
Wat grafeenoxide en nanotechnologie te 
maken hebben met 5G – Interview met 
Ricardo Delgado Martin 
 

Kla.TV: Oké, laten we beginnen. Welkom Ricardo Delgado Martin. Een korte introductie van jezelf 

voor het Duitstalige publiek. Nou, Ricardo Delgado Martin is oprichter en directeur van "la Quinta 

Columna" (De Vijfde Colonne). Hij heeft een graad in Biostatistiek van de Universiteit van Sevilla. Hij 

heeft een Master in Biostatistiek, Postgraduaat in Gezondheidsbiologie, Klinische Microbiologie, 

Epidemiologie en Klinische Immunologie, toegepast aan de Europese Universiteit Miguel de 

Cervantes. Universitair expert in klinische genetica van de Universiteit Antonio de Nebrija. Certificaat 

van wetenschappelijke bijdrage, van de Universiteit van Sevilla en postdoctorale master in 

kinderpsychologie. Master in bankieren en financiën van het Instituto Superior de Técnicas y 

Prácticas Bancarías. Master in persoonlijke training. Met andere woorden, een lang en uitgebreid 

dossier.  

Mr. Delgado: Bedankt Angel voor de uitnodiging en aan de zender Kla.tv voor de mogelijkheid om 

ons onderzoek daar te presenteren.  

Kla.tv: Ricardo, als je jezelf zou moeten beschrijven, wie zou je zeggen dat Ricardo Delgado Martin is? 

Mr. Delgado: Eigenlijk, omdat het menselijk wezen waarschijnlijk onder een constante evaluatie en 

verandering staat, kunnen we zeggen dat een persoon, dicht bij het ontwaken, in zekere zin, dat we 

ons gerealiseerd hebben, we hebben vastgesteld dat de wereld, waarin we leven niet precies die is, 

die ons verteld is. Vanaf een bepaald moment heb ik alle grote dogma's en officiële paradigma's, die 

voortkomen uit wat wij wetenschap noemen, in quarantaine moeten zetten.  

Kla.TV: Nou, waar gaat de biostatistiek over?  

Mr. Delgado: Biostatistiek is een specialiteit van de statistiek, wat weer een tak van de wiskunde is, 

een exacte wetenschap, en het gaat meer over het onderwerp epidemiologie, toegepast op het 

gebied van de gezondheid. Het is praktisch hetzelfde, het zijn synoniemen.  

Kla.TV. Oké, hoe bent u op het idee gekomen om het platform "La Quinta Columna" op te richten?  

Mr. Delgado: Het kwam voort uit de dringende behoefte om een menselijk collectief te vormen, een 

groep bewuste mensen, die de werkelijkheid die ze willen schilderen met deze zogenaamde 2030-

agenda absoluut niet delen. Van daaruit groeide het kanaal beetje bij beetje exponentieel, vooral 

toen we besloten de flesjes te analyseren, eerst van Pfizer en daarna ook van Astra Zeneca, Moderna 

en Johnson. Vanaf dat moment begonnen we logischerwijs informatie te verstrekken op basis van 

observatie en zetten we alles wat uit de officiële versie en uit de wetenschappelijke artikelen van de 

farmaceutische bedrijven zelf kwam in quarantaine.  

Kla.TV: Oke, dus de vraag is, wat is jullie missie, praktisch, nou, je hebt dit beantwoord. Ik denk dat 

het is om al die inconsistenties en die twijfels etc. te erkennen. Dat kan ik me voorstellen.  

Mr. Delgado: Vanaf vandaag kunnen we de missie van "De Vijfde Colonne" nog duidelijker stellen. 

Het is om letterlijk zoveel mogelijk mensen te redden. Want waar ze ons heen willen brengen, is het 
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verlies van elke vorm van identiteit en intrinsieke menselijkheid, naar transhumanisme of het 

uitsterven van de menselijke soort, zoals we die kennen.  

Kla.TV: Waarom denkt u dat er niet meer biostatistici zijn, zoals in uw geval, of mensen in de 

onderzoekswereld? Wetenschap gewijd aan deze onderwerpen, dat wil zeggen om dit onderwerp te 

analyseren en te onderzoeken betreffende het vaccin, en de epidemie enz.  

Mr. Delgado: Die zijn er, het probleem is dat degenen die het weten zwijgen, en het is dit 

medeplichtig zwijgen dat het verlies van een groot aantal levens veroorzaakt, en de rest schikt zich 

precies en werkt voor het systeem. Natuurlijk met grote hoeveelheden geld op tafel, bloedgeld, om 

het precies te zeggen.  

Kla.TV: Nou, als we teruggaan naar het begin van de gebeurtenissen, dat wil zeggen, alles wat we 

hebben meegemaakt van de zogenaamde pandemie. Hoe kan het beter uitgelegd worden, of op zo'n 

manier via de officiële media, wat ons verteld is, of wat ons NIET verteld is, in deze zin.  

Mr. Delgado: Nou, ons is verteld dat alles een gevolg is van een niet bestaand Coronavirus en dat we 

daarom een pandemie hebben en de werkelijkheid is duidelijk; dat het een genocide is door de 

introductie van een giftige chemische verbinding in het lichaam. Eerst is het de griepcampagne en 

gericht op de bejaardentehuizen en vervolgens op de gehele collectieve wereldbevolking. Als we dus 

een chemische verbinding introduceren die een radio-modulerend vermogen heeft en die in het 

lichaam werkt als een ziekteverwekker, hebben we het over een voorbedachte, bewuste daad en 

natuurlijk over een genocide en helemaal niet over een pandemie. Daarom kunnen ze met absolute 

precisie weten wanneer een golf verschijnt, de tweede, de derde, die ze varianten noemen, wat 

slechts een rechtvaardiging is van de veroorzaakte doden en ziekte met wat ze vaccins noemen, wat 

logischerwijs helemaal geen vaccin is.  

TV: Oké. Vanaf welk moment, of liever gezegd, op welk moment begon je echt te vermoeden, of 

zoals ze zeggen, er klopt iets niet. Op welk moment had u die twijfels of begon u geen logica te 

vinden in alles wat ons verteld wordt en wat we meemaken.  

Mr. Delgado: Wel, praktisch vanaf het begin. Aanvankelijk dachten we dat er inderdaad een soort 

biologisch middel kon zijn dat niet was wat ons werd verteld. We begonnen de cijfers te kraken, 

precies aan de hand van de cijfers die epidemiologische patronen kunnen opleveren, we maakten 

vergelijkingen met de gewone seizoensgriep en we keken naar de tegenmaatregelen die werden 

genomen en dat we ook het precedent hadden van de beroemde influenza A van 2009/2010, dat 

alles deed ons vermoeden dat er een grote operatie achter zat: het beroemde evenement 201 dat op 

18 oktober in New York City werd gehouden door de Bill en Melinda Gates Foundation, de John 

Hopkins University en het World Economic Forum. Dat was allemaal erg verdacht, maar vooral toen 

we het vaccin analyseerden, dat wil zeggen, toen ze begonnen te injecteren en we eerst het 

versterkte magnetische effect zagen, eerst in het gebied van de prik en daarna geëxtrapoleerd naar 

het gebied van de bovenste zonnevlecht en tenslotte het hoofd, dat wil zeggen het elektrisch 

geleidende weefsel van het lichaam. We begonnen dus te zien dat er echt een materiaal of een 

nanomateriaal kon zijn dat in mensen werd geïnjecteerd, we ontwikkelden de hypothese dat het een 

derivaat van grafeen was op basis van alles wat we al wisten en de hypotheses of de hoge indicaties 

die er waren en uiteindelijk bewezen we het met een voorlopige analyse en vervolgens met een 

definitieve analyse die we later nog wat zullen uitbreiden.  

Kla.TV: Dus we hebben tot nu toe gehoord dat het SARS Cov2 virus, dat is het virus dat vermoedelijk 

deze ziekte COVID 19 veroorzaakt, nooit is geïsoleerd of gesequenced. Wat betekent isoleren of 

sequencen in de zin van een virus?  
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Mr. Delgado: Sequenering en isolatie van een biologisch agentia van het type virale Corona, in dit 

nieuwe geval, zou betekenen het hebben van de exacte nucleotidenvolgorde en de combinatie van al 

die paren waardoor het er niet uitziet als 29.800, of ongeveer 30.000 nucleotideparen. Het is een 

DNA formaat, dat wil zeggen, dat hebben we niet. Wat je hebt is een virtuele constructie 

samengesteld met een computeralgoritme dat ook wel MUSCLE wordt genoemd, dat wil zeggen, het 

zijn virussen in silicium of chimera virussen, zo heet het. Het bestaat alleen in de computer. SARS 

Cov2 bestaat niet in de natuur. Uit het slijm van 3 longontstekingspatiënten of 3 patiënten die aan 

longontsteking stierven in Wuhan, verschillende soorten longontsteking, hebben ze genetisch 

materiaal gehaald en geprobeerd iets te sequencen, maar met alleen een eerste zaadje, van daaruit 

hebben ze geëxtrapoleerd. Dat hoeft niet, ze hebben computersoftware! Maar niet alleen van deze 

biologische agent, maar ook van alle voorgaande. Dus er is geen echte sequentie kennis in de aard 

van SARS Cov2. Niemand heeft het. Hadden ze het wel, dan hadden ze zogenaamd een traditioneel 

vaccin gemaakt dat het agentia verzwakt. Ook is er geen laboratorium die er een kweek van kan 

hebben en er zijn al ongeveer 180 instellingen in de wereld: Ministerie van Gezondheid, ministerie 

van Volksgezondheid, allerlei universitaire instellingen, etc. waarvan er geen enkele sequentie heeft 

van SARS Cov2. Toch vertellen ze ons over varianten en sub-varianten.  

Kla.TV: Precies, dus op een bepaald moment in de geschiedenis, voor zover we weten, is er een 

sequencing van een virus? In het algemeen, weten we dat bepaalde virussen, ik weet niet, Ebola...  

