
Măștile utilizate și comercializate de la începutul 
plandemoniei până în prezent, conțin OXID DE GRAFEN !!! 

http://romanortodox.info/sunteti-pro-sau-contra-panereziei-ecumenismului-sincretist/  

Bețișoarele folosite atât pentru testarea PCR, cât și pentru cea antigen CONȚIN deasemenea 

NANOPARTICULE de OXID de GRAFEN !!! 

Toate variantele de PSEUDO-vaccin: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & 

Johnson, Sputnik, etc, conțin o cantitate considerabilă de nanoparticule de oxid de grafen! 

Această constatare a fost posibilă prin analiza cu ajutorul microscopiei electronice și a 

spectroscopiei. 

Vaccinul ANTIGRIPAL conținea NANOPARTICULE DE OXID DE GRAFEN ! 

 

Deasemenea, atât noul vaccin antigripal, cât și vaccinul anti-covid intranazal conțin 
cantități FOARTE MARI de nanoparticule de oxid de grafen. 

Oxidul de grafen este o substanță toxică ce determină formarea de TROMBI în organism, 
produce COAGULAREA SÂNGELUI și determină ALTERAREA SISTEMULUI IMUNITAR prin 
decompensarea echilibrului oxidativ în raport cu rezerva de GLUTATION. 

Dacă doza de oxid de grafen este crescută prin orice metodă de administrare, aceasta 
conduce la colapsul sistemului imunitar și ulterior determină alterarea secreției 
citokinelor (substanțe secretate de leucocite în timpul proceselor inflamatorii și de 
apărare). 

Oxidul de grafen se acumulează în plămâni și generează ”furtuna de citokine”, plămânii 
generând pneumonie bilaterală prin diseminarea uniformă în sistemul alveolar pulmonar. 

În plus, oxidul de grafen cauzează un gust metalic. Poate că acest lucru te ajută să 
înțelegi: 

Inhalarea de oxid de grafen provoacă inflamația membranelor mucoase nazale 
conducând la lipsa parțială sau totală de gust și miros (legea fiziologiei medicale spune că 
dacă mirosul îți este afectat, consecutiv și gustul va fi afectat până la dispariția acestuia). 

Oxidul de grafen DOBÂNDEȘTE PROPRIETĂȚI MAGNETICE PUTERNICE în interiorul 
organismului! 

http://romanortodox.info/sunteti-pro-sau-contra-panereziei-ecumenismului-sincretist/
https://studiicliniceimmunocal.wordpress.com/glutationul/


Aceasta este explicația pentru fenomenul magnetic pe care deja milioane de oameni l-au 
experimentat ca urmare a administrării acestuia pe diverse căi, INCLUSIV PRIN 
VACCINARE ! 

În concluzie, OXIDUL DE GRAFEN ESTE PRESUPUSUL SARS-COV-2, presupusul noul 
coronavirus care a provocat boala numită covid-19 !!! 

Acesta este adevăratul motiv pentru care nu s-a putut realiza izolarea și purificarea noului 
coronavirus, așa cum dealtfel recunosc majoritatea instituțiilor de sănătate de nivel înalt 
din diferite țări atunci când sunt întrebate despre aceasta. 

  

Boala COVID-19 este rezultatul introducerii pe diferite căi a nanoparticulelor de oxid de 
grafen !!! 

Oxidul de grafen este foarte potent și ”contagios” în aerosoli, la fel ca și presupusul sars-
cov-2. 

Ca orice alt material, oxidul de grafen are o așa numită ”bandă electronică de absorbție”. 
Aceasta înseamnă că absoarbe o anumită frecvență care stimulează oxidarea metalului / 
țesutului cu care intră în contact foarte rapid, astfel încât în interiorul organismului 
toxicul proliferează și reduce rezerva naturală de antioxidant - (glutationul este 
principalul constituent al acestei rezerve și este principala substanță antioxidantă a 
corpului uman). 

Mai exact această frecvență este emisă de NOUA TEHNOLOGIE WIRELESS 5G ! Acesta este 
motivul pentru care instalarea antenelor 5G NU A FOST NICIODATĂ OPRITĂ PE DURATA 
PANDEMIEI, fiind unul dintre puținele servicii care s-au păstrat în această perioadă alături 
de serviciul de MONITORIZARE de către Forțele de securitate naționale. 

Noi suspectăm că în campania antigripală din 2019, nanoparticule de oxid de grafen au 
fost introduse în acele flacoane, fiind deja folosit ca adjuvant medicamentos.  

Cu experimentele 5G ulterioare în diferite părți ale lumii, covid-19 s-a dezvoltat ca urmare 
a interacțiunii dintre câmpurile electromagnetice exterioare și oxidul de grafen prezent în 
interiorul corpului.  

Amintiți-vă că totul a început în Wuhan (China), acesta fiind PRIMUL ORAȘ DIN LUME în 
care s-a TESTAT tehnologia 5G la sfârșitul lunii noiembrie 2019!!! (perioada când s-a 
presupus ulterior că ar fi apărut, de fapt, primele cazuri de coronavirus în China și Italia, 
pe care le-au considerat ca fiind gripă obișnuită). 

Atât pangolinul, cât și supa de liliac au fost menite să ne distragă atenția. 



Scopul introducerii oxidului de grafen este mai obscur decât îți poți imagina, deci este 
necesar pentru tine sp asimilezi această informație și să resetezi ceea ce știai despre 
boală până acum. 

Cele mai înalte structuri guvernamentale care îndeamnă sau chiar îi obligă pe oameni ”să 
se protejeze” prin ”metodele clasice pandemice (poartă masca, distanțare socială, spală-
te pe mâini cu dezinfectanți toxici, VACCINAȚI-VĂ)”, cel mai probabil îi vor îmbolnăvi. 

