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następnej strony, gdzie za każdą nadchodzącą śmierć
spowodowaną szczepionkami przeciwko Covid-19 ponosi teraz winę
wariant „Delta”. Strzeż się „wariantu Delta” i „wariantu
Beta”, ale nadal kupuj szczepionki Covid-19, mówią
wszystkim. Więc musimy to wyjaśnić. Nauka dowiodła, że 
Covid-19 został stworzony w laboratorium przy użyciu
„wzmocnienia funkcji”, więc choroba przenoszona przez
nietoperze może stać się zaraźliwa dla ludzi i skupić się na
infekowaniu płuc.
Podczas projektowania chińskiego wirusa te same firmy,
korporacje i instytuty stworzyły szczepionki dla tego wirusa,
wirusa, który często mutuje (w ciągu roku) w nowe, bardziej
zjadliwe szczepy, przeciwko którym szczepionki są
bezużyteczne. Następnie CDC i WHO chcą, abyśmy wszyscy
obwiniali nowe warianty za wszystkie zgony spowodowane przez
szczepionki na COVID-19, które powodują zakrzepy krwi i ofiary
śmiertelne na całym świecie.

Brudne warianty, brudne szczepionki i brudne
tuszowanie
W ten sposób niszczy się narody, a następnie obwinia wirusa,
gdy szczepionki zaczynają zabijać miliony ludzi. To wszystko

jedna wielka operacja psychologiczna (psy-op) kontrolowana
przez media,l napisana przez Billa Gatesa i Fauciego. W miarę
jak „wariant Delta” przetacza się przez Indie, duża część
Europy, a teraz podobno Stany Zjednoczone, przygotowuje się na
kolejne taktyki zastraszania, aby sprzedawać te brudne
szczepionki tworzące priony. W Izraelu obywatele wkrótce
doświadczą przymusowej blokady po „ekspozycji” na “wariant
Delta” i „Delta Plus”, o których mówi się, że są BARDZIEJ
zaraźliwe niż Covid-19. Pewnie. Nadchodzi tsunami.
W Indiach szczepionki przeciw Covid powodują 50 000 nowych
infekcji dziennie. Za falę infekcji i zgonów obwinia się „nowe
warianty” Covid-19, tak jak planowano. Wszystkie środki
masowego przekazu zostały poinformowane, aby śledziły narrację
i scenariusz. Zawsze są to „wiadomości z ostatniej chwili” i
„Wariant Covida jest teraz wykrywany w… (tutaj należy wpisać
dowolne przeludnione miasto lub naród)”. Istnieją nawet
zmutowane formy wariantu Delta. Mutacje mutacji i możesz się
założyć, że twoje fundusze epitaficzne będą „wzmacniaczem” dla
każdego z nich, po tym, jak przestraszą wszystkich na śmierć
fałszywymi wiadomościami.
„Sekwencja genetyczna sugeruje, że może być nawet bardziej
zaraźliwa niż oryginał…” Tak, rozumiemy. Każdy „instytut” z
„nauką” w nazwie deklaruje tę samą narrację w tym samym czasie
w każdym miejscu, a wszyscy ustawiają się w kolejce do
kolejnego brudnego zastrzyku.

„Złap” wariant Delta i jego warianty za pomocą
nowych szczepionek, tak w kółko, że toksyczna
karuzela krąży
Celem CDC i WHO jest „złapanie” tego wariantu Delta i jego
wariantów wcześnie i ustalenie, skąd pochodzą, jak mówią, mimo
że zrobili wszystko, co w ich mocy, aby ZABLOKOWAĆ śledztwa w
laboratorium Wuhan w Chinach, i ich powiązania/finansowanie z
grantów prowadzonych przez NIH i Fauciego. Wariant Delta
pojawił się do tej pory w 9 krajach i jeśli uda im się

sprawić, by świat powtarzał w kółko „Delta Variant”, to być
może uda im się przekonać wszystkie zaszczepione owce, by się
poddały i dostały następną dawkę zastrzyków powodujących
krzepnięcie krwi.
Tu pojawia się ironia. Tylko cztery procent Hindusów jest w
pełni zaszczepionych. To dlatego, że obiegają media, że 
szczepionki powodują masowe powikłania i śmierć na całym
świecie. Zwłaszcza po tym, jak pierwsza szczepionka przyniesie
przerażające
skutki
uboczne,
a
następnie
każdy
„profesjonalista” medyczny jest poinstruowany, aby powiedzieć
ci, aby przyjąć następną szczepionkę tak szybko, jak to
możliwe (jeśli minęły 2 tygodnie). Ludzie szybko odkrywają
źródło rzezi. Cała ta narracja „Wariantu Delta” ma ukryć zgony
i obrażenia spowodowane przez szczepionki, a następnie
następuje fałszywy test PCR Delta Variant, aby sprawdzić, czy
„to masz”. Rozumiesz? To wszystko oszustwo.
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