RELAȚIA DE CAUZALITATE DINTRE COVID ȘI GRAFEN (VIDEO)
Deci am găsit anumite elemente care au schimbat totul, și a fost în momentul în care
am analizat un vaccin, primul. Dar mai ales într-un mod mai invaziv: cei care au fost
inoculați au arătat un magnetism exacerbat în zona de inoculare. De acolo, am început să
investigăm, să suspectăm, ce fel de nanomateriale ar putea fi introduse în interiorul
corpului pentru a provoca magnetism, supraconducție și stocare a energiei. Și din acest
moment am găsit grafenul, grafenul care era materialul la modă, era singurul material
care provoacă cele trei... are aceste trei proprietăți în interiorul corpului.
În contact cu hidrogenul devine foarte magnetic și în plus nanoparticulele au
proprietatea de a exacerba fiecare dintre proprietățile lor, datorită dimensiunii practic
atomice pe care le au. Dar a fost, aproximativ, în acel moment când am primit o fiolă cu
posibilitatea de a o analiza. Am trimis-o la Universitatea din Almeria. Și Dr. Campra
Madrid, care are un doctorat în științe chimice, și este licențiat în biologie, a realizat o
analiză preliminară a eșantionului și a obținut, aproximativ într-o săptămână, un raport
preliminar cu dovezi solide de derivați de grafen în fiolă. Până astăzi, toate acestea au
avansat foarte mult. Ceea ce nu a avansat este divulgarea către mass-media.
Vreau să spun în primul rând, pentru toți acei oameni care mă ascultă pentru prima
oară, să încerce să facă un exercițiu de empatie cu ceea ce voi spune de acum încolo și să
încerce să uite această minciună repetată de o mie de ori în mass-media.
Există un material care acționează ca un amplificator al efectului de multiplicare a
frecvenței și trece dincolo de radiațiile lui Cherenkov. De la un semnal slab de telefonie,
grafenul are capacitatea de a mări de trei ori sau a înmulți de 1.000 de ori aproape
semnalul inițial în gigahertzi și să intre în banda de terahertzi, deja foarte aproape de
radiațiile ionizante. Atunci, dacă grafenul se află în interiorul corpului, poate declanșa
sindromul de iradiere acută, care este exact boala Covid-19. Boala există, dar nu este
cauzată de un agent etiologic de tip viral, - un nou coronavirus.
De ce îndrăznesc să spun asta? - Pentru că în ziua de astăzi, sunt deja 84 de instituții de
cel mai înalt rang științific și medical, universități care recunosc că nu au nici o dovadă
științifică de izolare, secvențiere, purificare, colorare și microfotografiere a noului
coronavirus. Noi avem deja peste 15 000 de ore căutându-l și nu l-am găsit. Singurul lucru
pe care l-am găsit a fost o construcție virtuală, asamblată cu un algoritm computerizat,
care se numește tocmai ”mușchi” (muscle) deci nu există o contagiere caatare, dar da,
există contaminare și intoxicare. Acesta este primul lucru pe care oamenii trebuie să
înceapă să îl înțeleagă și mai ales acei medici specialiști în radiologie care ar putea să mă
asculte acum: INTOXICARE, ÎNVENINARE... Oamenii trebuie să fie conștienți de faptul că
întreaga populație a fost otrăvită, că epidemia de Covid-19 vine într-o formă RĂU
INTENȚIONATĂ inclusiv într-un fel mai invaziv, pentru că a fost băgat în mai multe locuri

