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Vědecký výzkum a zprávy o vážných škodách způsobených vakcínami potvrzují znepokojivá 
zjištění o složkách vakcín. Kdo nařídil zařazení těchto toxických látek a co mají společného s 
mobilní technologií 5G? Chápeme nyní lépe Agendu 2030 a plán Světového ekonomického fóra?

Ricardo Delgado Martin je zakladatelem a lídrem ʺ Páté kolony ʺ. Vystudoval biostatistiku na 
univerzitě v Seville. Má magisterský titul v biostatistike, postgraduální studium zdravotní biologie, 
klinické mikrobiologie, epidemiologie a klinické imunologie na Evropské univerzitě Miguela de 
Cervantese. Odborník na klinickou genetiku Univerzity Antonia de Nebrija. Osvědčení o vědeckém
přínosu z univerzity v Seville a postgraduální magisterské studium dětské psychologie. Magistr v 
oboru bankovnictví a finance z Vyššího institutu bankovních technik. Mistr v osobním koučingu.

A: Lidská bytost se neustále hodnotí a mění. Svět, ve kterém žijeme, není přesně to, co nám řekli. 
Od určitého okamžiku jsem byl v karanténě od všech velkých dogmat a oficiálních paradigmat, 
která pocházejí z toho, čemu říkáme věda. Biostatistika je speciální statistika, je odvětvím 
matematiky, exaktní vědou a zabývá se spíše tématem epidemiologie, aplikované na oblast zdraví. 
Je to prakticky totéž.

Q: Jak jsi přišel na nápad založit platformu ʺLa Quinta Columnaʺ?
A: Vzniklo to z naléhavé potřeby vytvořit kolektiv, skupinu uvědomělých lidských bytostí, které 
vůbec nesdílejí realitu, která je zobrazována tím, čemu se říká agenda 2030. Od té doby, kousek po 
kousku, kanál rostl exponenciálně, zvláště když jsme se rozhodli analyzovat lahvičky, nejprve od 
Pfizer a později také od Astra Zeneca, Moderna a Johnson. Logicky jsme začali poskytovat 
informace na základě pozorování všeho, co vzešlo z oficiální verze a z vědeckých článků 
samotných farmaceutických firem. 

Q: Představuji si, že je to uznání všech těch nesrovnalostí a pochybností atd.
A: Dnes můžeme potvrdit poslání ʺPáté kolony.ʺ Doslova zachraňuje co nejvíce lidských bytostí. 
Tam, kam nás chtějí dostat, je ztráta všech druhů identity a bytostného lidství, transhumanismus 
nebo vyhynutí lidského druhu, jak ho známe. Existují i další podobné skupiny, problém je v tom, že
ti, kteří vědí, mlčí. Mlčením se stávají spolupachateli, způsobují ztráty velkého počtu životů a 
zbytek komunikuje a pracuje pro systém. Samozřejmě s velkým množstvím peněz na stole, penězi 
potřísněnými krví, nikdy lépe řečeno.
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Q: Jak by se dalo lépe popsat, co nám sdělili prostřednictvím oficiálních médií. A: Bylo řečeno, že 
vše je důsledkem neexistujícího koronaviru, a proto máme pandemii a doložená realita je genocida 
zavedením toxické chemické sloučeniny do těla. Nejprve protichřipková kampaň zaměřená na 
pečovatelské domy a poté na celou světovou populaci. Pokud zavedeme chemickou sloučeninu, 
která má také modulovatelnou rádiovou kapacitu a která působí v těle jako patogen, mluvíme o 
předem promyšleném, vědomém činu a samozřejmě o genocidě a vůbec ne o pandemii. Proto 
mohou naprosto přesně vědět, kdy se objeví vlna, druhá, třetí, kterým říkají varianty, což je jen 
ospravedlnění úmrtí a nemocí způsobených tím, čemu říkají vakcíny, což samozřejmě vakcína není.

Q: Kdy jste skutečně začali tušit, že tady není něco v pořádku. V jakém bodě jste přišly 
pochybnosti nebo jste v celé záležitosti začali nenacházet logiku.
A: Prakticky od začátku. Zpočátku jsme si mysleli, že by skutečně mohl existovat typ biologického
činitele, který ale nebyl takový nebo tolik, jak nám říkali. Začali jsme se zabývat čísly, která mohou
poskytnout epidemiologické vzorce, provedli jsme srovnání s běžnou sezónní chřipkou a uvědomili
jsme si, že protiopatření, které bylo přijato, má precedens v chřipce A z roku 2009/ 2010. To v nás 
vyvolalo podezření, že za tím byla kapitálová operace. 18. října 2019 pořádala Nadace Gatesových,
Univerzita Johna Hopkinse a Světové ekonomické fórum Event 201. To vše bylo velmi podezřelé. 
Když začali píchat vakcínu, viděli jsme magnetický efekt, nejprve v oblasti vpichu a poté byl 
extrapolován na oblast horní část solar plexu a nakonec hlavy, tedy elektricky vodivá tkáň těla. 
Začali jsme zjišťovat, že by skutečně mohl existovat materiál nebo nanomateriál, který byl 
vstřikován do lidí. Předpokládali jsme, že je to derivát grafenu na základě všeho, co jsme již věděli,
a hypotéz nebo vysokých náznaků, že byl. Nakonec jsme to demonstrovali analýzou. 

Q: Až dosud nebyl nikdy izolován ani sekvenován virus SARS Cov2, který údajně způsobuje 
onemocnění COVID-19. Co to znamená?
A: Sekvenování a izolace biologického agens typu Corona viru by v tomto novém případě 
znamenalo mít přesnou nukleotidovou sekvenci a kombinaci všech těch párů, které neukázaly, asi 
30 000 párů nukleotidů.. Je to formát DNA, to znamená, že ho nemáme. To, co máme, je virtuální 
konstrukce sestavená pomocí počítačového algoritmu, MUSCLE, to znamená, že jsou to viry v 
počítači, nebo chimérické viry. Existuje pouze na počítači. SARS Cov2 v přírodě neexistuje. Z 
hlenu 3 pacientů se zápalem plic nebo 3 pacientů, kteří zemřeli na zápal plic ve Wuchanu šlo o 
různé typy zápalu plic, extrahovali genetický materiál a pokusili se něco sekvenovat, ale pouze 
extrapolovali. Mají počítačový software! Nepotřebovali nejen tohoto biologického činitele, ale i 
všechny předchozí. Proto neexistují žádné skutečné znalosti o povaze SARS Cov2. Nikdo to nemá. 
Pokud by to měli, vyrobili by tradiční vakcínu zeslabením agens. Neexistuje ani laboratoř, která by 



to dokázala kultivovat, a na světě je již asi 180 institucí: Ministerstvo zdravotnictví, zdravotnictví, 
instituce všeho druhu, univerzity atd. nemají sekvence SARS Cov2. Vyprávějí nám však i o 
variantách a dílčích variantách. 

Q: Z toho, co víme, existuje nějaké sekvenování viru? Určité viry, já nevím, Ebola…
A: Je možné, že tam nějaké je, je možné, že existuje skutečné sekvenování nějakého biologického 
činitele. Musíme dsi položit otázku, zda to, co nazýváme viry, je důsledkem nemocí nebo příčinou 
nemocí, a nikoli produktem. Virologie je dnes asi doslova na vyhození do koše. Nejprve 
Rockefellerova nadace a nyní nadace Gatesových, která přebírá vedení přiměli každého, aby věřil 
na základě farmaceutických zájmů, že to, čemu říkáme vir nebo virový agens, je příčinou 
onemocnění, i když je to s největší pravděpodobností důsledek. Onemocnění je způsobeno 
radiačními jevy, intoxikací atd. jak je tomu v případě, který vidíme s tím, co nazývají Covid-19. 