Mr. Delgado: Het is mogelijk dat er een, Angel, het is mogelijk dat er een echte sequentie is van een 

of ander biologisch agentia. Want nu moeten we ons ook afvragen of wat we virussen noemen het 

gevolg zijn van ziekten of de oorzaak van ziekten en niet het product. Het is waarschijnlijk dat de 

huidige virologie letterlijk in mootjes wordt gehakt en in de prullenbak verdwijnt. We hebben 

iedereen laten geloven op basis van farmaceutische belangen, eerst de Rockefeller Foundation en nu 

de Bill en Melinda Gates Foundation, die het overneemt. Dat wat wij virussen of virale agentia 

noemen, de oorzaak is van de ziekte, terwijl het hoogstwaarschijnlijk het gevolg is. En de ziekte 

wordt veroorzaakt door stralingsverschijnselen, vergiftiging, etc. zoals we nu gaan zien met dit ding 

dat ze Covid19 noemen.  

Kla.TV: Dan zouden we vanaf het begin, zoals ze zeggen, het met een korreltje zout moeten nemen, 

dat er misschien een griepvirus, pokken, mazelen, AIDS, Ebola, enz. is, dat wil zeggen dat we niet echt 

weten of dat op zich - zoals nooit eerder - gesequenced of geïsoleerd is, zoals u zegt. 

Mr. Delgado: En evenmin is er de mythe van besmetting als zodanig, noch is ooit aangetoond dat een 

persoon die zogenaamd besmet is met griep de ziekte kan oplopen of verspreiden naar een andere 

persoon door de lucht, omdat is aangetoond dat de informatie reist, de genetische informatie, maar 

als een boodschapper alert, dat wil zeggen, wat we Coronavirus noemen - dit soort virale agentia, zijn 

waarschijnlijk Inter-species alert berichten om te waarschuwen dat er een fenomeen is zoals straling 

die iedereen treft. Dan synthetiseert het virus een proteïne die het individu zal beschermen, maar 

niet om hem te doden, maar om te beschermen.  

Kla.TV: Om het organisme, het menselijk lichaam voor te bereiden om op een bepaalde manier of 

vorm te reageren.  

Mr. Delgado: Precies, maar wat het doodt of wat het ziek maakt zal de straling zijn. Het is 

waarschijnlijk dat de gewone griep seizoensgebonden is, het is waarschijnlijk een soort natuurlijke 

zonnestraling, bijvoorbeeld: typisch voor de winter.  

ma
rti
nv
rijl
an
d.n
l



Kla.TV: We stellen de vraag automatisch, bij de vaccins die ons al generaties lang worden toegediend, 

zeg maar. Wat heeft men de mens eigenlijk gegeven, als al die virale oorzaken werkelijk geen 

rechtvaardiging hebben of als zodanig niet bestaan?  

Mr. Delgado: Ik zal u heel snel antwoorden: kwik in de vorm van thimerosal, dat het aantal kinderen 

met zenuwaandoeningen heeft doen toenemen. Aluminium, waarop het lichaam juist allergisch 

reageert, niet op een verzwakt virus, dat verantwoordelijk is voor een epidemie van autisme sinds 

precies het begin van de injecties. In traditionele vaccins, waar we het over hebben, zitten 

oplosmiddelen, die zogenaamd het lipide membraan van de cel oplossen, zodat het vaccin als 

hulpstof meer nadruk krijgt. Dat is wat ze ons vertellen. Detergenten zoals polysorbaat 80 en 

tritoniqui 100; dat is wat in traditionele vaccins is geïntroduceerd, maar nu is er een - wat zij noemen 

boodschapper-RNA-technologie, er is helemaal geen boodschapper-RNA, het enige wat er is, is 

microtechnologie en grafeen. Grafeen is een ander materiaal, dat bijzonder giftig is in het lichaam, 

toegevoegd aan deze hele machiavellistische operatie die al lange tijd gaande is.  

Kla.TV: Ok, sprekend over dit giftige middel, grafeenoxide zoals u zegt. Wat veroorzaakt grafeenoxide 

precies in het menselijk organisme? 

Mr Delgado: Grafeenoxide- het eerste wat we moeten begrijpen is dat wanneer het in het lichaam in 

contact komt met levende cellen het een exponentieel magnetisch gedrag heeft, dat is waarom we 

vanuit "La Quinta Columna" een bericht stuurden toen we veel gevallen om ons heen zagen, het 

typische fenomeen waarbij lepels en metalen voorwerpen direct in het gebied van de prik bleven 

hangen en dan zoals ik zeg in het gebied van de borst en het hoofd, maar het was ook meetbaar en 

nog steeds met elektromagnetische meetapparatuur zoals deze. Zij gaven sterke bronnen van 

elektromagnetische straling af, dus we weten dat wat grafeen doet is het signaal van de 

telefoonantennes in Gigahertz versterken en met het transistoreffect omzetten of overbrengen naar 

Terahertz, wat precies zo is dat een microtechnologie die in het vaccin zit kan functioneren. Het 

grafeen in het hele lichaam activeert de bloedstolling, het wordt gebruikt in het formaat, om 

bloedplaatjes te verminderen, om de stolling te activeren en heeft dus een trombosinopenisch 

effect. Allerlei ziekten ontstaan als gevolg van door grafeen gegenereerde trombi en dat doet het, 

omdat het de stralingsschade versterkt. En straling genereert al het spoeleffect, het opstapelen van 

de rode bloedcellen, de erytrocyten. Als grafeen dat versterkt, krijg je een stollend cumulatief effect. 

Met als gevolg: beroertes, embolieën, allerlei verschijnselen van cardiovasculaire en 

cerebrovasculaire ongevallen, embolieën ook bij gebrek aan bloedtoevoer. Maar grafeen is ook 

mutageen in het lichaam, het kan genen moduleren, het veroorzaakt mutagenese, chromosomale 

veranderingen en kanker. Het veroorzaakt ook onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. In 

mannelijk sperma tast het de beweeglijkheid van het sperma aan en veroorzaakt onvruchtbaarheid 

bij vrijwel de gehele bevolking. Ook neurodegeneratie en natuurlijk kanker. Maar ook 

hartritmestoornissen omdat het een supergeleidend materiaal is en het zich gaat nestelen in die lijn 

waar juist magnetisme wordt uitgelokt, dat is het centrale zenuwstelsel, gevormd door het 

ruggenmerg en de neuronen. In het hoofd zoals ik zeg: neurodegeneratie. Het heeft meer 

mogelijkheden inclusief het einddoel dat we later zullen zien. En in het hart, wanneer het door 

hartactiviteit in elektrische activiteit komt, gaat grafeen daarheen als supergeleider, wat het is. 

Iedereen weet dus al van grafeenbatterijen. Grafeen is ook een energiecondensator: het slaat de 

energie op die het ontvangt uit zijn omgeving, vooral van telefoonantennes. Het ontvangt die energie 

en kan die ontladen. Als het ontladingen genereert in het hart, zal het het hartritmepatroon 

doorbreken, waardoor het flauwvalt door gebrek aan cerebrale irrigatie en als gevolg daarvan 

instorting, syncope, flauwvallen, aritmie met plotselinge en abrupte dood, wat we nu ook zien. En ik 

vergeet het belangrijkste: op middellange termijn is grafeen stralingsafhankelijk, dat wil zeggen, het 
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zal microgolfstraling absorberen en zowel de frequentie als de schade ervan vermenigvuldigen. Zodra 

het het lichaam binnenkomt, begint het vrije radicalen af te geven. Op het moment of wanneer het 

zover is, zal het een bepaalde drempel van het immuunsysteem overschrijden en een zogenoemde 

cytokinestorm opwekken. In het lichaam, omdat het een giftige stof is, reageert het immuunsysteem 

met een ontsteking om te proberen de proliferatie van de giftige stof te voorkomen. Dus systemische 

of multi-orgaan ontsteking. De cytokinestorm wordt geëlimineerd door de long. Godzijdank heeft het 

menselijk lichaam de capaciteit om het te elimineren, maar eenmaal bestraald in de longen 

genereert het een bilaterale longontsteking. Dus we hebben al ernstige Covid 19. De echte Covid. 

Kla.TV: Aangezien we het hebben over een acuut stralingssyndroom, volgens sommige programma's 

die ik u heb horen zeggen, is er geen wetgeving op het niveau van elk land, hoeveel er mag worden 

uitgezonden, of de antennes: hoeveel er mogen worden uitgezonden zodat ze geen invloed hebben 

op de mens, de menselijke gezondheid. Weet u daar iets van? Ik bedoel, want natuurlijk hadden we 

het jaren geleden over 2G, 3G, 3G+, 4G antennes, maar op een gegeven moment stel ik me voor dat 

die straling zodanig wordt verzameld dat we kunnen weten of het schadelijk is of niet. Tot welke 

grens kunnen we zeggen dat het schadelijk is en wie kan ons tegen die straling beschermen? Officieel 

gezien, naar wie zouden wij dan moeten gaan?  

Mr. Delgado: Wel, in theorie naar radiofrequente comitéorganisaties, in ons land bijvoorbeeld in 

Spanje of naar de Milieuraad. De waarden die schade veroorzaken zijn de laatste tijd zelfs 500 en 

duizend keer hoger dan de waarden die in ons land zijn toegestaan. De cijfers veranderen of variëren 

een beetje van land tot land binnen de Europese Unie, maar toch zijn de waarden die nu al als 

toelaatbaar worden opgegeven veel hoger dan de waarden die de menselijke biologie aantasten. 

