
Iscensatt Ebola-pandemi förbereds för USA, följt av obliga-
torisk Ebola-vaccinering med LEVANDE virusstammar
Lördag, januari 04, 2020 av: Mike Adams  

(Natural News) En satsning pågår just nu för att samla in Ebola-smittade personer 
från Afrikanska länder, för att sedan transportera dem till den USA-gränsen och föra
in dem som "mänskliga vapen", som kommer att utlösa Ebola på Amerikansk mark. 
Detta ingår i globalisternas ansträngningar för att få USA på fall och orsaka kaos 
inför valet 2020, samtidigt skall USA:s befolkning underkastas "medicinskt 
undantagstillstånd" som kräver obligatorisk Ebola-vaccinering (som bara av en 
händelse råkar innehålla levande virus för att ytterligare sprida utbrottet).

Detta arbete är finansierat fullt ut både av FN-anknutna organisationer, som har 
genomfört vaccinexperiment för avfolkning på människor i Kenya, samt USA:s 
kriminella nationella folkhälsomyndighet (CDC), som mer el. mindre, inte fungerar 
annat än som en illvillig propagandafront för vaccinindustrin. Som oberoende media
på ett uttömmande sätt informerat om, dumpas invandrare från Ebola-smittade 
Afrikanska länder avsiktligt i större städer i USA, bland annat Austin, Texas, där 
InfoWars reportrar har genomfört ett stort antal intervjuer som avslöjade 
chockerande detaljer om Ebola-risken i Texas.

Se: VIDEO: INVANDRARE FRÅN EBOLA-DRABBADE KONGO MARSCHERADE 
GENOM GATORNA I SAN ANTONIO.

och: Afrikanska migranter från Ebola-angripna Kongo svärmar [över] Texas-gränsen

En politiskt inkorrekt artikel, översatt av :
Traducteur Sans FrontiéresTraducteur Sans Frontiéres 
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Iscensatt Ebola-pandemi förbereds för USA ...

Bara för en vecka sedan korsade en 41-årig kvinna från Demokratiska Republiken 
Kongo, smittad med Ebola, olagligt gränsen [till USA]. Hon greps av USA:s 
Gränsövervakning, sedan hade hon kräkningar och så småningom dog hon av vad 
som var angavs som "akut njursvikt," den mest vanliga organsvikten bland dem 
som smittats av Ebola. (Demokratiska republiken KONGO är nu drabbat av ett av 
de största Ebola-utbrotten i historien).

Ebola kan bäras av personer som ännu inte dödas av sjukdomen. Som denna 
InfoWars-artikel rapporterar:

CBP (U  SA:s Tullmyndighet) meddelade att den Kongolesiska kvinnan hade 
kräktningar och "lider av smärta i buken," dialysbehandling sattes in som ersättning
av den normala blod-filtreringsfunktionen i njurarna."

Enligt [nyheytsbyrån] Reuters, utsätts "Människor som överlever en Ebola-
virusinfektion för en dramatiskt högre risk, att inom ett år dö från det att de lämna 
sjukhuset, sannolikt från allvarliga njurskador."

Så det är möjligt att den Kongolesiska kvinnans njurskador kom som ett resultat av 
en Ebola-infektion hon till slut botad från, men bara för två veckor sedan, [kom] den
första dokumenterade rapprten om ett återfall hos en Ebola-patient.

"I början av December, rapporterade de Kongolesiska hälsomyndigheterna att en 
överlevare i Mabalako, Norra Kivu-provinsen, återigen hade blivit sjuk i 
[ebola]virust", enligt Reuters. "Preliminära tester har sedan klassificerat det som ett 
återfall, enligt en WHO-veckorapport."

Vad är syftet med detta utbrott? För att kräva att alla amerikaner injiceras med ett 
dödligt Ebola-vaccin innehållande levande Ebola-virus. Det är en del av en 
samordnad, CDC/FDA falskflaggad PSYOP*, som initieras genom att skicka 
'mänskliga [virus]vapen' in i USA för att släppa loss Ebola och skapa en pandemi.
* Psykologisk operation

Länk till originalartikeln:
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