                 😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫

Q: Virus chřipky, neštovic, spalniček, AIDS, Ebola atd., to znamená, že opravdu nevíme, jestli 
samo o sobě to bylo – jako nikdy předtím – sekvenováno nebo izolováno?
A: Neexistuje žádná legenda k nákaze jako takové, ani se nikdy nepodařilo prokázat, že osoba 
údajně nakažená chřipkou může nakazit nebo přenést nemoc na jinou osobu vzduchem, protože 
bylo prokázáno, že informace putují, genetická informace, ale režim výstrahy messenger, tedy to, 
co nazýváme Coronavirus – tyto typy virových agens jsou pravděpodobně mezidruhové výstražné 
zprávy, které varují, že existuje fenomén, jako je radiace, který postihuje každého. Poté virus 
syntetizuje protein, který bude jedince chránit, ale ne proto, aby ho zabil, ale aby ho chránil.
Připraví organismus, lidské tělo tak, aby reagovalo určitým způsobem nebo formou. To, co ho 
zabije nebo mu udělá zle, bude radiace. Je pravděpodobné, že běžná chřipka je sezónní, jde 
pravděpodobně o nějaký typ přirozeného slunečního záření, například typického pro zimu. 

Q: Co bylo ve vakcínách, které nám byly podávány po generace, pokud všechny tyto virové příčiny
skutečně nemají žádné opodstatnění nebo jako takové neexistují?
A: Odpovím velmi rychle: rtuť ve formě thimerosalu, která zvýšila přemnožení dětí s nervovými 
poruchami. Hliník, což je přesně to, na co tělo reaguje alergicky, ne na žádný oslabený virus. Je od 
začátku zodpovědný za epidemii autismu. V tradičních vakcínách, o kterých mluvíme, jsou 
rozpouštědla, která údajně rozpouštějí buněčnou lipidovou membránu, takže vakcína má větší 
důraz jako adjuvans. To nám říkají. Detergenty, jako je polysorbát 80 a tritoniqui 100, to bylo 
zavedeno v tradičních vakcínách, ale nyní přišla technologie messenger RNA. Neexistuje nic z 
messenger RNA, jediné, co existuje, je mikrotechnologie a grafen. Grafen je další materiál, který je
součástí celé této machiavelistické operace již dlouhou dobu, zvláště toxický je uvnitř těla. 

Q: Co přesně způsobuje grafen v lidském těle?
A: Uvnitř těla, v kontaktu s živými buňkami, má exponenciálně magnetické chování, což je důvod, 
proč ʺLa Quinta Columnaʺ podala zprávu, když jsme viděli mnoho případů kolem nás s typickým 
jevem, kdy se lžíce a kovové předměty držely přímo v oblasti vpichu. A pak to bylo a stále je 
měřitelné v oblasti hrudníku a hlavy elektromagnetickými měřicími zařízeními. Vydávají silné 
zdroje elektromagnetického záření. Víme, že grafen zesiluje signál telefonních antén v 
gigahertzech a pomocí tranzistorového efektu je převádí na terahertz, což je přesně ta 
mikrotechnologie, která je ve vakcíně. Grafen aktivuje koagulaci krve, používá se ve formě, která 
redukuje krevní destičky, k aktivaci koagulace, a tím má trombosinopenický účinek. Všechny 
druhy onemocnění v důsledku trombů generovaných grafenem, a to proto, že zvyšuje radiační 
poškození. Záření vytváří efekt cívky, která hromadí červené krvinky, erytrocyty. Pokud to grafen 
zvýrazní, akumuluje efekt koagulace.
Tudíž: Cévní mozková příhoda, embolie, všechny druhy kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních 
příhod, embolie i tam, kde je nedostatečné zásobení krví.



Ale grafen je také mutagenní uvnitř těla, má schopnost modulovat geny, generuje mutagenezi, 
chromozomální změny a rakovinu. Kromě toho generuje mužskou a ženskou neplodnost. U mužů 
ovlivňuje pohyblivost spermií a vyvolává sterilitu prakticky u celé populace. Neurodegenerace a 
samozřejmě také rakovina. Také arytmie v srdci, protože je to supravodivý materiál, bude se 
ukládat v místech, kde je magnetismus, což je centrální nervový systém, tvořený míchou a neurony.
V hlavě, jak říkám: neurodegenerace. Konečný efekt uvidíme později. A když srdce v důsledku 
srdeční činnosti vstoupí do elektrické aktivity, dostane se tam grafen, protože je supervodič.

O grafenových bateriích ví každý. Grafen je také energetický kondenzátor. Bude ukládat energii, 
kterou přijímá ze svého okolí, zejména z telefonních antén. Přijímá tuto energii a vybíjí. Pokud 
generuje výboje v srdci, naruší rytmus srdce, způsobí mdloby v důsledku nedostatečného prokrvení
mozku. Kolaps, mdloby, arytmie s náhlou smrtí, to, co nyní také vidíme. A to hlavní: ve 
střednědobém horizontu je grafen závislý na záření, to znamená, že bude pohlcovat mikrovlnné 
záření a násobit jeho frekvenci i poškození. Jakmile se dostane do těla, začne uvolňovat volné 
radikály. Jakmile překročí určitý práh imunitního systému, vytvoří to, co je známé jako cytokinová 
bouře. Protože je toxický, imunitní systém reaguje zánětem, aby se pokusil zabránit jeho proliferaci
(šíření). Takže systémové nebo multiorgánové záněty. Cytokinová bouře je eliminována plícemi. 
Díky bohu, je lidské tělo schopné ho odstranit, ale po ozáření plic vzniká oboustranný zápal plic. 
Takže máme závážný Covid-19. Skutečný Covid… 

Q: Vzhledem k tomu, že mluvíme o akutním radiačním syndromu, neexistuje na úrovni 
jednotlivých zemí žádná legislativa o tom, kolik se může vyzařovat, ani o anténách, kolik je 
povoleno vyzařovat, aby neměly vliv na člověka, na lidské zdraví. Před lety jsme mluvili o 
anténách 2G, 3G, 4G, ale v určité chvíli se toto záření kumuluje. Do jaké míry můžeme říci, že je 
škodlivé a kdo nás může před tímto zářením chránit? Za kým jít?
A: Teoreticky za orgány radiofrekvenční ochrany, u nás ve Španělsku na ministerstvu životního 
prostředí. Hodnoty v poslední době překračují i 500krát, tisíckrát, než je u nás povolené. Čísla se v 
jednotlivých zemích Evropské unie liší, ale i tak ta, která jsou uváděna jako přípustná, daleko 
přesahují to, co ovlivňuje lidskou biologii. Například když se díváte na obrazovku, volty na metr 
nebo v mikrowattech na cm² je to 13, v interiéru by to mělo být 0,1. To znamená, že mluvíme o 
130krát vyěěím záření. I když jsme na okno a zadní stranu dali antiradiační látku, je to šílené. 
Proměnili svět v elektromagnetickou polévku. Pokud navíc vneseme do těla materiál, který zvýší 
záření o 3 vlnové délky, přemění gigahertz telefonních antén na terahertz, což je přesně úroveň, kde
funguje mikrotechnologie, kterou jsme také našli ve vakcíně, pak máte akutní syndrom ozáření. 
Proto je symptomatologie a klinický obraz syndromu akutního ozáření právě Covid syndrom. 
Syndrom chronického ozáření v důsledku toho, že osoba nebo jednotlivec je neustále ozařován, je 
to, co nazývají Long Covid, dlouhý Covid nebo rezistentní Covid. 