Bijvoorbeeld, ik heb hier nu als u naar het scherm kijkt, ik weet niet of u iets kunt zien... wel, de volt 

per meter of in microwatt per cm² is 13, in huis zou het 0,1 moeten zijn, dat wil zeggen, we hebben 

het over 130 keer meer. Nu, ook al hebben we anti-stralingsstof op dat raam en aan de andere kant 

van de achterkant aangebracht, ik bedoel, dit is gekkenwerk. Ze hebben de wereld veranderd in een 

elektromagnetische soep. Als we in het lichaam ook nog een materiaal introduceren dat de straling 3 

magnitudes van de golf verhoogt, dat de Gigahertz van de telefoonantennes omzet in Terahertz, en 

dat is precies waar de microtechnologie die we ook in het vaccin hebben gevonden werkt, dan heb je 

een acuut stralingssyndroom. Daarom is de symptomatologie en het klinische beeld van het acute 

bestralingssyndroom precies het Covid-syndroom. En een chronisch bestralingssyndroom als gevolg 

van het feit dat de persoon of het individu voortdurend wordt bestraald, is wat ze Long Covid, Lang 

Covid of persistent Covid hebben genoemd.  

Kla.TV: Over straling gesproken en over virussen gesproken, hoe zou u de gebeurtenis in 1918 of 19 

geloof ik, van de beroemde of de zogenaamde Spaanse griep verklaren. Ik bedoel, wat gebeurde 

daar? Want als we soms zo kijken, in de geschiedenisboeken zien we mensen met bescherming, met 

maskers en zo. En wat gebeurde er, wat gebeurde daar precies?  

Mr. Delgado: Nou, dat is toen de eerste radiogolven van het elektromagnetisch spectrum voor het 

eerst wereldwijd en massaal naar de menselijke biologie begonnen uit te zenden. Er was de eerste 

wereldwijde verandering van het terrein van de mens, in feite begon het precies in militaire kazernes 

in de VS, waar de vermeende uitbraak van wat ze toen het H1N1-virus van de Spaanse griep 

noemden, of de variant daarvan, centraal stond. Het begon daar, elke keer als er een technologische 

kwantumsprong was met een nieuwe emissie van microgolfstraling, in dit geval al, hadden we een 

epidemie of wat ze een pandemie noemen. De pandemie van Hong Kong hield verband met de 

pandemie van 1958, die ook een nieuwe emissie van radiofrequentie had. De 4G viel samen, de 4G+ 

viel samen met de griep van 2018. Ik herinner me dat in 2018 Covid-19 al verscheen, voor het geval 

je het niet weet, bilaterale longontstekingen verschenen, ontstekingen over het hele lichaam. Nog 
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meer dan in 2020. In 2018 stopten ze al in het griepvaccin naar alle waarschijnlijkheid dat 

radiomodulerende materiaal en de daaropvolgende bestraling met de 4G+. Daar zagen ze dat het 

werkte, dus de volgende campagne, de 2019 - 2020 campagne, hebben ze globaal de ouderen in 

verpleeghuizen in het griepvaccin gestopt, verminderd grafeenoxide, wat Dr. Campra achteraf vond.  

Kla.TV: Dus nogmaals over de Spaanse griep kwestie gesproken, die zeer beroemde gebeurtenis. Het 

gebeurde en er waren geen vaccins, er was absoluut niets in die zin. Wat gebeurt er, dat de mens het 

vermogen heeft om zich daaraan aan te passen? En waarom opeens, nadat een schandalig aantal 

mensen zogenaamd door de beroemde griep was gestorven, wat gebeurde daar, namelijk hoe kon 

de mens zich aanpassen? Omdat de antennes nog steeds uitzonden, begrijp ik. Dat wil zeggen dat 

ons aanpassingsvermogen bij de meeste mensen enige tijd nodig heeft. Dat wil zeggen, elke keer dat 

er een nieuwe straling komt, een verbreding van het spectrum, vanaf dat moment hebben we meer 

mogelijkheden om ziek te worden of ons niet aan te passen en misschien zijn slechts enkelen in staat 

om die nieuwe blootstelling, bij wijze van spreken, het hoofd te bieden.  

Mr. Delgado: Gewoon wanneer er een nieuwe verandering van de omgeving is, overleven sommigen, 

bieden weerstand en anderen sterven, zoals in de natuur. Behalve dat dit niet overeenkomt met de 

natuur, het is een nieuwe kunstmatige verandering van het milieu. Er is een... binnen het concept 

van epigenetica een aanpassing door de snelle modulatie van genen, wat precies gedaan wordt is 

naar de plaats gaan van wat wij ten onrechte kennen als virus of Coronavirus, wat slechts een 

heraanpassing is van ons DNA door een eiwitsynthese wanneer het wordt onderworpen of bestraald 

in dit geval met een nieuwe golflengte die niet van de normale stof is, de natuurlijke zon 

bijvoorbeeld.  

Kla.TV: Dus deze nieuwe straling, de 5G, hoe verschilt die duidelijk van de 2G of 3G tot nu toe, dat wil 

zeggen, wat is de omvang of waar hebben we het over in vergelijking? 

Mr. Delgado: Nou, in alles is er absoluut geen vergelijking mogelijk. Sinds 4G+ en vooral 5G, afgezien 

van het feit dat het oneindig veel meer kunstmatige omgevingselektriciteit is, oneindig veel meer 

miljoenen antennes die over de hele wereld zijn geplaatst, is er een hoog exponentieel aantal Volts 

per meter dat door de menselijke biologie, het plantenrijk en alle levende wezens in het algemeen 

gaat. We zien ook vogels vallen als ze van frequentie veranderen. Ze vallen vooral gesmolten, zelfs 

sommige telefoonantennes verbranden van de straling die ze uitzenden. We hebben het ook over 

microgolven, maar met veel meer kracht en ook in AX formaat. Dat wil zeggen, het is een straal. De 

5G is een scalair en millimeter, het schiet een straal rechtstreeks naar de persoon die verbinding 

maakt of een smartphone heeft. Maar het was niet alleen voor de telefoon, het was ook voor 

mensen op basis van wat we nu weten.  

Kla.TV: Maar die straal laten we zeggen, waar u op doelt, betekent dat het niet altijd uitzendt. Ik 

bedoel, wat ik moeilijk kan begrijpen is: een antenne die normaal gesproken in werking is, wordt 

geacht altijd uit te zenden en als het op 5G-niveau is, wel, dat zou het duidelijk maken om altijd uit te 

zenden, maar u vertelt me dat dat misschien niet het doel is, niet om altijd uit te zenden maar om 

alleen uit te zenden op een bepaald moment van de dag, uur, ik weet het niet. Dat is wat ik niet b 

egrijp....  

Mr. Delgado: Het zendt uit, altijd uit in een directionele gradiënt vector formaat, dat wil zeggen, er is 

een stroom die constant door je heen gaat, maar als er een vereiste is van een soort elektronisch 

apparaat dat verbonden is met die frequentie, omdat het een intelligent object is, bijvoorbeeld een 

luier die gaat... een intelligente luier gaat ons vertellen wanneer het nat is of niet, afhankelijk van of 

het kind zijn behoefte heeft gedaan of niet. In dat geval ontvangt de luier een straal om die 

informatie automatisch of vereist door de gebruiker en natuurlijk is die straal een 
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elektromagnetische puls die misschien wel het gevaarlijkste is. Abrupte veranderingen zijn het meest 

schadelijk. Dus, een persoon komt een supermarkt binnen met een stralingsniveau, gaat naar binnen, 

wordt beschermd door de muren. Daarom zien we veel flauwtes en syncopen bij de uitgang van 

supermarkten waar ook veel straling is.  

Kla.TV: We zouden het dus hebben over een dosis, om er een naam aan te geven, dat we een hogere 

dosis ontvangen dan wat gezond is, waar het menselijk lichaam zich aan zou kunnen aanpassen. We 

zouden het zo kunnen zeggen. 

Mr. Delgado: Precies. Doses gemeten in millisievert, dat wil zeggen, straling veroorzaakt schade, 

hetzij in pulsvorm of op middellange termijn, omdat de dosis straling die zich ophoopt in de weefsels 

wordt geabsorbeerd. Dat is wat uiteindelijk kanker genereert, dat is proliferatie. Alle stralingsschade 

is precies wat is beschreven als Covid 19, en zijn respectievelijke varianten, omdat het een acuut 

stralingssyndroom is. Toen we de officiële studies zagen, waar ze het acute stralingssyndroom 

vergeleken met Covid 19, is het probleem dat ze het niet zagen als een causaal middel, als de echte 

oorzaak, omdat ze zich er niet van bewust zijn, of ze waren zich er niet van bewust dat dit 

grafeenderivaat, gereduceerd grafeenoxide, wordt ingebracht, wat de stralingsschade versterkt. Zelfs 

het feit dat het hen dicht bij Cherenkovstraling brengt, dat wil zeggen ongeveer duizend keer meer, 

versterkt grafeen de stralingsschade. En alles wat ik zeg zijn wetenschappelijke artikelen die ik heb 

verzameld; zelfs het CORDIS project van de Europese Unie, en we kunnen later verder gaan.  

Kla.TV: Dus, uh, Wuhan, gewoon om een beetje terug te gaan, wanneer is dit hele macabere verhaal 

begonnen, om zo te zeggen, is dat waar 5G-straling voor het eerst praktisch werd uitgezonden?  

M.r Delgado: Precies in november, eind november 2019, in Wuhan, viel het verschijnen van de 

uitbraak van wat ze een niet-bestaand coronavirus hebben genoemd, vanwege wat we in de inleiding 

hebben gezegd, samen met alleen de implementatie van 5G-technologie in een stad van 11 miljoen, 

in tijd en ruimte, wat Wuhan was. U vertelt mij hoe waarschijnlijk het is dat de vermeende uitbraak 

van het coronavirus zou optreden met Wuhan, op dezelfde tijd en plaats waar deze technologie voor 

het eerst werd geïmplementeerd, voorafgaand aan de griepvaccinatie van alle Chinezen, eh; het 

moet ook gezegd worden, want in het griepvaccin zat al dit materiaal, grafeenoxide, dat ook in de 

patenten staat.  