Acum că știm că ceea ce a provocat boala este o substanță chimică toxică, iar nu un agent 
biologic, știm că putem ameliora boala prin creșterea nivelului de GLUTATION. 

Glutationul este un antioxidant natural care se găsește în corpul uman (este produs de 
ficat; N-ACETIL CISTEINA este un supliment alimentar din care ficatul poate produce 
glutationul!). 

Câteva detalii vă vor ajuta să înțelegeți tot ce s-a prezentat în media: 

Glutationul este prezent în cantități mari în organismul copiilor, boala afectându-i foarte 
puțin pe aceștia. După vârsta de 65 de ani, nivelul de glutation din organism scade 
considerabil, ceea ce explică de ce covid-19 apare predominant în populația vârstnică. 

Glutationul se găsește în cantități crescute și la atleții de performanță, deaceea doar 
0,22% dintre aceștia au avut boala. Puteți să înțelegeți de ce atât de multe studii arată că 
administrarea pastilelor cu N-acetilcisteină, care este precursorul glutationului în 
organism, sau administrarea directă intravenoasă a glutationului VINDECĂ RAPID BOALA 
COVID-19! Boala s-a vindecat prin creșterea nivelului de glutation, astfel încât organismul 
a putut face față toxicului (oxid de grafen) prezent pe diverse căi în organism. 

Această descoperire realizată de La Quinta Columna este atacată de Bioterorismul statal 
și de Guvernele întregii populații, care în prezent CONTRIBUIE la CRIME ÎMPOTRIVA 
UMANITĂȚII !!! 

Deaceea este vital să răspândim această informație atât cadrelor medicale, cât și 
populației generale. La Quinta Columna estimează că zeci de mii de persoane vor muri 
zilnic doar în Spania atunci când guvernul va activa toate antenele 5G ! 

Trebuie să luăm în calcul că nu doar bătrânii din instituțiile de îngrijire au fost vaccinați cu 
vaccinul anti-gripal, ci și o mare parte din populație, la toți aceștia introducându-se oxid 
de grafen ! Corpul are capacitatea de a elimina în mod natural toxicul, și deaceea au 
introdus o a TREIA doză de vaccin anti-covid, ca să se mențină oxidul de grafen în 
organism. 

Avem toate dovezile a ceea ce se întâmplă, dar dacă legile nu se respectă și OAMENII 

NU ACȚIONEAZĂ, vom fi din ce în ce mai PRIGONIȚI ! 



Dacă citești asta înseamnă că realizezi că în ultimul an ai fost mințit de către cele mai 
înalte instituții. 

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul nostru www.LaQuintaColumna.net sau 
canalul nostru de Telegram La Quinta Columna Tv unde mai mult de 100.000 de persoane 
știu adevărul și nu mai sunt păcăliți de această minciună la scară largă. Vă rog să răspândiți 
această informație și împreună să oprim soarta care ne așteaptă: Agenda 2030 (fruit of the 
Agenda 20/30 roadmap). 

Acesta este scopul elitei:  CONTROLUL  COMPORTAMENTULUI  POPULAȚIEI  folosind 

nanoparticule de oxid de grafen stimulate de la distanță prin tehnologia 5G care, prin 
traversarea cu ușurință a barierei hemato-encefalice, provoacă schimbări la nivelul 
sinapselor neuronale !!! Deaceea în media se spune că un ”TSUNAMI AL CREIERULUI” este 
așteptat în viitorul apropiat. 

Boala COVID-19 este doar un efect al nanotehnologiei prezente în corpul uman! Este 

posibil ca prin tehnologia 5G să ne citească sau chiar să ne introducă gânduri, chiar și 

sentimente. 

Declarații ale Ministerului Transporturilor și al Telecomunicațiilor (din Spania): 

”Unele persoane spun că cea mai bună metodă de a prezice viitorul este să îl inventezi și asta sperăm să 
facem. Tehnologia 5G este un pas uriaș înainte deoarece aceasta va realiza o schimbare majoră în viețile 
noastre, mai mare decât toate schimbările aduse prin toate celelalte tehnologii introduse până în 
prezent.  Posibilitatea ca mașinile să ne citească gândurile, să ne sugestioneze gânduri și sentimente, va 
schimba viața așa cum o știm, tehnologia 5G va deveni sistemul nervos al societății; un sistem nervos la 
fel ca cel uman.  

Vă întreb: cât este de important ca inima să bată pentru a asigura supraviețuirea? Este vital! Trebuie să 
ne îngrijorăm dacă inima bate sau nu? Nu, pentru că în corpul nostru se găsește un sistem de inteligență 
naturală care se asigură că toate organele și sistemele funcționează bine. Puține decizii sunt luate 
conștient, majoritatea fiind luate de sistemul nervos autonom.  

Același lucru se va întâmpla în multe aspecte ale vieții noastre ca urmare a tehnologiei. Un lucru de 
importanță majoră este să modificăm țara, să devină modernă, astfel âncât această tehnologie să ajungă 
în fiecare casă.” 

Politician spaniol declarând în Parlamentul Spaniei (ridiculizând adevărul): ”se spune că se vrea 
implementarea unei dictaturi comuniste iudeo-masonice cum este în Bolivia, și că vor să ne introducă 
viruși chinezești în sânge prin vaccinare, iar în combinație cu rețeaua 5G ne vor controla mintea și corpul. 
Eu spun: terminați cu prostiile acestea și vedeți-vă de treabă!” 

SPUNEȚI TUTUROR !!! 

http://romanortodox.info/sunteti-pro-sau-contra-panereziei-ecumenismului-sincretist/  
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