Q: Když mluvíme o radiaci a virech, jak byste vysvětlil událost v roce 1918, takzvaná španělská 
chřipka. Co se tam stalo? Protože v historických knihách vidíme lidi s ochranou, s maskami atd. Co
se tam přesně stalo?
A: Do lidské biologie se poprvé začaly globálně a masivně vysílat rádiové vlny 
elektromagnetického spektra. Došlo k první změně terénu lidské bytosti v globálním měřítku, navíc
to začalo právě v kasárnách v USA, které byly přesně ohniskem údajného propuknutí toho, co 
nazývali virus H1N1 španělské chřipky, nebo tehdejší varianta. Všechno to začalo tam. Pokaždé, 
když došlo k technologickému kvantovému skoku s novou emisí mikrovlnného záření jsme měli 
epidemii nebo to, co nazývali pandemií. Hongkongská pandemie spojená s pandemií z roku 1958, 
kdy došlo také k novému vysílání rádiových frekvencí. 4G se shodovalo se shodovalo s chřipkou v 
roce 2018. Pamatuji si, že v roce 2018 se již objevil Covid-19, pokud to nevíte. Objevily se 
oboustranné zápaly plic, záněty po celém těle. Ještě více než v roce 2020. V roce 2018 již zahrnuli 
do vakcíny proti chřipce s největší pravděpodobností onen radiomodulovatelný materiál s 
následným ozářením 4G. Tam viděli, že to funguje, a proto další kampaň. V letech 2019 – 2020, 



představili seniorům v pečovatelských domech globálně vakcínu proti chřipce, snížený oxid 
grafenu, což je to, co doktor Campra našel. 

Q: Takže znovu ke španělské chřipce. Stalo se to a neexistovaly žádné vakcíny. Co se stane, že 
lidská bytost má schopnost se tomu přizpůsobit? A proč najednou ohromný počet lidí, kteří zemřeli 
údajně na chřipku. Co se tam stalo, tedy jak se to přizpůsobilo lidem? Antény stále vysílaly. Jinými 
slovy, naše schopnost přizpůsobit se vyžaduje u většiny lidí čas, ale jak by se to dalo vysvětlit lépe?
Pokaždé, když přijde nové záření, rozšíření spektra, je pravděpodobnější, že onemocníme nebo se 
nepřizpůsobíme, a možná jen málokdo je schopen se s touto novou expozicí vyrovnat.
A: Prostě když dojde k nové změně prostředí, někteří přežijí, odolají a jiní zemřou, jako je tomu v 
přírodě. Až na to, že to neodpovídá přírodě, jde o novou umělou úpravu prostředí. V rámci 
konceptu epigenetiky dochází k adaptaci prostřednictvím rychlé modulace genů, což je přesně to, 
co mylně nazýváme jako virus nebo koronavirus, což je právě readaptace naší DNA syntézou 
bílkovin, když je vystavena nebo ozařována, v tomto případě novou vlnovou délkou, která není 
přírodní, například přirozená sluneční.

Q: Nové záření, 5G, jak se liší od 2G nebo 3G doposud, o jakém rozsahu nebo o čem mluvíme?
A: To s tím nemá nic společného. 4G+ a zejména 5G, kromě toho, že se jedná o nekonečně více 
umělé okolní elektřiny, nekonečně více milionů antén umístěných po celém světě, je exponenciálně
vysoký počet voltů na metr, které procházejí lidskou biologií, rostlinnou říší a obecně vším živým. 
Při změnách frekvence také pozorujeme pády ptáků. Vaří se, dokonce i některé telefonní antény 
hoří od záření, které vyzařují. Mluvíme také o mikrovlnkách, ale s mnohem větší silou a navíc ve 
formátu AX. To znamená, že je to svazek. 5G je skalární a milimetrové, vystřeluje paprsek přímo 
na osobu, která se připojuje nebo má smartphone. Ale není to jen pro telefon, na základě toho, co 
nyní víme, je to také na lidi. 

Q: Ale ten paprsek, na který odkazujete, ne vždy vysílá. Anténa, pokud je v provozu, má vysílat 
stále a pokud je na úrovni 5G, tak by samozřejmě vysílala stále, ale říkáte mi, že možná není její 
účel vysílat stále, ale vysílat jen v určitou dobu.
A: Vždy vyzařuje ve směrovém gradientním vektorovém formátu, to znamená, že vámi neustále 
prochází proud, ale pokud existuje požadavek nějakého elektronického zařízení, napojí se na tu 
frekvenci, protože je to inteligentní objekt, například inteligentní plenka nám řekne, když je mokrá.
V tom případě plenka přijímá paprsek, který si tuto informaci vyžádal automaticky nebo podle 
požadavku uživatele, a samozřejmě tento paprsek je elektromagnetický impuls, což je možná také 
nejnebezpečnější. Náhlé změny jsou tím, co nám nejvíce škodí. Člověk vejde do supermarketu s 
určitou úrovní radiace, vejde dovnitř, je chráněn zdmi. Vyjde z něj a tam nabírá veškerý dopad, 
proto vidíme spoustu výpadků a mdlob přímo u východu ze supermarketů, kde je také hodně 
radiace. 

           🤢😈👿👹👺😡🤬🥵🥶😱😨😰

Q: Jinými slovy, mluvíme o dávce, na kterou se lidské tělo adaptuje.
A: Přesně tak. Dávky měřené v milisievertech, tedy záření působící poškození, ať už v pulzním 
formátu, nebo střednědobě, protože absorbuje dávku záření, která se hromadí ve tkáních. To vede 
ke vzniku rakoviny, která se množí, jakýkoli druh… Veškeré radiační poškození je přesně to, co 
bylo popsáno jako Covid-19 a jeho příslušné varianty. Jedná se o akutní radiační syndrom. 
Oficiální studie srovnávali akutní radiační syndrom s Covid-19. Problém je v tom, že ho 
nepovažovali za skutečnou příčinu, protože si neuvědomují, nebo si nebyli vědomi toho, že se 
zavádí derivát grafenu, redukovaný oxid grafenu, který zvyšuje poškození zářením. Dokonce i to, 
že je grafen dostane blízko k Čerenkovovu záření, tj. asi tisíckrát více, poškození zářením zvyšuje. 
Na vše, co říkám, jsou vědecké práce, které jsem sebral; dokonce i projekt CORDIS Evropské unie.

Q: Takže Wuhan, abych se vrátil trochu zpátky, kdy celý ten děsivý příběh začal. Tam bylo 5G 



záření prakticky poprvé emitováno?
A: Přesně na konci listopadu ve Wuhanu vypukla epidemie takzvaného neexistujícího koronaviru, 
která se časově a prostorově shodovala se zaváděním technologie 5G v jedenáctimilionovém městě,
kterým byl Wuhan. Jak je pravděpodobné, že se údajné propuknutí koronaviru objeví ve Wuhanu 
ve stejnou dobu a na místě, kde byla tato technologie poprvé implementována, po očkování všech 
Číňanů proti chřipce. Je třeba také říci, že oxid grafenu byl již obsažen ve vakcíně proti chřipce, jak
se objevuje i v patentech. 