Kla.TV: Ok, zeer interessant wat u net zei, of zeer verontrustend, hoe kan ik het beter zeggen? Uh, we 

hebben geleerd over de analyse van Dr. Campra, waarin grafeenoxide werd gevonden. Hoe en om 

welke redenen is het onderzoek naar de ingrediënten van de verschillende vaccins begonnen, dat wil 

zeggen, uh, wat was precies de aanleiding?  

Mr. Delgado: Wel, Dr. Sevillano, die een belangrijk deel uitmaakt van de vijfde colonne, en die ons 

elke avond vergezelt bij de live shows, zei: "wanneer ze mensen beginnen te injecteren, zullen we 

echt beseffen wat er gebeurt". Tot op dat moment wisten we dat mensen in de buurt van 

telefoonantennes vielen; in feite waren 8 van de 10 antennes in bejaardentehuizen geplaatst, nu 

begrijpen we waarom. We gingen zo ver dat we de sterfte in verpleeghuizen schatten. Een andere 

cofactor was het griepvaccin. Er waren bepaalde rapporten, zoals het rapport van Barbastro, een 

gebied hier in Teruel in Spanje, en we hadden geregistreerd dat, uh, degenen die niet waren ingeënt 

tegen de griep, vrijwel allemaal overleefden. En degenen die ingeënt waren tegen griep, hadden een 

zeer hoog sterftecijfer in verband met Covid 19; en ook een hoog ziektecijfer. Er waren tehuizen waar 

80 ouderen in 4 uur tijd stierven. Geen enkel biologisch agentia kan dat, zelfs Ebola niet. Maar 

straling... 
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Kla.TV: Gelijktijdigheid, laten we zeggen. Het wordt gelijktijdigheid genoemd, ik weet het niet... Juist 

op hetzelfde moment is het moeilijk te denken dat dit een besmettingsmiddel is, wat sommigen 

uitleggen als de officiële versie, dat zoiets zou kunnen veroorzaken in zo'n groep.  

Mr. Delgado: Het is niet hoe wij het zien, samen met de artsen en gezondheidswerkers die de situatie 

hebben gezien; velen van hen zijn het al eens met de stelling van de vijfde colonne. Ik zeg precies, 

met de stelling, niet met de hypothese. Maar toen ze begonnen met de injecties en het magnetische 

verschijnsel verergerde, realiseerden we ons dat dit materiaal magnetisch was, dat het een geleider 

was, een supergeleider en dat het een energetische condensator was. Bovendien gaf het 

potentiaalverschillen af, een belangrijke spanning in het hoofd van de geënte mensen, specifiek met 

mijn ouders kon ik het experiment doen en met een multimeter kwamen er wisselstromen tot 0,3 en 

0,4 Volt aan. Het was te gek. Ze konden zelfs een kleine LED laten oplichten. Toen zochten we naar 

welke materialen: er was er ook een die kandidaat was, het was een wonder, het was het 

wondermateriaal, het was grafeen, het was modieus, het was magnetisch in het lichaam, het was 

een supergeleider, het was een energiecondensator: het werd gebruikt voor toekomstige batterijen 

en het had ook biomedische toepassingen op het gebied van de neurowetenschappen, wat het doel 

is van dat beroemde transhumanisme dat daarna kwam. We kregen een flacon van Pfizer, door 

bemiddeling van Rafa Navarro, een politieman uit Alicante, we zaten op een tussenpunt, de 

transibiliteit natuurlijk, we deden een beroep op enkele universiteiten en Dr. Campra, hoogleraar aan 

de universiteit van Almeria, Dr. Campra in Madrid niet alleen in de chemische wetenschappen en 

afgestudeerd in de biologische wetenschappen, had de leiding over het onderzoek. We zeiden hem: 

zoek als hypothese - vermoeden, een of andere afgeleide van grafeen in het monster en inderdaad 

een week later, hoewel hij aanvankelijk twijfelde of dat materiaal er wel kon zijn, vertelde hij het ons: 

Gefeliciteerd! Het is waarschijnlijk. Zeer waarschijnlijk, er is serieus bewijs van een of ander 

grafeenderivaat in het monster uit het voorlopige rapport dat bestond uit een microscopische 

jostische analyse, TEM elektronenmicroscopie analyse, S-TEM, en ultraviolet licht sequentie 

compatibiliteit. Maar pas 4 maanden later, toen niet één flacon van Pfizer, maar 7 flacons, nu van 4 

verschillende merken: Pfizer, Astra Zeneca, Moderna en Janssen, die de meest commerciële zijn in 

ons land, werden onderworpen aan een Micro Raman techniek die reeds vanuit fysisch oogpunt de 

karakteristieke pieken van alle materialen gaf. En gereduceerd grafeenoxide kwam ondubbelzinnig 

en overtuigend naar voren.  

Kla.TV: In alle monsters van verschillende merken?  

Mr. Delgado: In allemaal. In allemaal. Dit materiaal is vrij overvloedig aanwezig in het lichaam, maar 

wat meer is, hier komt het verontrustende deel. Grafeen verklaart wat ze het Covid-syndroom 

hebben genoemd en alle onmiddellijke en plotselinge sterfgevallen die we zien, afgezien van alle 

gevallen van kanker tegenwoordig. Maar grafeen, gekoppeld aan het gebied van de 

neurowetenschappen, wordt gebruikt om het Gigahertz signaal om te zetten in Terahertz. De 

bijwerking: Covid syndroom, oké. Maar die Tera-Hertz worden gebruikt voor micro- en 

nanotechnologie zodat ze kunnen werken, dat wil zeggen op de nanometer- en micrometerschaal, op 

die zeer kleine schaal, die apparaten op het gebied van nano-communicatie en intra-

lichaamsnetwerken kunnen alleen werken in de Terahertz-band. Daarom introduceerden ze 

grafeenoxide in het hele lichaam.  

Kla.TV: De batterij, de energie die nodig is voor die nanotechnologie. 

Mr Delgado: Inderdaad, hoewel die energie heeft geleid tot de dood van miljoenen mensen en een 

epidemie die ze een coronavirus hebben genoemd of doorgegeven, wat slechts een rookgordijn is 

om mensen te blijven misleiden.  
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Kla.TV: Dit roept een vraag op Ricardo, neem me niet kwalijk. Mensen die niet zijn ingeënt, we gaan 

het natuurlijk geen vaccin noemen. Zij zijn niet ingeënt of geïnjecteerd of geënt, maar hebben toch 

Covid opgelopen, hoe verklaart u dat?  

Mr. Delgado: Nou, hier moeten we een kanttekening maken. Als we het over Covid hebben, hebben 

we het over ontstekingen in het hele lichaam. De echte Covid is: ontstekingen over het hele lichaam, 

dyspneu: moeite met ademhalen, omdat je saturatie niveaus ver onder normaal zijn, bilaterale 

longontsteking en cytokine storm. Zo ongeveer. Al het andere, er is bewijs, maar al het andere is 

geen positieve PCR test, een ander instrument dat is gebruikt om deze massale misleiding voort te 

zetten door het te laten lijken alsof alles positief is.  

Kla.TV: Ja, het lijkt erop dat alles een positief resultaat gaf voor Covid, inclusief de griep- het lijkt erop 

dat we geen gevallen hebben gehoord van mensen die alleen de griep hadden.  

Mr. Delgado: Het was lang geleden dat we niets konden geloven wat uit de media kwam, noch de 

cijfers noch de statistieken, waarschijnlijk allemaal gemanipuleerd. 47.000 euro werd hier betaald 

per opname, en per Covid dood in de ziekenhuizen. Daarom heeft men geprobeerd, om patiënten 

met longontsteking, tot 15 en 16 PCR, positief te krijgen. Uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om 

het met kraanwater te doen, ze krijgen hun kostbare positieve resultaat, heel gemakkelijk. Ook de 

antigen test. De antigeentest, uh, triggert immunoglobuline; we zouden kunnen zeggen dat het 

dichter bij de werkelijkheid ligt, maar het feit is dat grafeen immunoglobulines in het lichaam 

triggert. Wat ze doen is, als je scheerling of een andere giftige stof introduceert, zullen de 

neutraliserende antilichamen handelen alsof het een biologische ziekteverwekker is, maar het is een 

giftige chemische verbinding. Het activeert dus de immunoglobulinen, je hebt neutraliserende 

antilichamen, en die vertellen je: het vaccin werkt. Natuurlijk, wanneer het lichaam erin slaagt dat te 

elimineren, na bepaalde maanden, zeggen ze je: je hebt geen antilichamen meer, je moet de tweede 

dosis krijgen, of de derde, of de vierde, enz.  

Kla.TV: Dat wil zeggen dat het grafeen op een bepaalde manier afbreekt, en dan, wat ze teruggeven 

aan de lading, zodat deze energie zich kan blijven ophopen in het organisme. 

Mr. Delgado: Inderdaad. De enige manier om onder de doses uit te komen is namelijk op de ICU van 

het ziekenhuis, of op het kerkhof, en dat is helaas wat we zien bij talloze familieleden, zeer naasten 

bovendien, die niet hebben willen geloven, zeggen ze, maar het is geen kwestie van geloven. We 

hebben alles wat in de vaccins zit al aangetoond en bewezen. En nog iets, grafeen is niet alleen 

ingespoten, vergeet niet dat alle elementen van de veronderstelde bescherming of preventie van de 

ziekte grafeen bevatten. In de maskers zat grafeen en die zijn teruggeroepen. De FPP2 heeft het nog 

steeds. En op de andere wordt het ook aangebracht, omdat ze zeggen dat ze die zo afstellen dat ze 

niet besmet raken als ze worden weggegooid. De alcoholische hydrogels, waarmee kinderen vroeger 

dwangmatig hun handen wasten, hebben ook grafeenoxidedispersies. De PCR-tests worden 

vervaardigd door Nanographic, een bedrijf dat grafeen op de markt brengt en produceert. Ook de 

antigeentests. Met andere woorden, dit is overal ingevoerd, en ook door inademing. Er zijn mensen 

die het magnetische fenomeen in de borstkas vertoonden, terwijl ze niet gevaccineerd waren. Er zijn 

octrooien voor dispersie van grafeenoxide in biociden, eh, fungiciden, in fytosanitaire producten, 

pesticiden, en om de verbranding van vloeibare kerosine in vliegtuigen te verbeteren. Dus, ze hebben 

het waarschijnlijk gefumigeerd.....  

