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Postad den 19 februari, 2020 i State of the Nation

Särskild notering: Just nu är Internetrymden full med allehanda teorier och hypoteser, spekulationer och 
misstänksamhet, all tänkbar debatt och argument, om ursprunget och syftet med Wuhan-coronaviruset. Men vid 
denna tidpunkt är allt som verkligen betyder något svar på två viktiga frågor: Vem el. vilka låg bakom det? Och
varför gjorde de det? Det finns en tredje fråga som också kan ställas och som avsevärt underlättar arbetet med 
att hitta förövarna - "Cui bono?" Därmed kan de verkliga förövarna bakom denna globala psyop* lätt 
identifieras genom att skarpsinnigt observera alla de olika konsekvenser och framträdande resultat, vilka 
kommer att bli allt tydligare för varje månad som går. Många av dessa konsekvenser och resultat anges nedan, 
och kommer tveklöst att rikta misstanke mot den enda stam kapabel att genomföra en sådan "maggiore 
operazione". Se: Nothing changes until those who secretly rule US are prosecuted for 9/11, JFK, OK City, 5G, 
Chemtrails, Vaccines…. * Psyop, förkortad version av det militära uttrycket ”psykologisk operation”.

Låt oss först fastslå några grundläggande iakttagelser av faktiska och viktiga datapunkter om den 
öppet iscensatta coronaviruspandemin i Wuhan. Enligt följande:

FAKTA: Wuhan-coronaviruset, som identifieras av WHO som COVID-19, är en mycket komplex 
patogen* mikroorganism som orsakar en extremt smittsam sjukdomsprocess.
* Sjukdomsframkallande.

FAKTA: Det här genmanipulerade coronaviruset omvandlas till ett mycket mer kraftfullt biovapen 
när det kommer ut i en miljö som har ett aktiverat 5G-telenätverk, där speciella chemtrail-
sammansättningar systematiskt sprayas, där allmänheten har vaccinerats med influensavaccin och 
där latenta industriföroreningar negativt påverkar våra luftvägar.

FAKTA: Denna speciella stam av coronavirus skapades i ett teknologiskt avancerat bioteknik-
laboratorium och utformades, inte bara för att döda i stor skala, utan också för att hålla igång en 
global pandemi.
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FAKTA: Detta extremt smittsamma form av coronavirus som släpptes lös i Wuhan, Kina, under 
samma år som staden hade utsetts till att vara demonstrationszon för 5G, påvisar avsikten att begå 
folkmord.

FAKTA: Det biologiska stridsmedlet benämnt Coronavirus, kan bara ha lanserats och framgångsrikt
mörkats av en ytterst mäktig grupp av statsaktörer, företag och transnationella institutioner som 
stödjer den globalistiska agendan för en Ny världsordning.

FAKTA: Coronavirus-pandemin i Wuhan är en ovanligt överlagd etnisk rensning, riktad mot Kina 
via ett rasspecifikt biologiskt stridsmedel liknande tidigare bio-terroristattacker mot kineser som 
SARS-utbrottet 2002.

FAKTA: Denna biologiska bioterror-tattack kan mycket väl utvecklas till en långsamtgående 
händelse på folkmordsnivå, och har redan fått en överväldigande inverkan på den globala ekonomin
då den har åstadkommit att Kinas ekonomi avstannat.

(Källa: BIOENGINEERED CORONAVIRUS PANDEMIC  : An elaborately staged global, false-flag, 
bioterror operation using real bioweapons aimed at multiples targets and with numerous NWO 
objectives)

 
De främsta orsakerna bakom Coronaviruspandemin i Wuhan

Det finns faktiskt flera anledningar till varför den globala cabalen* för den Nya Världsordningen 
har utfört denna utomordentligt komplexa plan som benämns "Whuan-Coronaviruspandemin".
* Cabal = sammansvärjning, från det hebreiska ordet Kabbalah.

Följande lista påvisar de primära målen bakom denna nytillkomna pandemi och därför också 
intentionen hos dem som styr världen bakom kulisserna. Varje hemlig målsättning som visas nedan 
bidrar i avsevärd grad till utvecklingen av agendan bakom den N  ya Världsordningen.