Q: Velmi zajímavé a velmi znepokojivé. Známe analýzu doktora Campry, podle které byl nalezen 
oxid grafenu. Jak a z jakých důvodů začal výzkum složek různých vakcín? Co přesně bylo 
důvodem?
A: Dr. Sevillano, který je důležitou součástí páté kolony, řekl: ʺAž začnou lidem píchat injekce, 
skutečně zjistíme, co se dějeʺ. Do té doby jsme věděli, že lidé padali v blízkosti telefonních antén. 
Ve skutečnosti, pečovatelské domy, 8 z 10 antén bylo umístěno v rezidencích, nyní chápeme proč. 
Dokonce jsme se dostali k odhadu úmrtnosti rezidencí. Dalším kofaktorem byla vakcína proti 
chřipce. Byly určité zprávy, jako zpráva z Barbastra, v oblasti Teruel ve Španělsku. Zaznamenali 
jsme, že ti, kteří se nenechali očkovat proti chřipce, prakticky všichni přežili. U očkovaných byla 
velmi vysoká úmrtnost spojená s Covid-19; a také nemocnost Covidem. Byly tam domy, kde 
během 4 hodin zemřelo 80 starších lidí. To nedělá žádný biologický činitel, ani ebola. Ale záření… 

Q: Simultánnost, řekněme. Je těžké si myslet, že se jedná o infekční agens, což někteří vysvětlují 
jako oficiální verzi, která by mohla způsobit takovou skupinovou věc.
A: Řada lékařů a zdravotníků, kteří tuto situaci viděli, již souhlasí s tezí páté kolony. Když se začali
očkovat a magnetický jev se zhoršil, uvědomili jsme si, že tento materiál je magnetický, že je to 
vodič, supravodič, a že je to energetický kondenzátor. Navíc to vydávalo rozdíly v potenciálu, 
důležité napětí v hlavě naočkovaných. S rodiči jsem udělal experiment. Dorazili s multimetrem na 
střídavý proud do 0,3 a 0,4 V. Bylo to šílené. Dokázaly rozsvítit i malou LEDku. Hledali jsmem 
nějaké materiály. Úžasným kandidátem byl grafen, supravodivý, magnetický uvnitř těla, 
energetický kondenzátor. Byl použit pro baterie a měl také biomedicínské aplikace v oblasti 
neurověd, což je slavný transhumanismus, který přišel po něm.

Získali jsme lahvičku od společnosti Pfizer, prostřednictvím Rafy Navarra, policisty z Alicante. 
Obrátili jsme se na některé univerzity a vyšetřování měl na starosti Dr. Campra, profesor chemie a 
biologie na univerzitě v Almería v Madridu. Jako hypotézu jsme měli nějaký derivát grafenu 
skutečně po týdnu navzdory jeho počátečním pochybnostem potvrdil, že je to pravděpodobné. 
Podle analýzy provedené o 4 měsíce později mikroskopem, TEM, S-TEM analýzy elektronové 
mikroskopie a kompatibility sekvence ultrafialového světla existují vážné důkazy o přítomnosti 
nějakého grafenového derivátu ve vzorku. 7 lahviček vakcín od 4 různých značek: Pfizer, Astra 
Zeneca, Moderna a Janssen prošly technikou Micro Raman, která již po fyzikální stránce dávala 
charakteristické peaky všech materiálů. A ukázalo se, že jednoznačně jde o redukovaný oxid 
grafenu. 

Q: Ve všech vzorcích různých značek?
A: Ve všech. Tohoto materiálu je uvnitř těla docela dost, ale teď přichází ta znepokojivá věc. 
Grafen vysvětlil to, co nazývali Covidovým syndromem a všechna náhlá úmrtí, kterých jsme 
svědky, zároveň se všemi dnešními případy rakoviny. Grafen se v oblasti neurovědy používá k 
převodu gigahertzového signálu na terahertz. Vedlejší účinek je Covid syndrom. Ale ty Tera-Hertze
se používají pro mikro a nanotechnologie, aby mohly fungovat, to znamená v nanometrickém a 
mikrometrickém měřítku, v tak malém měřítku mohou tato zařízení v oblasti nanokomunikací a 
vnitrotělových sítí fungovat pouze v pásmu Terahertz. Proto zavedli oxid grafenu do celého těla. 

Q: Jako baterie, energie potřebná k tomu, aby ta nanotechnologie fungovala.



A: Skutečně, ačkoli tato energie způsobila smrt milionů lidí a epidemii, kterou nazývali nebo 
vydávali za koronavirus, což je jen kouřová clona, která má lidi dál klamat. 

Q: Lidé, kteří nebyli naočkováni, nebo injekováni, se také nakazili Covidem, jak to vysvětlujete?
A: Když mluvíme o Covidu, mluvíme o zánětu v celém těle. Skutečný Covid jsou záněty v celém 
těle, dyspnoe – potíže s dýcháním, protože je úroveň saturace hluboko pod normálem, bilaterální 
zápal plic a cytokinová bouře. Existují důkazy, že test PCR je další nástroj, který byl použit k 
pokračování v tomto kapitálním podvodu předstíráním, že je vše pozitivní. 

Q: Ano, zdá se, že vše bylo pozitivně testováno na Covid, o chřipce nebylo téměř slyšet.
A: Už dlouho nemůžeme věřit všemu, co přichází z médií, ani číslům, ani statistikám, 
pravděpodobně všechno zmanipulované. Za přijetí a za úmrtí na covid v nemocnici se zde zaplatilo
47 000 eur. Proto byly provedeny pokusy u pacientů, kteří měli pneumonii, 15 až 16 PCR testů, 
dokud nebyli pozitivní. Nakonec se rozhodli, že to udělají s vodou z kohoutku, velmi snadno 
získají vzácný pozitivní výsledek. Antigenní test spouští imunoglobulin. Spíše grafen spouští 
imunoglobuliny uvnitř těla. Pokud zavedete jed, nebo jakýkoli toxin, do těla, neutralizační 
protilátky se budou chovat, jako by to byl biologický patogen, ale je to toxická chemická 
sloučenina. To spouští imunoglobuliny, máte neutralizační protilátky a řeknou vám: Vakcína 
funguje… Samozřejmě, když se to tělu podaří vyloučit, po pár měsících vám řeknou: už nemáte 
protilátky, musíte si vzít druhou dávku, nebo třetí, čtvrtou atd. 

Q: To znamená, že grafen nějakým způsobem degraduje, a pak to vrátí vakcínou, aby se tato 
energie mohla dál hromadit v organismu.
A: Ano. Ve skutečnosti jediný způsob, jak se dostat z dávek, je skončit na JIP v nemocnici nebo na 
hřbitově, což je bohužel to, co vidíme u bezpočtu blízkých, kteří nechtěli uvěřit. Ale to není věc 
víry. Vše, co je uvnitř vakcín, jsme již předvedli a doložili. A další věc, grafen nebyl aplikován 
pouze injekčně, nezapomeňte, že všechny prvky předpokládané ochrany nebo prevence nemoci 
měly grafen. Masky obsahovaly grafen. FPP2 ho stále má. A dávají je i ostatních, protože prý tak 
po vyřazení nekontaminují. Alkoholové hydrogely, kterými si děti nutkavě myly ruce, obsahují také
disperze oxidu grafenu. Testy PCR vyrábí společnost Nanographic, což je společnost, která 
prodává a vyrábí grafen. Antigenní testy také. To znamená, že to dali všude. A také inhalací. 
Existují lidé, kteří prezentovali magnetický fenomén v hrudníku, přestože nebyli očkováni, a 
nepochybujeme o tom, že byli také fumigováni. Existují patenty na disperzi oxidu grafenu v 
biocidech, fungicidech, ve fytosanitárních produktech, pesticidech a na zlepšení spalování 
kapalného petroleje spalovaného v letadlech. Pravděpodobně to fumigovali… 

Q: Jinými slovy, kondenzační stopy, které někdy vidíme na obloze, myslíme si, že je to vypařování 
atd. Ale když přetrvávají, zdá se to být déle než chvíli, musíte mít podezření.
A: Jistě. Ve skutečnosti to nejsou normální letecké stopy kondenzace vodní páry, které okamžitě 
zmizí. Vydrží až do dalšího dne a všechen ten materiál plus těžké kovy také vyvolají zápal plic a 
padají na zem a stávají se součástí plic pacientů. 