Kla.TV: Ik bedoel, door die sporen die we soms in de lucht zien, uh, die we niet kennen, we denken 

dat het verdamping is, etc. Maar echt, natuurlijk, als ze aanhouden, lijkt het voor een langere 

periode, en vanaf dat moment moeten we natuurlijk achterdochtig zijn.  
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Mr. Delgado: Natuurlijk. In feite zijn het geen normale condensatiesporen van waterdamp in de 

luchtvaart, die onmiddellijk verdwijnen. Ze duren tot de volgende dag, en al dat materiaal, plus zware 

metalen, veroorzaken ook longontsteking en vallen op de grond en worden onderdeel van de longen 

van de dienstdoende patiënten.  

Kla.TV: Nou, Ricardo, hoe zit het met de andere vaccins op het schema, kunnen we die vertrouwen? 

In het algemeen? Of?  

Mr. Delgado: Nee. Sinds 2018, met de introductie van die technologie, wat we hebben ontdekt is dat 

het niet alleen invloed heeft op het Covid-vaccin, we hebben ook al het griepvaccin herzien. Gisteren 

stuurden ze ons een sanitair met meer beelden, en die grafeenachtige objecten, niet 

gekarakteriseerd in dit geval, ja in de Covid-vaccins, maar we hebben de karakterisering van de 

Covid-vaccins, en zodra we het beeld kennen, het reliëf dat grafeen vormt, hoe het op zichzelf vouwt, 

is het zeer waarschijnlijk dat het in het reguliere schema van vaccins zit, want bovendien wordt het 

magnetische fenomeen waargenomen na de prik, ook in het kindervaccin. Het pneumokokkenvaccin, 

Pneumovax, ik geloof dat het zo heet, Prevenar 13, Vaxigrip, wat een anti-griepvaccin is, al deze 

vaccins hebben ook grafeen. Het is waarschijnlijk een nanotechnologie toegepast op flacons. Dus, 

vanaf 2018 tot hier, is het advies, of de vijfde kolom aanbeveling, dat niemand absoluut niets 

injecteert.  

Kla.TV: Oké. De mensen die hebben voldaan, nou ja, met de eerste twee vaccins, en dan de boosters; 

en ze zijn nog steeds met twijfels, ik weet niet of ze de drie vaccins hebben genomen, of dat ze 

doorgaan met de jab, wat zou u tegen die mensen zeggen?  

Mr. Delgado: Nou, ze hebben veel geluk gehad. Want vorige week nog sprak ik iemand die mij 

vertelde dat hij twee doses had gehad, één van Pfizer en één van Moderna, en dat hij nog leefde. 

Eergisteren kwamen we van de begrafenis van deze persoon. Plotselinge, onmiddellijke dood, 36 jaar 

oud. Een ander geval, 34 jaar oud, een jongen, fulminante kanker. Laten we niet vergeten dat 

grafeen stralingsschade versterkt, en een van de effecten van straling is kanker. Ze komen in brand. 

Hé, het kan gebeuren dat een persoon drie doses krijgt, en er gebeurt absoluut niets met hem omdat 

hij in een omgeving leeft waar hij geen opgebouwde straling heeft. Het is het perfecte wapen om te 

doden. Maar iemand met één enkele dosis, die de impact van de straling ontvangt omdat hij een 

telefoonantenne heeft, en de tijd, laten we zeggen, van blootstelling zeer hoog is, zal zeer 

waarschijnlijk ofwel plotseling overlijden als gevolg van de afgifte van grafeen aan het hart, ofwel 

pericarditis myocarditis, wanneer dit weefsel ontstoken raakt, ofwel plotseling overlijden, eveneens 

als gevolg van hetzelfde gevolg. Of de beroemde Covid-long, uh, op middellange termijn; vooral, 

wanneer het begint te elimineren via de long. Na anderhalve maand, begint dit materiaal via de 

longen te verdwijnen, bepaalde enzymen komen in actie, zoals myeloperoxidase, die proberen het af 

te breken, maar, omdat het bestraald is terwijl het in de longen zit, genereert het longontstekingen 

die "bilaterale longontsteking" worden genoemd.  

Kla.TV: Dat wil zeggen dat deze mensen, uh, nou ja, met de tweede en derde, nou ja, wat ze eigenlijk 

doen is straling ophopen, en er komt een moment dat, als ze in een zeer acute, zeer sterke, zeer 

intense focus, laten we zeggen, van die bestraling die ze ontvangen, dat is wanneer, stel ik me voor, 

de problemen beginnen. Ze kunnen misschien niet op tijd reageren omdat het schijnt dat dit 

hartritmestoornissen veroorzaakt?  

Mr. Delgado: Fulminant, het is een fulminant, ja. Bij sport is het fulminant, omdat bij sport het hart in 

het spel komt, en de elektrische impulsen van het hart veel hoger zijn, en omdat grafeen 

supergeleidend is, wordt het daarheen geleid. En eenmaal daar, wanneer je de activiteit beëindigt, 

zal het een dodelijke aritmische schok opwekken; zelfs met de defibrillator krijgen ze mensen niet 
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vooruit. Jonge mensen in de 20, tiener, 30, atleten, bovendien. Het absorbeert ook alle soorten 

straling: ultrageluid, infrageluid, enzovoort. Dus, dit is Russische roulette. Er zit niets in het vaccin dat 

leidt tot het ontwikkelen van enige vorm van immuniteit, integendeel; het is gewoon een giftige 

chemische verbinding en microtechnologie, om mensen te markeren.  

Kla.TV: Oké, en van daar, van die mensen, zoals ik u vertelde, de twee of derde dosis, die ze de 

booster noemen, dan degene die misschien een pathologie heeft die ze Long Covid noemen, het 

schijnt 'persistent Covid' te betekenen, toch? of zoiets.  

Mr. Delgado: Maar dat is het, vanuit biologisch oogpunt kenden we geen biologische agent die 

persistent is. Ik bedoel, de gewone griep die elk ander type coronavirus zal zijn, zoals ze zeggen, 

hoewel het grafeenoxide het corona-effect genereert, hebben ze daar waarschijnlijk de naam 

vandaan gehaald, ze zeiden, 'laten we zeggen dat het een coronavirus is'. Elk ander coronavirus 

beëindigt het leven van de gastheer, of de gastheer ontwikkelt er immuniteit voor, punt. Het heeft 

geen levenslange gevolgen. Wat wel levenslange gevolgen heeft is straling, en het is een syndroom, 

het wordt een chronisch stralingssyndroom, dat al meer dan 70 jaar in de medisch-

wetenschappelijke literatuur staat. Dit is niet nieuw.  

Kla.TV: Oke. Dus, bijvoorbeeld, binnen dezelfde familie kunnen er leden zijn, misschien, die dat, die 

Lange Covid hebben ontwikkeld, of dat, dat zelfs de, de Covid, laten we zeggen, om het op een 

algemene manier te noemen, en anderen misschien die er niet achter zijn gekomen, ik denk, ik weet 

het niet. Dat is een kwestie van ieder wat betreft waar het gebeurt...  

Meneer Delgado: Zeker. Het hangt af van de straling die je absorbeert, en dan hangt het ook af van 

intrinsieke variabelen van het individu zelf, zoals glutathion niveaus. Glutathion is een antioxidant die 

juist werkt tegen grafeenoxide, omdat het vrije radicalen genereert. Dus, als het vrije radicalen 

genereert, zal het allerlei moleculen oxideren, waardoor ze afsterven. En aan de andere kant, 

endogeen glutathion, daarom werkt NAC tegen Covid, omdat het een precursor is van glutathion, of 

vitamine D, daarom hebben Covid-patiënten lage vitamine D-waarden, omdat ze hun middelen 

uitputten om de werking van grafeenoxide af te breken. Daarom zijn mensen die gevaccineerd zijn, 

of die Covid hebben, zo moe, omdat het lichaam, het immuunsysteem, voortdurend aan het werk is 

om de werking van de giftige stof af te breken. Dus, glutathion bij jonge mensen, veel glutathion, niet 

zozeer veroudering, meer moeite om daadwerkelijk Covid 19 te hebben. Vanaf 65 jaar kelderen de 

glutathion niveaus, dat is waarom het getroffen is, ik bedoel, omdat het nu ook jonge mensen treft, 

vanaf het moment dat jonge mensen gevaccineerd worden.  

Kla.TV: Hoe verklaart u... uh, aan het begin van de pandemie, ik herinner me dat zelfs autopsies 

verboden waren in ziekenhuizen, hoe verklaart u dat het zelfs in ziekenhuizen geaccepteerd werd, 

dat autopsies niet uitgevoerd werden, dat ze direct gecremeerd moesten worden? Ik heb gehoord, ik 

weet niet of het waar is. Aangezien sommige artsen, ik denk Italiaanse, ik weet niet of ze uit het 

noorden van Italië kwamen, uit Milaan, die regel precies tegenspraken, wat hebben ze ontdekt? En, 

nou ja, misschien kunt u het me beter uitleggen. 