Medan planen för verkställande av Wuhan-coronaviruspandemin utförs alla timmar dagligen under 
hela 2020, kommer de verkliga NWO-motiven för varje månad som går att framträda kristallklart. 
Globalismen är på marsch som en följd av att nationalistiska regeringar och patriotiska rörelser 
blomstrar upp runt om i världen. Som ett sätt att kompensera för mycket förlorad tid, sätter därför 
globalisterna in överväxeln för sina planer att nyttja Coronaviruset som en skräckfaktor i skapandet 
av en global kontrollmatris.

Det är av största vikt för alla som bor på planeten Jorden, att förstå att NWO-gärningsmännen har 
en bestämd tidsplan för upprättandet av en totalitär världsregering, vilken kommer att operera 
snarlikt den tyranniska Europeiska Unionen. Det är tydligt att coronaviruset släpptes i Kina med 
syftet att uppnå olika mål som kommer att underlätta övergången till ett globalt styrelseskick.

I själva verket kan mixen av 16 globalistiska mål enligt nedan bara ha åstadkommits i en mycket 
välorganiserad konspiratorisk sammansvärjning, genom viken samordnade handlingar av 
bioterrorism kommer att ha djupgående och genomgripande konsekvenser för hela planeten. En 
sådan Tavistock-inspirerad psyop kan sedan framkalla en tillräcklig nivå av skapat samtycke, där 
medborgare överallt efterfrågar bildandet av en världsregering.
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Här är nu den på intet sätt uttömmande listan över skälen till varför Den djupa staten* släppte loss 
den genmanipulerade Wuhan-coronaviruspandemin. Andra NWO-motiv kommer säkert upp till 
ytan under de kommande månaderna. * Artikelförfattaren använder engelskans ”The Powers That Be”.

(1) Pracka på världsgemenskapen av Nationer en världsregering.

(2) Påskynda etablerandet av Israel som världshuvudstad för en Global regering styrd från 
Jerusalem.

(3) Tillförsäkra en snabb och omfattande global militär utplacering av 5G.

(4) Införa obligatoriska vaccinationsprogram i hela Världen som beordrar vaccinationer mot 
coronaviruset.

(5) Distrahera mänskligheten från en skenande global korruption och kriminalitet.

(6) Främja en befrämjande miljö för den heta fasen av det Tredje världskriget och för den utlösande 
faktorn av väpnad konflikt.

(7) Skapa en förevändning för en 'k  ontrollerad   demolering' av det globala ekonomiska och 
finansiella systemet.

(8) Utföra ett folkmord i Kina så väl som en global avfolkningshändelse gränsande till utrotning av 
hela mänskligheten.

(9) Nyttjande av skrämseltaktik gentemot hela den planetariska civilisationen för att utöva 
drakonisk kontroll över de sinneskontrollerade* massorna. * Se engelskans ”Mind Control”. 

(10) Att utöka och stärka de befogenheter som FN gett Världshälsoorganisationens i dess strävan 
efter en global medicinsk tyranni.

(11) Tvinga Kina att underkasta sig USA:s krav avseende ekonomi och handelspolitik.

(12) Främja projektet Storisrael genom
att inaktivera Kinas, Rysslands och
Indiens stöd för Iran.

Bildtext: Den judiska statens område
sträcker sig från det Egyptiska bäckenet till
Eufrates. 

Theodore Herzl – Sionismens grundare. 

(13) Etablera ett internationellt kontantlöst samhälle, med en världsvaluta via en enda digital 
kryptovaluta.
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(14) Infektera hela den globala befolkningen med coronavirus så att framtida utbrott kan utlösas 
genom vacciner, 5G, chemtrails, etc.

(15) Utgör ett allvarligt hot mot Trump's omval, med en 's  vart   s  van   h  ändelse' som kraschar 
aktiebörsen och kollapsar USA:s ekonomi.

(16) Främja utbyggnaden av 'prylarnas   Internet' som en lösning* på framtida pandemier.
* Se även ang. Hegels dialektik, el. Problem, Reaktion, Lösning, en av standardmetoderna för att genomföra 
samhällsförändringar gentemot folkviljan.

Det finns andra viktiga skäl, som inte tagits med ovan, men som kommer att behandlas i kommande
inlägg så att de blir helt uppenbara. Viktig bakgrundsinformation och historiska data över denna 
genmanipulerade pandemi kan hittas i de tre första avslöjandena i denna pågående serie enl. 
följande:

WUHAN CORONAVIRUS PANDEMIC BIOENGINEERED:
Who’s behind it, why now and why China?

