησούς Χριστός, αφού προηγηθεί η
έλευση του ψευδοµεσσία, του Αντίχριστου. Θα υπάρξουν επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης
συγκλονιστικά γεγονότα και καταστάσεις και δεν αναφέροµαι σε πολέ-µους, αλλά σε σεισµούς,
πληµµύρες, αρρώστιες, πείνα, δυστυχία και θάνατος, αποτελέσµατα της ΑΜΑΡΤΙΑΣ του ανθρώπου, ο
οποίος θα θερίσει ότι έσπειρε.
Από την κατάσταση αυτή ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα παιδιά του Θεού, αυτοί που έχουν αναγνωρίσει τον
Ιησού προσωπικό τους σωτήρα, αυτοί που είναι λυτρωµένοι µε το αίµα της θυσίας του Ιησού στο
Γολγοθά και ζουν µε καθαρότητα, υψώνοντας και δοξάζοντας καθηµερινά Κύριο, ο οποίος
ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ότι θα φυλάξει τα παιδιά Του, το λαό Του από τα επερχόµενα δεινά που θα είναι προµηνύµατα του ένδοξου Του ερχοµού Του
Όπως διαφύλαξε το επίγειο λαό Ισραήλ από τις πληγές που ήρθαν επάνω στην Αίγυπτο, το ίδιο
θα διαφυλάξει τον σηµερινό πνευµατικό Ισραήλ, την εκκλησία Του από τις επερχόµενες κρίσεις.
Τέτοιες θαυµαστές και συγκλονιστικές επεµβάσεις του Θεού έχουµε πάρα πολλές µέσα στην Αγία
Γραφή. Ο ∆ιάβολος και οι πονηρές δυνάµεις είναι η πηγή κάθε πληγής και καταστροφής, ο Ιησούς όµως
είναι η πηγή κάθε ευλογίας και της τέλειας προστασίας. Από µας ζητεί ΠΙΣΤΗ και ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ,
εµµένοντας στην προσευχή µε καρδιά ειρήνης και όχι ταραγµένη από τα συµβαίνοντα γύρω µας.
Ο Ψαλµός 90:2-8 µας δείχνει την τέλεια προστασία που έχουµε από τον Κύριο

(διάβασέ το δυνατά και αργά και ο Κύριος θα µιλήσει µέσα στο πνεύµα σου)
"Θέλω λέγει προς τον Κύριον, Συ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου· Θεός μου· επ' Αυτόν θέλω
ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρόνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού.
Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει, και υπό τας πτέρυγας αυτού θέλεις είσθαι ασφαλής· η
αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπίς.
Δεν θέλεις φοβείσθαι από φόβου νυκτερινού, την ημέραν από βέλους πετωμένου, από θανατικού,
το οποίον περιπατεί εν σκότει· από ολέθρου, ο οποίος ερημόνει εν μεσημβρία·
ΧιλιάΔΕς θα πίπτουν εξ αριστερών σου και μυριάδες εκ δεξιών σου· πλην εις σε δεν θέλει πλησιάζει.
Μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την ανταπόδοσιν".
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