Mr. Delgado: Ja, Pascual Baco was de arts, of het medisch team, die de genocidale richtlijnen en 

protocollen van de toenmalige Wereldgezondheidsorganisatie oversloeg en autopsies deed, het is 

onbegrijpelijk. De enige verklaring is het verbergen van het moordwapen. Als vandaag de dag een 

autopsie wordt uitgevoerd op een echte Covid-patiënt, het resultaat van een acuut 

stralingssyndroom, zullen ze grafeenoxide vinden, en in feite hebben ze dat al gedaan. We hebben 

ook grafeenoxide gevonden in het bloed van de geïnjecteerden. Teams in Duitsland hebben dat 

bevestigd, en we hebben ook die beelden gezien van grafeenoxide-microvellen over het hele 

lichaam, na de prik. We hebben verschillende keren kunnen praten met Pascual Vasco, die arts. Toen 
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ze de autopsies oversloegen, ontdekten ze dat wat ze Covid noemden een trombotisch fenomeen 

was, het stolde het bloed, maar grafeen doet dat! Grafeen activeert de bloedstolling. In feite is het, 

of is het bedoeld als een antiplatelet behandeling, toch? Het veroorzaakt ook bloedplaatjes reductie, 

dat wil zeggen, alles wat ze zeiden dat het vaccin in eerste instantie deed, natuurlijk, want het heeft 

het in zich.  

Kla.TV: Ze waren niet geïnteresseerd, neem ik aan, om uit te zoeken, laten we zeggen, wat ze deden, 

of dat ze een protocol toepassen, neem ik aan, uh, heel verkeerd, want het lijkt te zijn....  

Mr. Delgado: In feite werd ons verteld om geen ibuprofen te gebruiken, wat een ontstekingsremmer 

is, terwijl wat ibuprofen juist doet is het voorkomen van de ontsteking die Covid veroorzaakt, als 

eerste prodroom van de ziekte. Bovendien wordt nog steeds paracetamol toegediend, en 

paracetamol is het tegenovergestelde, het is gecontra-indiceerd omdat het het tegengif is voor N-

acetylcysteïne, dat zou werken.  

Kla.TV: Dus, het ene is een oxidant en het andere is een antioxidant.  

Mr. Delgado: Precies. Precies...  

Kla.TV: Oké. Behalve grafeenoxide, wat is er nog meer gevonden in de samenstelling of de 

ingrediënten van het vermeende vaccin?  

Mr. Delgado: Nou, Dr. Campra begon met het identificeren van kunstmatige patronen. Vervolgens 

bracht hij zelf een ander rapport uit. Uh, de vijfde kolom, gedateerd 14 januari van het huidige jaar 

2022, bracht een ander rapport uit met zeer, zeer, zeer duidelijke voorbeelden van 

microschakelingen; we identificeerden zelfs die patronen door te vergelijken met de 

wetenschappelijke literatuur, met micro-rectennes, die diode gelijkrichter bruggen zijn, die directe 

wisselstroom doorgeven, we herinneren ons dat we met een multimeter de kop van de inentingen, 

wisselstromen tot 0,3 en 0,4 volt konden meten. Maar om deze microtechnologie te laten werken, 

gebeurt het in gelijkstroom; dus ontdekten we deze stroomgelijkrichters, we vonden deze micro-

rectennes formaten, ook micro-antennes, ook Codex communicatie encryptie, logische dragers, 

micro routers die MAC (media access control) adressen uitzenden, dat wil zeggen, dit kan nu door 

iedereen gecontroleerd worden. Elke gevaccineerde persoon kan bijvoorbeeld de bluetooth scanner 

applicatie downloaden, en de GPS activeren, en dan de bluetooth, en zij zullen controleren dat alle 

gevaccineerden in hun omgeving een MAC adres uitzenden, dat niet overeenkomt met een fabrikant 

van een apparaat dat zij thuis hebben. Dus, we hebben het over, nou ja, alle individuen zijn getagd. 

We weten dat wat wordt uitgezonden, of wat zij uitzenden, op zijn minst biomedische gegevens zijn: 

hartslag en bloedsuiker-glycemische index, op zijn minst. Maar ze kunnen ook signalen naar je 

uitzenden, vergeet niet dat iedereen een router heeft.... 

Kla.TV: Dat gaat dus beide kanten op.  

Mr. Delgado: In twee richtingen. Precies. Voor het geval u mijn buren wilt zien, dat altijd, of wanneer 

de gevaccineerde buurvrouw arriveert, zal het altijd op mijn telefoon verschijnen. Dus ik weet 

wanneer ze hier is en wanneer niet - de buurvrouw. Hier is mijn TV aan de ene kant, en alle nummers 

die verschijnen zijn MAC adressen, MAC codes van gevaccineerde mensen. We kunnen zelfs in een 

van hen klikken, en de afstand bij benadering weten.  

Kla.TV: Dus die adressen worden verondersteld nu in uw omgeving of in uw buurt te zijn? En 

misschien heb je het vertrouwen om ze te vragen of ze gevaccineerd zijn.  
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Mr. Delgado: Inderdaad. Het zijn dynamische adressen. Ze veranderen elke 50 tot 52 seconden. Laten 

we niet vergeten dat we in elke dosis tientallen van deze microcircuits vinden in een enkele druppel 

en met een vergrotingskwaliteit van 100 tot 120 vergrotingen ziet het er vrij goed uit. Met andere 

woorden, ze hebben alle individuen gemarkeerd. Maar ze hebben ook intracorporaal en vervolgens 

intraneuronaal gemarkeerd. En dit is het gevaarlijkste. Er zijn veel wetenschappelijke artikelen. Ze 

zijn allemaal verzameld in het onderzoek van De Vijfde Colonne. Grafeenoxide passeert de bloed-

hersenbarrière, een barrière die de hersenen van de buitenkant scheidt en beschermt tegen 

ziekteverwekkers en chemicaliën. Nu begrijpen we waarom de PCR tests allemaal door de neus gaan, 

waarom de verminderde grafeenoxide patches voor diabetici die de naaldprik willen wegnemen en 

er voor in de plaats komen. Alles gaat door het hoofd. Het doel van deze hele operatie is 

gedragscontrole op het gebied van neurowetenschap van de hele wereldbevolking. Grafeenoxide zal, 

wanneer het minder dan 45 nanometer lang is, de bloed-hersenbarrière passeren en zich in de 

neuronen nestelen. Dit grafeenoxide vervangt het natuurlijke neuronale netwerk door een 

kunstmatig neuronaal netwerk. De persoon wordt dus digitaal geparasiteerd. Hij kan worden 

aangesloten op een wolk of op de Meta, zoals Mark Zuckerberg het noemt, en worden bestuurd door 

een kunstmatige intelligentie. Dit grafeenoxide waarvan we zeiden dat het magnetisch is. Een 

magnetische drager. Dus daarom heeft het geheugencapaciteit - flash! Herinneringen kunnen 

worden gewist, neurale activiteit wordt vastgelegd in elektrische impulsen, en op een scherm 

gevolgd zodat we zelfs kunnen weten wat het individu denkt. Je kunt herinneringen wissen en 

emoties en gevoelens invoegen, gedachten invoegen, de neuronale synaps verbreken, wat 

grafeenoxide doet. En dit alles op afstand en draadloos. Met behulp van natuurlijk 5G technologie. 

Nu begrijpen we waarom president Sebastián Piñeira van Chili, toen hij de 5G aankondigde, sprak 

over het invoegen van emoties en het invoegen van gedachten op hetzelfde moment dat hij de wet 

op neuro-rechten voorstelde voorafgaand aan de grondwetshervorming in Chili. Dit gebeurt 

overigens in alle landen. Als mensen zich niet bewust zijn van wat er gebeurt, zeg ik het nogmaals: de 

menselijke soort zoals we die kennen is verloren en zal uitsterven om een automaat te worden die 

wordt bestuurd door een kunstmatige intelligentie bij de grillen van 4 of 5 van het Davos Forum. Elon 

Musk, Mark Zuckerberg, Klaus Schwab etc. 

Kla.TV: Dat wil zeggen dat zij onze beslissingen op een bepaald moment onze gedachten zo kunnen 

beïnvloeden als zij willen en ons in de ene of andere richting kunnen sturen, afhankelijk van het 

onderwerp waarin zij geïnteresseerd zijn, zo stel ik mij voor.  

Mr. Delgado: Zou dit iemand verbazen als ze ons echt proberen te conditioneren via de media, koop 

dit en dat, stem op die en die president, enz. Als ze het zouden kunnen doen met technologie en het 

geïnjecteerd moet worden? Dit is wat er nu wordt gedaan terwijl de mensen zich er niet van bewust 

zijn. Het wordt verraderlijk gedaan. En ja, voor zover ik weet, kun je het individu of de groep 

individuen of de bevolking in het algemeen volgzamer, kneedbaarder maken. Het kan depressiever 

worden gemaakt, het kan kneedbaarder worden gemaakt, zoals ik zeg, het kan agressiever worden 

gemaakt. Dat gebeurt door de neurale synapsen te verbreken en bepaalde delen van de hersenen, 

die ze goed kennen, te prikkelen. Vergeet niet dat het Graphene Flagship, een Europese organisatie 

sinds 2013 twee miljard euro heeft uitgegeven aan Graphene en nog eens 1000 miljoen euro aan 

hersenkennis. Daar zijn alle universiteiten bij, waaronder veel uit Spanje. Spanje is een van de landen 

die het meest deelneemt en ook met de bijdrage van de neurowetenschapper "Rafael Yuste", die in 

2015 een ontmoeting had met Obama en de sleutel tot het brein van praktisch de hele mensheid gaf 

aan de psychopathische elite van Agenda 2030.  

Kla.TV: Is er ook een mogelijkheid dat de Nanotechnologie waar u het over heeft en het grafeen via 

andere wegen dan via injectie aan ons geleverd kan worden? Vooral Nanotechnologie, want hoewel 
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grafeen op een bepaald moment kan afbreken, afhankelijk, zoals u zegt, van het glutathion niveau 

van elk individu, maar misschien is er dat deel waarvan ik weet dat het niet afbreekt binnen het 

menselijk organisme.  

