
Corona Mutated.
McKana, 7 de abril de 2021

Que cada alma esteja sujeita aos poderes superiores. Pois não há poder senão de Deus: os poderes que
Romanos 13: 1 (KJV)

ser são ordenados por Deus.
2 Coríntios 10: 5 (KJV)
Derrubando imaginações e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e 
levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo;

Ouvimos que o vírus corona sofreu uma mutação. Há o mutante do Reino Unido, o mutante da África do Sul, o mutante 
brasileiro etc. Esses são conhecidos. Os mutantes desconhecidos e múltiplos vagam pelo mundo despercebidos. Não há 
know how, não há recurso, aqui também nós globalmente, para rastrear todas as cepas mutantes. Agora, muitos estão 
infectados, muitos estão morrendo em grande número. O único dia de morte no Brasil em 6 de abril de 2021 acabou 4, 211 , Isso 
vem da ciência, da comunidade de saúde e dos dados diários. Quando o Senhor nos diz que a corona sofre mutação, então 
é realmente sério. Ninguém deve levar isso levianamente. Alguns podem pensar: por que nos dizer o que sabemos? Esta 
revelação é para alertar o mundo que corona ainda não se foi, ainda não. Mesmo do ponto de vista científico, o número de 
mutações galopantes de mais 133.015.276 casos podem ser surpreendentes. Dentre as muitas mutações, algumas podem 
ser mortais. Como a corona aerotransportada é mortal, a corona mutante pode se espalhar rapidamente e ser mais mortal. 
VX, em apuros novamente. Não dissemos “Mutação antes da vacinação”.

- - - - - - - - ////// ------

Corona Mutated.
(Visão do sonho de 4 de abril de 2021, 6h)
Eu vejo alguém de trás se movendo rapidamente para longe. Ele voou da esquerda para a direita e pousou na porta aberta 
de frente para a janela. Parece uma joaninha com suas pintas, pequenas, mas com muitas pontas curtas. Eu estava me 
perguntando: "um inseto ou um inseto pode ter picos como este?" Eu estava tentando dizer a alguém que é algo que eu sei. 
Como se estivesse chamando o nome científico de um inseto, eu disse "É corona." Quase acordei falando isso. Possui muitos 
redondos curtos, de cor cinza. espigões. Um dos espinhos curtos e exclusivamente maiores tem a cor “Light Golden Yellow”. 
Posso ver uma carapaça, como uma tartaruga, uma cabeça e membros curtos. Parece um inseto, mas é uma coroa 
conforme me foi revelado. Ele rastejou um pouco na porta e voou pela janela.

Quando penso nisso, percebi que esta é a nova corona mutante. Surpreendentemente o que sofre mutação é a 
proteína spike. Nem todos os espinhos são diferentes, um deles é o que tem uma cor “Amarelo Dourado Claro” 
diferente.

Cientificamente, todas as proteínas spike são codificadas por um gene, elas são todas iguais. Este tem todas as proteínas de 
pico antigas conservadas e um pico mutante excepcionalmente grande.

Interpretação e compreensão do que me é revelado.
1.Há uma corona mutante lá fora.
2. A natureza da mutação está na proteína spike usada para se ligar às células para a entrada
3. Existem duas proteínas de pico diferentes em uma corona
4. Existem muitas proteínas de pico conservadas na superfície
5. O número da proteína spike mutada é pequeno (eu vi uma) e o tamanho da proteína spike mutada é 
maior em comparação com as antigas conservadas.

É possível que a cor dos dois olhos de um ser humano seja diferente, um azul e outro castanho. É a 
gens paterna e materna expressa ao mesmo tempo. Isso é único, muito raro, mas possível. No que 
diz respeito à ciência, para uma corona que tem uma fita de mRNA ter dois gens da proteína spike, 
um conservado e outro gene mutante é menos provável, mas não impossível.



Uma possibilidade rara é que a proteína de pico expressa por gene mutante e conservada pode ser empacotada e 
vista na parede de um vírus corona.

Não se espera ter duas proteínas de pico diferentes em um vírus corona. O que o Senhor está nos dizendo é que a 
corona sofreu uma mutação. Nesta revelação, se todas as proteínas do pico forem mutantes, não poderei dizer que 
há uma mutação. Agora está claro, Corona está mutado e a mutação é significativa.

Pelo que entendi, o que o Senhor está nos dizendo é que o vírus Corona sofreu mutação. Essa mutação é grande, pode ter 
um efeito mortal. O segundo ponto é que a vacina feita por empresas diferentes pode não oferecer proteção total contra 
essas cepas mutantes.

Resumindo, o Corona está mutado.

Isso é o que eu vi (eu sei como é a corona na realidade)