Q: Co ostatní povinné vakcíny, můžeme jim věřit?
A: Ne. Od roku 2018, se zavedením této technologie, jsme zjistili, že neovlivňuje pouze vakcínu 
Covid. Již jsme také přezkoumali vakcínu proti chřipce. Včera nám poslali další obrázky s objekty 
podobnými grafenu, které v tomto případě nejsou charakterizovány, ale máme charakteristiku těch 
z Covidu, a jakmile budeme znát obrázek, reliéf, který tvoří grafen, jak se na sebe skládá, je velmi 
pravděpodobně, že je i v povinných vakcínách, protože magnetický jev je pozorován i u dětské 
vakcíny. Pneumokok, Pneumovax, myslím, že se to jmenuje, Prevenar 13, Vaxigrip, který je proti 
chřipce, všechny tyto také obsahují grafen. Pravděpodobně se jedná o lahvičky s aplikovanou 
nanotechnologií. Proto od roku 2018 až sem platí rada, respektive doporučení páté kolony, aby si 



nikdo nepíchal absolutně nic. 

Q: Dobře. Ti lidé, kteří akceptovali první dvě vakcíny a potom ty posilovací, a jsou na pochybách, 
co byste těm lidem řekl?
A: Měli velké štěstí. Přesně minulý týden jsem mluvil s někým, kdo mi řekl, že má dvě dávky, 
jednu od Pfizeru a druhou od Moderny, a že je naživu. Předevčírem jsme přišli z jeho pohřbu. 
Náhlá náhlá smrt, 36 let. Další případ, 34 let, kluk, náhlá rakovina. Připomeňme, že grafen zvyšuje 
poškození zářením a jedním z účinků záření je rakovina. Může se stát, že si člověk dá tři dávky a 
absolutně nic se mu nestane, protože žije v prostředí, kde nemá nahromaděné záření, proto nebude 
ho nebude absorbovat. Je to perfektní zbraň k zabíjení. Avšak u člověka s jednorázovou dávkou, 
který dostává dopad záření, protože má telefonní anténu, a doba expozice je velmi dlouhá, se velmi
pravděpodobně rozvine nebo dojde k náhlé smrti jako následek průniku grafenu do srdce nebo 
myokarditida, perikarditidy, kdy se tato tkáň zanítí, nebo náhlá smrt, také kvůli stejnému důsledku. 
Nebo slavné Covidové plíce, ve střednědobém horizontu, když ho začne vylučovat plícemi. Po 
měsíci a půl se tento materiál začne vylučovat plícemi, do hry vstupují určité enzymy, jako je 
myeloperoxidáza, které se jej snaží degradovat, ale jelikož byl v plicích ozářen, vytváří plicní 
zánět, který se nazývá ʺbilaterální pneumonieʺ. 

Q: To znamená, že lidé s druhou a třetí dávkou hromadí záření, a přijde chvíle, kdy, když jsou v 
ohnisku, velmi silném, velmi intenzivním ozařování, a začínají problémy. Možná nemůžou 
zareagovat včas, protože to vypadá, že to způsobuje arytmie…
A: Chřadne. Sportování je výbušné, když sportujete, do hry vstupuje srdce a srdeční elektrické 
impulsy jsou mnohem vyšší, a protože grafen je supervodič, bude směřovat tam. A jakmile tam 
bude, když aktivitu dokončíte, vygeneruje smrtelný výboj arytmie. Ani s defibrilátorem lidi 
nesrovnají. Mladí lidé 20, 15, 30 let, sportovci. Také absorbuje, vypouští všechny druhy záření. 
Ultrazvuk, infrazvuk atd. Tak tohle je ruská ruleta. Uvnitř vakcíny není nic, co by vedlo k rozvoji 
jakéhokoli typu imunity, právě naopak. Je to jen toxická chemická sloučenina a mikrotechnologie, 
která také značkuje lidi. 
🫐               🫐  🍈🍒🍑🥭🍍🥥🥝🍅🍆🥑🥦🥬🥒🌶 🌽🥕

Q: Po dvou, třech dávkách, nebo s boosterem, zdá se, že to znamená ʺperzistentní Covidʺ, nebo 
něco takového.
A: Z biologického hlediska jsme nevěděli o biologickém činiteli, který by byl perzistentní. Jinými 
slovy, běžná chřipka bude jakýkoli jiný typ koronaviru, a když oxid grafenu generuje koronavirus, 
pravděpodobně odtud dostal název, řekli: ʺřekněme, že je to koronavirusʺ. Jakýkoli jiný 
koronavirus buď zabije hostitele, nebo si na něj hostitel vytvoří imunitu. Nemá to žádné následky 
na celý život. To, co má následky na celý život, je ozáření, stává se z toho chronický ozařovací 
syndrom, který se ve vědecko-lékařské literatuře shromažďuje více než 70 let. To není nic nového. 

Q: Takže například ve stejné rodině mohou být členové, kteří si vyvinuli toho Dlouhého Covida, a 
další, kteří to nezjistili. To je věc každého, kam půjde, a…
A: Samozřejmě. Záleží na záření, které absorbuje, a pak také na vnitřních proměnných jednotlivce, 
jako je hladina glutathionu. Glutathion je antioxidant, který působí přesně proti oxidu grafenu, 
který vytváří volné radikály. Pokud generuje volné radikály, zoxiduje všechny druhy molekul a 
způsobí smrt. A na druhou stranu endogenní glutathion je prekurzorem glutathionu, vitaminu D. 
Pacienti s Covid mají nízké hladiny vitaminu D, protože vyčerpávají své zdroje při pokusu o 
degradaci působením oxidu grafenu. Lidé, kteří se nechají očkovat, nebo ti, kteří opravdu mají 
Covid, jsou tak unavení, protože tělo, imunitní systém, neustále pracuje a snaží se degradovat 
působení toxinu. Glutathion je u mladých jedinců, hodně glutathionu. Od 65 let hladina glutathionu
prudce klesá, proto je to zasáhlo, nyní postihuje i mladé lidi, od okamžiku, kdy se mladí lidé 
očkují. 



Q: Na začátku pandemie bylo dokonce zakázáno pitvat zesnulé v nemocnicích. Jak si vysvětlujete, 
že se nedělaly pitvy, že museli být přímo zpopelněni? Někteří lékaři, myslím, že z Milána, 
odporovaly této normě. Co objevili?
A: Ano. Doktor Pascual Baco, nebo lékařský tým, překročil genocidní směrnice a protokoly 
tehdejší WHO a prováděl pitvy. Jediné vysvětlení je schovat vražednou zbraň. Dnes, když se u 
skutečného pacienta s Covidem provede pitva, výsledek odpovídá akutnímu radiačnímu syndromu, 
najdou, a vlastně už to udělali, oxid grafenu. V krvi jsme také našli oxid grafenu. Týmy v Německu
to potvrdily, stejně tak jsme viděli obrázky mikrovrstvy oxidu grafenu po celém těle po píchnutí. 
Měl jsem příležitost několikrát si popovídat s Pascualem Vascem, tím lékařem, když udělali pitvy, 
zjistili, že to, čemu říkali Covid, byl trombotický jev, sražená krev, ale to dělá grafen! Grafen 
aktivuje koagulaci krve. Ve skutečnosti je určen k použití jako protidestičková léčba, zůsobuje také 
redukci krevních destiček, tedy vše, co říkali, že vakcína zpočátku dělala, samozřejmě, protože ho 
obsahuje.
Řekli, abychom nepoužívali ibuprofen, který je protizánětlivý, když právě to, co ibuprofen dělá, je 
prevence zánětu způsobeného Covidem, jako prvním prodromem nemoci. Navíc paracetamol se 
nadále podává a paracetamol je opakem, je kontraindikován, protože je to protijed na N-
acetylcystein, který by fungoval. 