Mr. Delgado: De nieuwe tabletten zullen hoogstwaarschijnlijk ook een magnetische ondersteuning 

hebben en zullen Graphene Oxide Nanotechnologie dragen, enkele nieuwe tabletten als een nieuwe 

behandeling die ze al in 2018 aankondigden en die ook micro-circuits zullen dragen waarschijnlijk. De 

naalden die zijn geëlimineerd bij diabetici die de hemel hebben zien opengaan, zijn vervangen door 

een patch van gereduceerd grafeenoxide aan de binnenkant van de wang. Dat wil zeggen, het dichtst 

bij de hersenen. Het grootste deel van de bevolking is zich niet bewust van deze waanzin. Dus 

moeten we iedereen wakker schudden en ze laten zien wat het is. En nu merken we dat degenen die 

geprikt zijn het waarschijnlijk niet meer zullen doen, omdat ze gezien hebben wat er om hen heen is 

gebeurd en de symptomatologie die ze hebben opgelopen als ze het nog kunnen navertellen. Maar 

de trots, laten we zeggen de menselijke, het niet herkennen en niet eerlijk zijn, wat gemengd met de 

deugd van intelligentie al veel gevraagd is voor een mens vandaag, zorgt ervoor dat deze mensen 

hun mond houden en hun omgeving niet kunnen waarschuwen. Het is heel triest, heel triest wat we 

zien.  

Kla.TV: U vertelde mij over de president van Chili, ik weet de naam niet meer die u mij vertelde.  

Mr. Delgado: Sebastian Piñeira.  

Kla.TV: Sebastian Piñeira, ja, precies. Ze zeggen dat ze een wet hebben aangenomen over neuro-

rechten en bescherming van mutanten. Ik weet niet of ik het goed gelezen heb? Of, waar gaat dat 

precies over? 

Mr. Delgado: Nou, iedereen die op de hoogte is, als deze informatie op TV zou worden gegeven, wat 

openbare informatie is, zouden de mensen waarschijnlijk alles wat we hier hebben gedaan in 

verband gaan brengen. Hoewel we het direct hebben gedaan met vaccin analyse. Maar en we 

spreken dus met het bewijs en ik herhaal nogmaals dat alles wat we hier zeggen allemaal 

aangetoond en bewezen is. Iedereen die het bewijs wil kan naar La Quinta Columna.net gaan. Of elke 

avond naar ons luisteren op het Telegram kanaal. Kan iemand zich afvragen of onze gedachten en 

gevoelens in gevaar zijn? Nou, ja! De neurowetenschap heeft zich samen met de nanotechnologie 

achter de rug van de burgermaatschappij sterk ontwikkeld. Het is nu mogelijk om te controleren wat 

iemand denkt op basis van de signalen die hij of zij uitzendt. Het enige wat grafeen doet is die 

signalen versterken en microschakelingen pikken dat signaal op en controleren het. Maar dat niet 

alleen! Dit is bidirectioneel. Aan de ene kant kunnen we de signalen van de gevaccineerde personen 

ontvangen, zoals hier te zien is, maar we kunnen er ook signalen naar uitzenden. Die signaalemissies 

als ze in het hoofd zitten, als grafeenoxide in de neuronen wordt aangebracht, kunnen de neuronale 

synapsen gedragsmatig veranderen, zodat we van het individu een controleerbare automaat maken, 

we kunnen het brein van een persoon, of de groep of een hele gemeenschap schaakmat zetten. Op 

de wil van een kunstmatige intelligentie die iemand logisch programmeert. Dat kan allemaal! En ze 

hebben gebruik gemaakt van de onwetendheid en het gebrek aan kennis van 99% van de bevolking, 

inclusief de medische gemeenschap, om Nanotechnologie plus grafeen te introduceren, hoewel het 

neveneffect van de introductie van grafeen is dat de schade van de straling die ze hebben 

doorgegeven als een coronavirus wordt versterkt. Ze hebben het de Covid 19 genoemd. Dit is het 

belangrijkste dat op dit moment gezegd kan worden. Er is geen belangrijkere informatie dan wat we 

hier geven. Want van deze informatie hangt de toekomst af van de hele menselijke soort in de hele 

menselijke geschiedenis. Op dit moment zijn we in een nachtmerrie belandt en iedereen die zich 

ervan bewust is en in de microscoop kijkt, kan het voor zichzelf nagaan. Waarschijnlijk hebben we 
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over een paar dagen een bijeenkomst met meer dan 100 artsen die naar de microscoop gaan kijken. 

Kunnen we zeggen, zal het enig goed doen? Nou waarschijnlijk om in ieder geval die families, die 

groep families te redden. En ze echt bewust te maken van wat er aan de hand is. Maar dit is 

krankzinnig. Zo afschuwelijk en vernederend en vernederend voor de mens dat je er gewoon je 

hoofd niet bij kunt houden.  

Kla.TV: Als de gevaccineerden een bloedtest zouden ondergaan, wat zouden ze dan vinden?  

Mr. Delgado: Wel, als ze een bloedtest doen, bijvoorbeeld van een D-dimeer, zullen ze een 

betrokkenheid zien van het fibrine-eiwit als gevolg van het feit dat de stolling in gang wordt gezet. 

Zeer hoog, wat zeer verontrustend is. En het kan door iedereen gedaan worden. Een test die zestien 

euro kost in de apotheek. Maar als je een optische microscopische analyse doet, vind je dat 

materiaal, grafeenoxide, of grafeen micro-oxide, in het bloed. Daarom zullen de rode bloedcellen, 

wat goed te zien is onder de optische microscoop, de erytrocyten, we zullen ze praktisch vervormd 

zien, vernietigd, amorf en ook opgestapeld. Laten we niet vergeten dat grafeen straling versterkt. En 

een van de effecten van straling is het opwekken van het rulot-effect, dat is het stapelen en stollen 

van bloed door het stapelen van rode bloedcellen. Dus we gaan trombi zien. Dat genereert trombi. 

En als je trombi hebt, krijg je allerlei cardio-cerebrovasculaire ongelukken. Je hebt hersen- en 

longembolieën, je hebt bloedingen als gevolg van het verstoppen van een slagader ergens en de druk 

springt ergens anders op, je hebt beroertes, je hebt hartaanvallen, je hebt ischemie, allerlei soorten 

gebrek aan bloeddoorstroming. Wat in feite is wat we zien.  

Kla.TV: Aan al diegenen die niet geloven dat ze geënt zijn op grafeen en nanotechnologie, wat zou u 

zeggen? 

Mr. Delgado: Nou, ik begrijp allereerst dat er een principe is dat we ook in de psychologie 

bestuderen, namelijk het principe van ontkenning. Vooral dat ieder mens letterlijk bang is, als een 

instinctief onderdeel van het overleven van de mens om te erkennen dat ze een fout hebben 

gemaakt. En niet alleen dat, het is een soort bescherming, wetende dat ze waarschijnlijk hun ouders 

de dood in hebben gestuurd, en ook dat ze van plan waren dat met hun kinderen te doen, als ze dat 

al niet gedaan hebben of hen op zijn minst veel problemen brengen, gebaseerd op alles wat we 

weten. Al dit soort informatie in één keer afbreken is het afbreken van alle fundamenten van de basis 

die zij gedurende hun dertig, veertig of vijftig jaar hebben gegenereerd en gecreëerd. Waarom? 

Omdat ze geloofden in de instellingen, iedereen, ook ik, geloofde in de instellingen voordien. We 

hadden geen reden om te denken dat dit echt gebeurde. Maar twijfel en wantrouwen deden ons uit 

de eerste hand analyseren en beseffen dat er een verandering heeft plaatsgevonden, sinds wat ze 

Agenda 2030 noemen. En als ze zeggen duurzame ontwikkeling van de samenleving bedoelen ze het 

in stand houden ervan door mensen letterlijk uit te schakelen. En dan het restant gedragsmatig te 

controleren. De vierde industriële revolutie. Ik zou ze vertellen om onder de microscoop te kijken. En 

zo niet van hier, dan kunnen we de vijfde colonne aanbieden om te komen kijken naar één, twee, 

drie, tien vaccins. Zoveel als u wilt. Alle vaccins die we hebben bekeken, en nagemaakt in Nieuw 

Zeeland, in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk, in Argentinië en in Chili, hebben allemaal dezelfde 

samenstelling!  

Kla.TV: Wat ik natuurlijk moeilijk kan geloven is dat zoveel artsen die vaccins moeten leveren ook 

weten dat het een experimenteel vaccin is als arts die een experiment doet er in die zin enige twijfel 

zou moeten zijn. Dat, als ik dit vaccin aan deze persoon geef, het misschien niet werkt of op zijn 

minst een bijwerking heeft. En wat men niet begrijpt is dat er niet meer protesten zijn, meer 

weigeringen om iets te verstrekken dat vanaf het begin experimenteel is. Dat wil zeggen, zonder in te 
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gaan op de vraag wat er wel of niet in zit. Dat wil zeggen, een arts heeft de eed van Hippocrates. Hoe 

kan dat niet vanaf het begin zijn overwogen? Wij hebben het immers over een experiment.  