- inclusiv în forma inhalată, în aceste măști care au tocmai grafen în ele. TOATE măștile
(cu excepția celor confecționate de tine - n.m.) îl au!!! Să fie exterminată o mare
parte din populație. Ca foaie de parcurs pentru agenda 2030.
Pentru ca oamenii să înceapă să mă înțeleagă: când domnul Sanchez a semnat acordul
agendei 2030 și a dat grămada aceea de milioane de euro către Fundația Bill și Melinda
Gates, mai exact, ceea ce semna, este ceea ce el numea ”dezvoltarea sustenabilă a
societății” - care este o agendă de EXTERMINARE și de reducere a populației. Și ce
instrument folosesc ei, de fapt? Acesta este ceea ce ei numesc ”vaccin”, NU ESTE UN
VACCIN, ESTE O OTRAVĂ, conține oxid de grafen - și o spun asumându-mi toate
consecințele, tare și clar, în funcție de raportul preliminar al fiolei și pe care îl vom avea
științific, complet.
Am făcut mai mult de 110 plângeri penale iar oamenii trebuie să fie conștienți de acest
lucru. Dacă ceea ce spun nu ar fi adevărat..., de ce nu mă bagă companiile farmaceutice la
pușcărie sau să mă dea în judecată? Deci, grafenul în interiorul corpului - ceea ce face este
să înmulțească semnalele slabe de telefonie, în principiu neionizante, până la câmpul de
radiații ionizante, care duce la sindromul de iradiere acută care este deja bine descris în
medicina clinică. Deci vorbim despre o boală perfect cunoscută care este Covid-19.
Oamenii mor din cauza radiațiilor, a iradierii. În toate vaccinurile, inclusiv în cel
antigripal, - chiar așa cum au făcut - noi, primul lucru pe care l-am observat este că acei
oameni care fuseseră vaccinați împotriva gripei, mai ales în căminele de bătrâni, care vă
amintiți că au căzut trei sferturi dintre ei în toată lumea, în toate țările din lume, nu pentru
că au fost doar imunodeprimați, ci pentru că fuseseră ultra-vaccinați, 90% sunt cu vaccinul
antigripal, în special cu Chiromas, pe care l-am analizat: (există) grafen și cu Vaxigrip:
deasemenea, (există) grafen.
8 din 10 antene telefonice sunt plasate în apropierea căminelor de bătrâni, case de
odihnă și spitale. Și ne-am întrebat DE CE? De fapt, în acele locuințe în care nu existau
surse de radiații electromagnetice, nu a existat mortalitate Covid. Bătrânii din căminele
de bătrâni au fost uciși, iradiați, cu un amplificator în corpurile lor care este grafenul. Și
asta este ceea ce am descoperit în La Quinta Columna și asta este ceea ce vom invoca în
instanțe. Cei care au comis tot acest MASACRU - și pe care îl comit în continuare chiar
acum - folosind acest pretext sau justificare pentru a inocula întreaga populație mondială,
spunând că este vorba despre un virus, - este o perdea de fum.
La anumite frecvențe, grafenul este excitat, amplifică frecvența și crește stresul
oxidativ al organismului, prin urmare, nivelele de glutatuin endogen nu pot să facă față.
Deaceea anumite medicamente cum ar fi N-Acetil Cisteina și antioxidanții în general
funcționează împotriva Covidului și deaceea La Quinta Columna deja a salvat milioane de
vieți. Sigur, dar să vedem, dacă este un agent biologic, o persoană moartă nu poate

infecta pentru că nu există spută, nu există tuse, nu-i așa? Nu am văzut nici un mort
scuipând. Deci toate acestea nu ne-au sunat ciudat până acum că știam despre grafen.
Aș vrea să știți că morții Covid, conform protocolului ”Organizației Mondiale a
Sănătății”, sunt tratați și protocolizați ca morți iradiați. Acum înțelegem totul, pentru că în
acest caz, ei chiar contaminează, deaceea au trebuit să fie incinerați.
Simptomatologia Covid este toată simptomatologia medicinei clinice, pentru că au pus
toate simptomele aici, și se întâmplă că iradierea de fapt afectează aproape toate
sistemele, toate sistemele de organe. Variantele au început chiar în ianuarie, când au
început să vaccineze pentru a justifica morțile pe care le provoacă veninul, pe care ei îl
numesc ”vaccin”.
Există și brevete, să știți, că pe pagina oficială de internet a Ministerului Industriei și
Comerțului al guvernului spaniol sunt publicate brevetele pentru soluții fiziologice
apoase cu oxid de grafen, ceea ce este același lucru pe care l-am găsit noi în eșantionul
vaccinului. Ei neagă acest lucru, pentru că grafenul în interiorul corpului este el însuși cel
care provoacă magnetismul.
Acei oameni care au magnetism, care au linguri care se pot lipi de ei, și care văd asta ca
pe ceva amuzant și hilar, să știe că sunt în pericol !!! Toți cei care au fost vaccinați
împotriva gripei și oricare dintre variantele Covidului sunt în pericol, în sensul că au
potențial să dezvolte boala, exact când se vor deschide acele antene (5G - n.m.).
Într-adevăr, corpul, prin intermediul enzimei numită mieloperoxidază, o plasă de
neutrofile, are capacitatea de a elimina orice toxine, ca și cum ar fi vorba despre un agent
patogen sau macrofag. Deci în acest sens, ei au calculat că de la 2 la 3 luni este când acel
toxic este eliminat, așa că pun altul la loc. Când îl elimini din nou, mai pun unul (alt vaccin n.m.), dacă îl poți suporta. Grafenul în interiorul corpului are afinitate pentru inimă,
provocând astfel miocardită, pericardită, inflamația mușchiului cardiac, infarcturi... și
ceea ce vedem este o epidemie.
Grafenul din interiorul corpului cauzează TROMBOGENITATE, are un factor de
coagulare a sângelui. Toate persoanele care au fost vaccinate pot să-și facă testul Dimero
D și vor verifica dacă sunt peste 300 sau 500.

Video la: http://romanortodox.info/relatia-dintre-covid-si-grafen-video/