Wuhan Coronavirus Bioterrorist Attack Is China’s 9/11, Same Perps

STAGED CORONAVIRUS PANDEMIC:
An International Criminal Conspiracy of Epic Proportions

Dessa tre avslöjanden ovan spaltar upp den verkliga bakgrunden till coronavirusepedimin. De klär 
också av skeletten för denna extremt omfattande och djupa konspiration, som sedan stödjer de 16 
skäl som angetts ovan. En sådan sofistikerad serie handlingar av biologisk krigföring kan bara ha 
utförts av någon av de större västerländska militärmakterna ingående i den Zio*-Anglo-
Amerikanska axeln. Inte bara saknar andra statliga aktörer den kapacitet avseende avancerad 
biomanipulerad teknik och metoder för dold spridning av coronaviruset. Inga andra länder skulle 
heller vara så dumma som att attackera Kina på ett sådant fräckt och hänsynslös sätt.
* Sionism(Judaism/Israel)-Storbritannien-USA.
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Varför är detta en "coronavirus-neutronbomb"?

Därför att utsläppet av coronaviruset i det fördolda utgjorde en aggressiv spridning av ett 
biostridsmedel, som en akt av biologisk krigföring nyttjande en dödligt infekterande smitta, riktad 
mot och utformad för att utplåna Kinas befolkning, samtidigt som byggnader lämnas intakta.

Det är också så som neutronbomber verkar!
Och det är precis vad gärningsmännen planerat för. En neutronbomb dödar alla människor vid 
'ground zero'*, medan alla strukturer stående med några skador. * Epicenter, t.ex. för atombomb.

Det är viktigt att notera att samma stam* var ansvarig för att släppa två atombomber över Japan, 
brandbombingen av Tokyo, brandbombingen av Dresden, terrorbombningen** av Hamburg, 
besprutning av Agent Orange i Vietnam, m.m., etc., osv.
* Artikelförfattaren syftar här inte på någon indianstam el. afrikansk bantustam, utan på den judiska 
stammentaliteten. För fördjupad kunskap, se artikeln ”Israel den psykopatiska entiteten” av   Dr. Laurent 
Guyénot. ** Det engelska originalet använder ordet ”carpet bombing”, på svenska närmast bombmattor.

Samma inbitna krigshetsare har inte visat någon tveksamhet att utföra folkmord och andra grova 
krigsförbrytelser med hjälp av de ISIS-terroristgrupper, som de skapat, beväpnat, finansierat och 
gett materiellt stöd, i Irak och Syrien-krigen.

Nu har vi situationen i Kina och samma cabal, samma stam av folkmordsgalningar, har inga 
hämningar inför utrotningen av en hel ras*. Och de kommer även att genomföra det här i USA om 
de inte stoppas inom det snaraste. Se: The Hidden Powers Behind the Destruction of America
* Artikelförfattaren syftar här sannolikt på den kinesiska rasen, även om den vita rasen också utgör måltavla.
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Det bör också påpekas att samma massmördande cabal var ansvarig för den franska revolutionen, 
Bolsjevikernas revolution, första och andra världskriget, Korea-kriget, Vietnam-kriget, Irak-kriget, 
Afghanistan, Libyen-kriget och inbördeskriget i Ukraina, liksom den pågående kalla fasen av deras 
planerade Tredje världskrig. Så vad kan man inte förvänta att de är kapabla till i jakten efter totalt 
världsherravälde?!?!

STRATFOR Chief Reveals Zio-Anglo-American Plot For World Domination

Slutsats

Vad som framkommer under 2020 kommer oundvikligen att visa hur mycket av varje ovanstående 
mål som framgångsrikt uppnås av den Internationella Bank  k  artellen. För det är bara med världens 
maktelits välsignelse, såsom den Svarta Adeln, K  ommite  n av   300 och andra mäktiga Illuminati-
familjer, som en sådan här ogenomtänkt biologisk krigföring kan ha ägt rum.

Förövarna bakom Coronavirusepidemin kan komma att avsluta bioterroroperationen så snart 
tillräckligt många människor blir medvetna om vad de utsatts för. Denna mycket missriktade och 
illvilliga intrig har inte bara retat upp en hel del folk världen över,  den har också dragit på sig en 
noggrann granskning från miljontals vakna offer som vill ha svar - NU! Tacka Internet för den här 
lilla skrynklan i denna NWO-avfolkningsplan som allvarligt slagit snett, även om de förmodligen 
inte förstått detta ännu.