Mr. Delgado: Nou, ze bevelen het tegenwoordig niet meer aan. Het wordt door zoveel mensen niet 

meer aanbevolen omdat ze het weten. In ons land zijn de eerste 4 artsen die het aanraadden 

overleden. Ze zijn er niet meer. Hier begraven we om de dag één of twee artsen. Inclusief jonge 

mensen, verpleegkundigen, artsen, chefs van chirurgische secties, enz. Ik herinner me enkele namen 

van hen die zijn overleden. Nou het is allemaal hetzelfde. De artsen zijn ook betaald. De artsen staan 

vermeld in het transparantiebeleid van Pfizer, en Moderna dat ze een grote hoeveelheid geld hebben 

ontvangen via de organisatie waartoe ze behoren, of dat nu de Andalusische gezondheidsdienst is of 

de openbare gezondheidsdienst of individueel. Ze hebben letterlijk geld ontvangen om dit aan te 

bevelen! Ik denk dat het voor hen experimenteel is om te zien in hoeverre de menselijke biologie 

stand houdt. Ik ga het duidelijk maken, kijk naar de mate waarin ze de mens hebben vernederd en de 

enorme misleiding waaraan ze de hele bevolking hebben onderworpen. Ze hebben een vaccin 

precies datgene genoemd wat de ziekte mogelijk veroorzaakt. Daarom zult u begrijpen dat juist de 

gevaccineerden 90% van de IC's bezetten en de 10% op de begraafplaatsen liggen. Ze zeiden dat, 

omdat we zoveel mensen gevaccineerd hebben, het normaal is dat ze niet goed zijn. Wat bedoel je 

dat het normaal is? Degenen die drie doses hebben gehad kregen te horen, "je mist de vierde". 

Degene die met de tweede stierf, zeiden ze, "als hij de derde had genomen". 

Kla.TV: Natuurlijk is er altijd een excuus om je te blijven inenten en je uiteindelijk te blijven 

onderwerpen aan het plan 2030, want dat is het plan dat blijkbaar op de een of andere manier de 

koers bepaalt. Op politiek niveau weten we al dat niemand zich heeft uitgesproken of in ieder geval 

bijna niemand zich heeft uitgesproken over deze inhoudelijke kwesties of het analyseren van vaccins, 

enz. Zeker als er een percentage van de bevolking is dat zich luidkeels heeft uitgesproken na het 

"Campra-rapport", hoe staan we er dan voor? Is er een mogelijkheid dat het een rechtbank bereikt 

die het serieus neemt en echt verder gaat met de klacht?  

Mr. Delgado: Wij bieden ons elke dag aan, Dr. Sevillano, Dr. Campra en ikzelf om naar de rechtbank 

te gaan wanneer wij door het Openbaar Ministerie of door een rechter of Magistraat worden 

opgeroepen om te getuigen. We hebben al 550 klachten ingediend tussen de rechtbanken, de 

Nationale Politie die het bevel hebben opgevolgd en daartoe verplicht zijn, en de kazerne van de 

Guardia Civil. Er zijn enkele klachten die een hooggerechtshof hebben bereikt. Specifiek hier in 

Andalusië. En dan zijn er enkele die vorderen, maar heel licht. Dat wil zeggen, normaal gesproken 

houden de rechters het in de la, als ze opgeroepen zijn om te getuigen hebben ze het niet eens 

gelezen. Waarschijnlijk hebben ze een slogan om alles wat hier gebeurt stil te houden. In Engeland 

hebben ze zelfs traceerbaarheid en legale bewaring. Ze hebben ook grafeen en microtechnologie in 

vaccins ontdekt en toch hebben ze het bijzonder moeilijk om de klacht erkend te krijgen of een open 

rechtszaak te voeren wanneer wordt aangetoond en bewezen dat iedereen wordt gedood en dat het 

niets te maken heeft met een pandemie of een coronavirus. En daarom weten ze wanneer de 

tweede, derde, vierde en vijfde golf verschijnt. Want ze hoeven alleen maar de frequentiekwaliteit 

van dat materiaal dat ze in zich hebben te prikkelen. En nu vertellen ze je, dat er natuurlijk meer 

pandemieën zullen komen. Met dat materiaal binnenin, als ze het op een technologische manier 

opwekken, kunnen ze alle epidemieën creëren en genereren die ze willen. Subvarianten, wat ze maar 

willen. En ze zullen de mensen vertellen dat het weer een coronavirus of Omicron of Deltacron 

variant is.  

Kla.TV: Nou Ricardo, tot slot: Welke mogelijkheden hebben wij, de gewone burger, de grassroots, ik 

weet niet hoe ik het moet noemen, om al deze macabere planning die nu aan de gang is op een 

effectieve manier tegen te gaan?  
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Mr. Delgado: Wel, de waarheid is dat het uiterst moeilijk is. We hebben geregeld dat veel mensen 

morgen bijeenkomen. We hebben groepen per provincie georganiseerd en mensen leren elkaar 

kennen. Want het is ook goed om de vibratie wat op te voeren, gezien de dagelijkse psychologische 

marteling in de officiële media die het wereld economisch forum via Vanguard en Blackrock 

bedienen. Sommige mensen zeggen: hoe komt het dat alle media hetzelfde zeggen? Omdat alle 

media geleid worden door dezelfde man! Zo eenvoudig is het! Behalve alternatieve media zoals 

Kla.tv en heel weinig andere. Daar zijn we erg dankbaar voor. Dus wie informatie wil zoeken gaat 

logischerwijs naar de alternatieve informatiegroepen. We moeten iets belangrijks doen. Er zijn 

collectieve acties zoals interviews zoals we nu doen. Klachten. We hebben alle wegen van een 

democratische rechtsstaat uitgeput. Maar zitten we echt in een democratische rechtsstaat? Of is dit 

een tirannie? Hoe dan ook, wat gaan we zeggen dat de mensen niet al weten? Zelfs degenen die het 

allemaal geslikt hebben. Het is erg moeilijk. We moeten zoeken naar een gezamenlijke formule, 

zodat we aan de ene kant de kritische massa meer vergroten dan wat we nu doen. Maar deze 

mensen zijn zover gegaan dat ze letterlijk mensen betalen om als woordvoerders in de media te 

liegen en het bedrog tegenover een groot deel van het volk in stand houden. Een misleiding die geen 

ideologische of politieke misleiding is. Het is een grote misleiding die de persoon en de familie naar 

de dood leidt. Dat is wat we zien. Deze misleiding is niet zomaar een misleiding. Het is een misleiding 

die tot de dood leidt.  

Kla.TV: Ik heb gehoord dat ze in het Verenigd Koninkrijk een soortgelijke analyse hebben gedaan als 

Dr. Campra heeft gedaan, maar ik heb gelezen dat het zelfs wettelijk is afgeschermd. 

Mr. Delgado: ...wettelijk bewaakt. Omdat we ook traceerbaarheid en bewaring hebben. De mensen 

die het flesje hebben meegenomen zijn bereid te getuigen en de waarheid te zweren in een 

rechtbank. Maar daar hebben ze wettelijke bewaring, d.w.z. er is een notaris die alle sporen heeft 

gevolgd. ... Maar toch, ze worden verondersteld het te hebben opgezegd, maar denk je dat het iets 

zal veranderen? Want wat we zien is de vierde prik, de vijfde van de griep, die de zesde zal zijn omdat 

hij ook dit materiaal draagt, dat wil zeggen, dit is de bedoeling en wanneer we een materiaal 

wereldwijd en gelijktijdig introduceren in de hele wereldbevolking en het vervolgens uitstralen, 

genereer je een epidemie, een pandemie, wat ze maar willen. Zo duidelijk is het.  

Kla.TV: Nou dan zou ik graag willen dat u met dit alles wat u vertelt een beetje hoop geeft en enig 

licht ziet aan het einde van de tunnel of wat dan ook. Als het een licht is en het leidt ons naar een 

veilige haven dan zouden we een idee verwelkomen dat, ik weet het niet, dat u zou kunnen 

overbrengen dat echt effectief zou kunnen zijn als slotzin.  

Mr. Delgado: Op dit moment moeten we een manier vinden om hoop te behouden in deze situatie, 

wat erg moeilijk is omdat deze technocratie praktisch alles controleert, de politieke, gerechtelijke, 

financiële, communicatieve, media-instellingen, enzovoort. Maar misschien is een oplossing het 

creëren van een alternatieve samenleving van bewuste wezens die absoluut niets meer geloven van 

wat er in de officiële media wordt uitgekotst. Laten we kijken of ze ons toelaten. De kritische massa 

vergroten, onder ons zijn, de geest uitdragen en proberen te overtuigen. Niet om te proberen te 

overtuigen om te overtuigen, dat wil zeggen, de informatie van La Quinta Columna probeert nooit 

iemand te overtuigen, men moet zich zelf overtuigen. Wij zeggen natuurlijk, "kijk naar de 

microscoop". Elke normale microscoop volstaat, als er een spoor van vaccin in zit, kijk dan onder de 

microscoop en je zou niets moeten zien. Ons wordt verteld dat lipide nanodeeltjes van 

nanometrische grootte alleen zichtbaar zijn onder de elektronenmicroscoop, nou, nee! Daar onder 

de optische microscoop kun je alles zien, zowel grafeen als microtechnologie. Kijk of een MAC adres 

uitzendt en het is gemarkeerd als vee, als vee direct vanaf je mobiel, hetzelfde met je vrienden. Er is 

ma
rti
nv
rijl
an
d.n
l



weinig meer dat we kunnen doen. Op dit moment gaat het erom ons te verzetten, en naar landelijke 

omgevingen te gaan om weg te leven van alle straling.  

Kla.TV: Nou, tot nu toe vind ik alle vragen die u heeft beantwoord heel interessant en in principe 

hebben we op dit moment geen vragen meer. Er is genoeg informatie die we nu moeten verspreiden 

en wees gerust Kla.tv zal deze boodschap verspreiden. Dank u voor uw aanwezigheid bij dit 

interview, hartelijk dank, en wel, laten we hopen dat als we op enig moment in de toekomst een 

tweede interview kunnen houden, wel, laten we hopen dat we ook op u kunnen rekenen.  

Mr. Delgado: Zeker is er meer informatie en de capaciteit om het uit te breiden want het is veel 

informatie die geleidelijk moet worden gegeven zodat iedereen het kan assimileren. En ook dank je 

wel Angel en veel dank aan deze productie van Kla.tv dat ik de kans krijg om het baanbrekende 

onderzoekswerk van La Quinta Columna in de wereld te verspreiden.  

Kla.tv: Dank je wel, Ricardo, dank je wel.  

Mr. Delgado: Een knuffel.  

Kla.TV: Een knuffel. 
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