Q: Co jiného kromě oxidu grafenu bylo nalezeno ve složení nebo složkách údajné vakcíny?
A: Doktor Campra začal identifikovat umělé vzory. Později sám zveřejnil další zprávu (14. ledna 
2022) s velmi jasnými ukázkami mikroobvodů. Tyto vzory jsme dokonce identifikovali 
porovnáním s vědeckou literaturou, s usměrňovacími diodovými můstky, které propouštějí 
stejnosměrný střídavý proud – proto jsme multimetrem naměřili na hlavě inokulovaných střídavé 
proudy až 0,3 a 0,4 voltu. Ale aby tato mikrotechnologie fungovala, potřebuje stejnosměrný proud. 
Objevili jsme současné usměrňovače, našli jsme formáty micro-rectenna, také mikro antény, také 
také komunikační šifrovací codexy, logické portály, mikrosměrovače, které vydávají adresy Mac, 
to znamená, že si to teď může ověřit každý. Každý očkovaný si může stáhnout aplikaci bluetooth 
scanner a aktivovat GPS a následně bluetooth a ta ověří, že všichni očkovaní v jeho okolí vyzařují 
MAC adresu, která neodpovídá žádnému výrobci žádného zařízení, co máte doma. Proto mluvíme 
o tom, že všichni jednotlivci byli označeni. Víme, že to, co se vysílá, jsou přinejmenším 
biomedicínská data: tep a glykemický index cukru v krvi, přinejmenším. Ale jde o to, že mohou 
také vydávat signály, jako router… 

Q: Jinými slovy, jde to oběma směry.
A: Přesně tak. V případě, že chcete vidět sousedy, když přijede očkovaný soused, vždy se objeví na
telefonu. Takže vím, kdy tam je. 

Q: Tady se mi objevuje moje televize, a všechna čísla, která se objevují, jsou MAC adresy, MAC 
kódy očkovaných lidí. Můžeme dokonce kliknout dovnitř jednoho z nich a znát jeho přibližnou 
vzdálenost.
A: Jsou to dynamické adresy. Každých 50 nebo 52 sekund se mění. Připomeňme, že v každé dávce 
najdeme desítky těchto Mikroobvodů v jediné kapce a při kvalitě zvětšení 100 až 120 to vypadá 
docela dobře. Jinými slovy, označili všechny jednotlivce. Ale jde o to, že se také označili 
intrakorporálně a pak intraneuronálně. A to je nejnebezpečnější. Existuje mnoho vědeckých článků.
Oxid grafenu prochází mozkovou bariérou, což je bariéra, která odděluje mozek zvenčí a chrání ho 
před patogeny a chemikáliemi. Nyní chápeme, proč všechny testy PCR procházejí nosem, náplasti 
se sníženým oxidem grafenu pro diabetiky, kteří chtějí odstranit punkci a nahradit ji. Všechno 
prochází hlavou. Cílem celé této operace je kontrola chování v oblasti neurověd celé světové 
populace. Oxid grafenu, když je menší než 45 nanometrů, překročí hematoencefalickou bariéru a 
usadí se v neuronech, což je pro grafen velmi užitečné a má velkou afinitu, protože mají elektrické 
impulsy. Oxid grafenu nahrazuje přirozenou neuronovou síť umělou neuronovou sítí. Člověk je 
digitálně parazitován. Mohou jej připojit ke cloudu nebo Meta, jak tomu říká Zuckerberg, a být 



ovládáni pomocí umělé inteligence. Oxid grafenu je magnetický. Magnetický držák. Má kapacitu 
flash paměti! Vzpomínky lze vymazat, neurální aktivitu zaznamenat v elektrických impulsech a 
sledovat na obrazovce, můžeme dokonce vědět, co si jedinec myslí. Můžete vymazat vzpomínky a 
vložit emoce a vložit pocity, vložit myšlenky, čímž přerušíte neuronální synapsi, to dělá oxid 
grafenu. Vše na dálku a bezdrátově, samozřejmě s využitím technologie 5G. Nyní chápeme, proč 
prezident Sebastián Piñeira z Chile, když oznámil 5G, mluvil o vkládání emocí, vkládání myšlenek 
při navrhování zákona o neuroprávech po ústavní reformě v Chile. Což se mimochodem dělá ve 
všech zemích. Pokud si lidé neuvědomují, co se děje, zopakuji to znovu: lidský druh, jak jej známe,
je ztracen, vyhyne, aby se stal automatem řízeným umělou inteligencí z rozmaru Davoského fóra. 
Musk, Zuckerberg, Schwab atd. 

Q: Jinými slovy, může ovlivnit naše rozhodnutí v danou chvíli, naše myšlenky, a naklonit nás tím či
oním směrem v závislosti na tématu, které je zajímá.
A: Někoho by překvapilo, že se nás skutečně pokusili podmínit prostřednictvím médií, koupit něco 
takového, volit takového prezidenta atd. Kdyby to uměli s technologií, je potřeba to vstřikovat? To 
je to, co se právě teď dělá, i když si to lidé neuvědomují. Dělá se to zrádně. A ano, pokud vím, lze 
člověka učinit poslušnějším, poddajnějším, jednotlivce nebo skupinu, populaci obecně. Může je 
učinit více depresivní, tvárnější, agresivnější. Dělají to tak, že naruší neuronální synapse a vzruší 
určité oblasti mozku, které velmi dobře znají. Připomeňme, že vlajková loď Graphene, evropská 
organizace od roku 2013, utratila dvě miliardy eur na grafen a dalších 1000 milionů eur na učení o 
mozku. Jsou v tom všechny univerzity, mnoho ze Španělska. Španělsko je jednou ze zemí, které se 
účastní nejvíce a také s přispěním neurovědce ʺRafaela Yusteʺ, který se v roce 2015 setkal s 
Obamou a předal klíč k mozku prakticky celého lidstva oné psychopatické elitě tam nahoře v 
Agenda 2030. 

Q: Může existovat i možnost, že nanotechnologie, kterou komentujete, a grafen jsou k nám 
dodávány jinými cestami, než je ta vstřikovaná? Především nanotechnologie, protože navzdory 
skutečnosti, že grafen se může degradovat v závislosti na úrovni glutathionu, možná existuje část, 
která se v lidském těle nedegraduje.
A: Nové tablety budou mít s největší pravděpodobností také magnetickou podporu a budou mít 
nanotechnologii oxidu grafenu, nové tablety jako nováý léčba, kterou oznámili již v roce 2018, 
bude mít pravděpodobně také mikroobvod. Vpichy, které byly odstraněny diabetikům, byly 
nahrazeny redukovanou náplastí s oxidem grafenu na vnitřní straně tváře. Tedy co nejblíže k 
mozku. Většina populace si toto šílenství neuvědomuje. Proto musíme všechny probudit a přimět 
je, aby viděli, co to je. Faktem je, že ten, kdo byl napíchnut, to pravděpodobně již neudělá, protože 
viděl, co se kolem něj stalo, a příznaky, které získal. Pokud je naživu, a vyprávěl o tom. Ale pýcha, 
fakt neuznávat a nebýt upřímný, který se také mísí s ctností inteligence, nutí tyto lidi držet hubu a 
neschopné varovat okolí. 