Gärningsmännen skulle också kunna besluta att intensifiera denna globala psyop (i ren desperation) 
genom att utföra ytterligare 'svarta' bioterroroperationer riktade mot stater, multinationella företag 
eller andra institutionella entiteter, som har lämnat eller försökt lämna NWO-'reservatet'. I vilket fall
som helst, SÅ KOMMER DET ETT BAKSLAG, och det kommer att inträffa när de skyldiga minst 
anar det. Kineserna är ökända för att se till att "omedelbar karma" inträffar så nära brottsplatsen som
möjligt och förövarna kommer inte ens se det komma.

Två VIP vaccinlangare och kriminella psykopater, Bill Gates och George Soros.

VIKTIGA PUNKTER: Det ser verkligen ut som om de omättliga reptilerna på toppen av 
näringskedjan räknat fel med denna avklädda avfolkningshändelse. Medan panik oftast fungerar 
ganska bra för dem, så kan det ibland slå tillbaks - OCH DET STORT. Därför kommer vi sannolikt 
att få se en bumerangeffekt, som på något sätt exponerar och slår ut de farligaste av de 
vansinniga och kriminella psykopater, direkt kopplade till Wuhan-bioterrorn, som Bill Gates, 
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George Soros och andra VIP-vaccin langare. Likadant är varje högprofil-förespråkare för 5G och 
chemtrailförnekare, föremål för ett krascha-och-brinn tillfälle av liknande skäl. När världen erfar, 
och verkligen förstår, den extremt stora skada som orsakas av utbyggnaden av 5G och chemtrail-
utsläpp, kan allt förändras från en dag till nästa. Globalisternas ondsinta plan för ett obligatoriskt 
vaccin som "det perfekta botemedlet" för coronaviruset har redan genomskådats av 
vaccinmotståndare världen över.

Oberoende av den planerade inriktningen för denna omfattande bioterrorist-operation och komplexa
psyop, så har nu anden släppts ur flaskan. Den krassa verkligheten etablerar en betydande grad av 
oförutsägbarhet och ångest, som mänskligheten sällan, om någonsin tidigare erfaret. Men många 
människor håller just nu på att vakna upp inför mörkerkrafternas verkliga avsikter, vilket ibland 
bara extrem rädsla kan åstadkomma. Utifrån detta perspektiv, kan coronaviruspandemin i Wuhan 
komma att visa sig vara det mest omvälvande under 2000-talet, för människor likaväl som för vår 
planet. 

Under tiden, erbjuds följande vägledning om coronaviruset till dem som vill hålla sig friska: 
Here’s How Everyone Can Avoid Getting The Coronavirus.

State of the Nation
19 februari, 2020

Redaktörens notering

Det finns många människor som helt förnekar möjligheten att det existerar ett WHO-identifierat 
coronavirus (COVID-19). De tror felaktigt att det vi nu ser är symtom, orsakade av exponering av 
en kombination av toxinladdade vacciner, chemtrail-luftföroreningar, 5G-elektromagnetiska fält 
och mikrovågor, såväl som ett medvetet utsläp av timade industriella föroreningar (vilka 
innehåller kemikalier som förstärker coronavirusets symtom) i Wuhan, Kina. Medan vår 
mediaplattform har lagt fram starka argument för alla dessa faktorer, vilka kraftigt förvärrat de 
symptom som Wuhans invånare fått erfara, så har vi också ett biovapenmanipulerat virus vid roten
av detta utbrott ... precis som det var med SARS, MERS, svininfluensa, fågelinfluensa, AIDS, den
spanska sjukan 1918, etc. State of the Nation kallar det speciella biologiska stridsmedel som 
initialt spreds ut i Wuhan 2019 för  "Wuhan-coronaviruset", som ganska sannolikt påverkar 
människor med kinesisk genetik mycket mer negativt än de andra rasers blodslinjer. Som med så 
många andra influensafaktorer som under årtionden släppts lös på Kinas fastland, så är både 
allvaret och varaktigheten för den resulterande sjukdomen (och dess symptom) alltid mycket 
större vid platsen för dess ursprung i Kina.

Permanentlänk:
http://stateofthenation.co/?p=7517

Ver. 2
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