Q: Mluvil jsi o prezidentovi Chile. Říkají, že schválili zákon o neuroprávech a ochraně mutantů. 
Nevím jestli to čtu správně? O co přesně jde?
A: Kdyby se tato informace dostala do televize, což je veřejná informace, lidé by si pravděpodobně
začali spojovat vše, co jsme tady udělali. I když jsme to udělali přímo analýzou vakcín. Vše, co zde
říkáme, je doloženo. Kdo chce důkazy, může vstoupit na La Quinta Columna.net. Může někoho 
zajímat, zda jsou naše myšlenky a pocity v nebezpečí? Neurověda spolu s nanotechnologií za zády 
občanské společnosti značně pokročila. Dnes můžete sledovat, co si člověk myslí na základě 
signálů, které vysílá. Vše, co grafen dělá, je zesilování těchto signálů a mikroobvody tento signál 
zachycují a monitorují. Ale nejen to! Toto je obousměrné. Můžeme přijímat signály od očkovaných
jedinců, ale také k nim signály vysílat. Emise signálu v hlavě, když je oxid grafenu instalován v 
neuronech, mohou být neuronální synapse behaviorálně změněny takovým způsobem, že z 
jednotlivce uděláme hacknutelný automat, mozek člověka nebo skupiny nebo celou komunitu. 
Podle vůle umělé inteligence, kterou někdo logicky naprogramuje. To vše se dá udělat! Využili 



neznalosti 99 % populace, včetně lékařské komunity, k zavedení Nanotechnologie plus grafen, 
ačkoli vedlejším efektem zavedení grafenu je zvýšení radiačního poškození, které vydávali za 
koronavirus. Nazvali to Covid-19. Nejsou důležitější informace než ty, které zde uvádíme. Na této 
informaci závisí budoucnost celého lidského druhu v celé historii lidstva v minulosti i v 
budoucnosti. Je to noční můra pro každého, kdo je při vědomí a dívá se do mikroskopu a sám si to 
kontroluje. Za pár dní máme schůzku s více než 100 lékaři, kteří se půjdou podívat na mikroskop. 
Bude to k něčemu užitečné? Pravděpodobně to zachrání alespoň rodiny této skupiny. Tohle je 
šílené. Tak aberantní a ponižující a rozčilující, že se vám to nevejde do hlavy.

Q: Kdyby si očkovaní nechali udělat krevní test, co by zjistili?
A: Když udělají analýzu například D dimeru, uvidí zapojení fibrinového proteinu jako výsledek 
spouštěné koagulace. Velmi znepokojivé. Může to udělat každý. Test, který má v lékárnách 
hodnotu šestnácti Euro. Pokud se provede analýza optickým mikroskopem, najdeme oxid grafenu 
nebo mikrovrstvy grafenu uvnitř krve. Červené krvinky, což je dobře vidět pod světelným 
mikroskopem, erytrocyty, uvidíme deformované, zničené, amorfní a také naskládané. Připomeňme 
si, že grafen zvyšuje záření. Jedním z účinků záření je vytvoření rouleau efektu, což je hromadění a
srážení krve v důsledku městnání červených krvinek. To vytváří tromby. A pokud máte tromby, 
máte všechny druhy kardio-cerebro-cévních příhod. Máte mozkovou nebo plicní embolii, krevní 
výrony v důsledku ucpání tepny a vyskočení tlaku někde jinde, máte mozkové mrtvice, infarkty, 
ischemii, všechny druhy nedostatečného zásobení krví. Což je vlastně to, co vidíme. 

Q: Co byste řekl všem, kteří nevěří, že byli naočkováni grafenem a nanotechnologií?
A: V psychologii existuje princip negace. Jako instinktivní součást přežití lidské bytosti se každý 
člověk doslova bojí uznat, že se mýlil. A nejen to, je to jakási ochrana s vědomím, že si smrt svých 
rodičů pravděpodobně objednal, a také, že to hodlali udělat se svými dětmi, pokud tak již neučinili 
nebo jim přinesli alespoň spoustu problémů. Všechny tyto informace, které je hroutí všechny 
najednou, rovněž hroutí všechny základy, které během svých třiceti, čtyřiceti nebo padesáti let 
vytvářeli. Protože věřili institucím, všichni, včetně mě, dříve věřili institucím. Neměli jsme důvod 
si myslet, že se to skutečně děje. Pochybnosti a podezření nás ale přiměly analyzovat vše z první 
ruky a uvědomit si, že došlo ke změně oproti tomu, co nazývají agendou 2030. Když říkají 
udržitelný rozvoj společnosti, myslí tím jeho udržení doslova eliminací lidí. A pak behaviorálně 
kontrolovat zbytek. Čtvrtá průmyslová revoluce. Řekl bych, aby se podívali pod mikroskop. A když
u nás, na to, co nabízíme z páté kolony, aby se vrátili domů, a podívali se na vakcínu dvě, tři, deset.
Které chtějí. Všechny ty, které jsme viděli, byly vytvořeny na Novém Zélandu, v Německu, ve 
Spojeném království, v Argentině a v Chile. Všechny mají stejné složení! 

Q: Je pro mě těžké uvěřit, že tolik lékařů, kteří očkují vakcíny, ví, že jde o experimentální vakcínu. 
Provedení experimentu by mělo vyvolat určité pochybnosti, že když podám tuto vakcínu, mohou 
být přinejmenším nějaké vedlejší účinky. A nechápu, že už nejsou žádné protesty, více odmítání 
dodávky něčeho, co je od počátku experimentální. Lékař má Hippokratovu přísahu. Jak to, že se s 
tím od začátku nepočítalo? Mluvíme přece o experimentu.
A: No, dneska už to tolik lidí nedoporučuje, protože jsou si vědomi. U nás zemřeli první 4 lékaři, 
kteří to doporučili. Už nejsou. A další, včetně mladých lidí, zdravotních sester, lékařů, primářů 
chirurgie atd. Pamatuji si některá jména těch, kteří zemřeli. Doktoři dostali zaplaceno. Lékaři jsou 
na seznamu politik transparentnosti společností Pfizer a Moderna, obdrželi velké množství peněz 
prostřednictvím organizace, ke které patří, ať už jde o andaluské zdravotnictví nebo veřejné 
zdravotnictví, nebo jednotlivě. Doslova dostali zaplaceno za to, že to doporučili! Myslím, že je to 
pro ně experiment, jak moc lidská biologie odolá. Jaké míry dosáhla míra ponížení lidských bytostí
a nehorázného podvodu, kterému vystavili celou populaci. Nazvali vakcínu přesně tím, co 
způsobuje, že se nemoc potenciálně rozvine. Právě očkovaní obsadili 90 % JIP a 10 % je na 
hřbitovech. Řekli, že když jsme očkovali tolik lidí, je normální, že jsou nemocní. Jak je to 
normální? Tomu, kdo má 3 dávky, řekli, ʺchybí ti čtvrtáʺ, kdo zemřel s druhou, řekli, ʺkdyby si dal 



třetí.ʺ 
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Q: Samozřejmě se vždy najde výmluva, abyste se dál očkovali a pokračovali v podřizování se 
plánu 2030, koneckonců právě ten trasu zřejmě nějakým způsobem vyznačuje. Na politické úrovni 
již víme, že k otázkám obsahu nebo analýzy vakcín atd. se nikdo nebo alespoň téměř nikdo 
nevyjádřil. Určité procento populace hned po ʺCamprově zprávěʺ vykřikovalo do nebes. Je nějaká 
šance, že se to dostane k soudu, který to bude brát vážně a bude se všemi těmi stížnostmi skutečně 
pzabývat?
A: Každý den se nabízíme, Dr. Sevillano, Dr. Campra a já, abychom šli k soudu, abychom byli 
předvoláni obžalobou nebo jakýmkoli soudcem nebo smírčím soudcem, abychom svědčili. Podali 
jsme již 550 stížností mezi soudy, národním policejním komisařem, kteří příkaz obdrželi a jsou 
povinni tak učinit, a kasárnami Civilní stráže. Existuje stížnost, která se dostala k Nejvyššímu 
soudu. Konkrétně tady v Andalusii. Některé dělají pokrok, ale velmi nepatrně. Soudci to schovávají
v šuplíku, ani to nečetli. Asi mají dohodu, aby o všem mlčeli. Ve Spojeném království mají 
dokonce sledovatelnost a právní úschovu. Objevili také grafen a mikrotechnologii ve vakcínách, a 
přesto mají zvláštní potíže s přijetím stížnosti nebo se zahájením soudního řízení, když je 
prokázáno, že všichni jsou zabíjeni a že nic nemá společného s pandemií nebo koronavirem.

Vědí, kdy se objeví druhá, třetí, čtvrtá a pátá vlna, protože jen vybudí frekvenční kvalitu materiálu, 
který mají uvnitř. Řeknou to, pandemie budou samozřejmě další. S tímto materiálem uvnitř, když 
ho technologicky vzruší, mohou vytvořit epidemie, které chtějí. Varianty, podvarianty, co chcete. A 
ještě lidem řeknou, že jde o koronavirus nebo variantu Omicron či Deltacron. 

Q: Jaké máme možnosti, obyčejný občan, abychom nějakým účinným způsobem čelili celému 
tomu hrůznému plánu, který právě probíhá?
A: Je to nesmírně obtížné. Uspořádali jsme skupiny podle provincií a lidé se vzájemně poznávají. 
Pomáhá to trochu zvednout vibrace vzhledem k každodennímu psychologickému mučení v 
oficiálních médiích sloužících světovému ekonomickému fóru prostřednictvím Vanguard a 
Blackrock. Všechna média říkají to samé, všechna média jsou režírována stejně! Kromě 
alternativních médií, čehož si velmi vážíme. Kdo chce informace, jde logicky do alternativních 
informačních skupin. Musíme udělat něco důležitého. Existují kolektivní akce, stížnosti. Vyčerpali 
jsme všechny cesty demokratického právního státu. Jsme ale skutečně v demokratickém právním 
státě? Nebo je to tyranie? Co si teď budeme říkat, že to lidé nevědí? Spolykaly všechno. Je to velmi
obtížné. Musíme najít nějaký společný vzorec, abychom zvýšili kritické množství více, než co 
děláme. Ale tito lidé dospěli do bodu, kdy doslova zaplatili lidem, aby lhali jako mluvčí v médiích 
a nadále klamali velkou část lidí. Podvod, který není ideologickým ani politickým podvrhem. Je to 
velký podvod, který vede lidi a rodiny ke smrti. Tento podvod není ledajakým podvodem. Je to 
podvod, který vede ke smrti. 

Q: Ve Spojeném království provedli analýzu, Dr. Campra prý byl dokonce legálně střežen.
A: Legálně střežen. Máme také vysledovatelnost a úschovu. Lidé, kteří lahvičku doprovázeli, jsou 
ochotni svědčit a přísahat u soudu pravdu. Mají právní úschovu, to znamená, že notář sledoval 
všechny stopy… Ale i tak se předpokládá, že ho udali. Myslíte, že se něco změní? Protože to, co 
vidíme, je čtvrtá, pátá chřipka, bude šestá, protože také obsahuje tento materiál. Když zavedeme 
materiál globálně a současně v celé světové populaci a pak na to vysíláme, vy vytvoříte epidemii, 
pandemii, cokoli chtějí. 

Q: No, chtěl bych trochu naděje a nějaké světlo na konci tunelu.
A: Právě teď si musíme udržet naději, situace je velmi obtížná, protože tato technokracie ovládá 
prakticky všechno, politické, soudní, finanční, komunikační instituce, všechno, média atd. Možná 
je řešením vytvořit alternativní společnost vědomých bytostí, které už nevytvářejí nic, absolutně 



nic, co by se dalo předat do oficiálních médií. Uvidíme, jestli nám to dovolí. Zvyšte kritické 
množství, zůstaňte mezi námi, udržujte náladu. Nesnažte se přesvědčit kvůli přesvědčení, 
informace z La Quinta Columna se nikdy nikoho nesnaží přesvědčit, přesvědčit se musíte sami. 
Samozřejmě říkáme ʺpodívejte se pod mikroskopʺ. Jakýkoli normální mikroskop bude fungovat. 
Pokud se pod mikroskopem podíváte na zbytky vakcíny, neměli byste nic vidět. Říkají, že lipidové 
nanočástice nanometrické velikosti jsou viditelné pouze elektronovým mikroskopem. Pod 
optickým mikroskopem je ale vidět vše, jak grafen, tak mikrotechnologie. Zkontrolujte si MAC 
adresy, kdo byl označen jako dobytek. Je toho málo, co můžeme udělat. Právě teď je to o odporu a 
odchodu do venkovských oblastí žít daleko od veškeré radiace.

Opičí neštovice

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_virus156.htm

… I když se nevyskytují výhradně ve vzdálených populacích ve střední a západní Africe, zdá se, že
omezená ohniska opičích neštovic se vyskytly nejčastěji v takových oblastech světa, kde pokročilá 
podvýživa může potenciálně způsobit některé jinak benigní život ohrožující infekce. Základní 
chronická podvýživa se středně až vážně vyčerpanými zásobami vitamínů a minerálů u lidí žijících 
v odlehlých oblastech Afriky doslova vytváří půdu pro nákazu jakoukoli infekční chorobou.
Rychlé onemocnění spalničkami po vyřešení viru opičích neštovic je logickým výsledkem tak 
pokročilého vyčerpání živin v těle.
Typický mírný až střední klinický obraz spalniček se může snadno vyvinout ve smrtelnou infekci, 
když je chronický stav vyčerpání živin ještě dále vyčerpán záchvatem viru opičích neštovic.
Případy opičích neštovic se vyskytly pouze jako velmi omezená ohniska, nikdy jako epidemie nebo
ʺpandemieʺ.
. . . Nebyl zdokumentován žádný přenos z člověka na člověka. Ačkoli přenos z člověka na člověka 
je jistě možný, je to expozice a konzumace infikovaných zvířat, stejně jako jejich vzájemná 
konzumace, které šíří tento virus a slouží jako jeho rezervoár. To je další důvod pro jeho primární 
přítomnost v Africe, kromě celkově špatné výživy na velké části tohoto kontinentu. Opičí neštovice
jsou charakterizovány jako zoonotická infekce, což znamená, že se mohou přenášet ze zvířete na 
člověka nebo naopak.

Asymptomatické infekce opičími neštovicemi jsou velmi časté, protože více než polovina zdravých
osob v oblasti Ghany, která ve skutečnosti v době této studie neměla žádné hlášené klinické případy
opičích neštovic u lidí, měla pozitivní protilátky imunoglobulinu G (IgG) proti opičím neštovicím. 
rod viru. Podobně velké procento zdravých obyvatel v oblasti Konga mělo také cirkulující 
protilátky a další studie v Kamerunu zjistila tyto protilátky u více než třetiny testovaných subjektů.
To ukazuje, že opičí neštovice nejsou ve svém klinickém průběhu typicky závažné, natož smrtelné ,
u žádné lidské populace …
. . .
Ebola , další virus, který byl do značné míry omezen na africké země, vedl v letech 2014 až 2016 k 
výraznému propuknutí v západní Africe, ale nikdy se nepřiblížil ʺpandemickýmʺ nebo dokonce 
významným epidemickým rozměrům.
V populacích s vyčerpanou výživou, ve kterých se objevila, se mezi zemřelými jedinci vyskytovala
klinická infekce ve 25% až 90% případů, což je dost na to, aby to vyvolalo velký strach, že by se 
mohla snadno rozšířit a zabít po celém světě. I když ebola zabila mnoho nakažených, u značného 
počtu těchto exponovaných jedinců se vyvinula přirozená imunitní reakce (protilátky IgG), aniž by 
kdy klinicky onemocněli.
V závislosti na umístění africké komunity a podmínkách samotného testovacího protokolu,
až 50 % exponovaných jedinců, včetně těch, kteří žili s klinicky infikovanými jedinci, vykazovalo 
vývoj přirozených protilátek proti ebole, aniž by kdy onemocněli.
Navzdory prvotnímu strachu, se ve Spojených státech nikdy nevyskytla žádná ʺpandemieʺ, 



epidemie nebo dokonce menší propuknutí eboly, přestože mezinárodní aerolinky spolehlivě 
přivezly do země infikované osoby.
… léčba: jednorázové intravenózní infuze dvěma biooxidačními činidly, vitamín C a peroxid 
vodíku (pozn. už slyším ty potrefené … a askorbová kyselina vám nevadí?)

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_coronavirusvaccine132.htm
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