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(Luonnon uutiset) Televiestinnän megayhtiöt ovat valmiita lanseeraamaan "päivitetyt" 5G-

verkkonsa Yhdysvalloissa tammikuussa. Näin siitä huolimatta, että on paljon näyttöä siitä, 
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että tällainen käyttöönotto johtaisi katastrofiin ja kuolemiin, erityisesti amerikkalaisten 

keskuudessa, jotka on täysin rokotettu Wuhanin koronavirusta (COVID-19) vastaan. 

SGT Reportin verkko-ohjelman juontaja Sean huomautti, että on todisteita siitä, että 5G-

tornit lähettelevät jonkinlaista sähkömagneettista aaltoa, jotka hyökkäävät suoraan 

ihmisten ruumiisiin. Todisteena hän toimitti videon, jonka La Quinta Columna julkaisi 

yleisölle. 

La Quinta Columna, espanjankielinen media, on huomattava, koska se on yksi 

ensimmäisistä riippumattomista myyntipisteistä, jotka ilmoittavat, että COVID-19-

rokotteet sisältävät myrkyllistä ainetta grafeenioksidia. (Aiheeseen liittyvä: Tutkimus: 5G-

altistuminen "merkittävä tekijä" suuremmissa koronatapauksissa, kuolemissa.) 

Espanjalainen media julkaisi lyhyen leikkeen yhdestä viimeaikaisista livestriimeistään 

miehestä, joka pysäköi pyöränsä aivan 5G-tornin viereen muutaman sekunnin ajan ja 

romahti sitten yhtäkkiä tyhjästä. Ricardo Delgado Martin, La Quinta Columnan perustaja ja 

tiedotusvälineiden ohjelman isäntä, huomautti, että miehen äkillisen romahduksen 

kaapannut valvontakamera koki häiriön videosyötteessään alle sekunti ennen tapahtumaa. 

Delgado spekuloi, että tämä häiriö laukaisi miehen romahduksen ja että sen aiheutti 5G-

torni aivan hänen vieressään. Delgadon vieras Jose Luis Sevillano huomautti, että tämä 

on selvä todiste siitä, että 5G-tornit lähettävät jonkinlaista pulssia, joka vaikuttaa suoraan 

ihmisten terveyteen. 

 

"Tämä on todiste", sanoi Luis espanjaksi. "Koska kyse ei ole enää siitä, että kaveri putoaa 

jostakin sisäisestä hänelle, mutta on olemassa ulkoinen liipaisin, joka on kiinni kamerassa 

... Se selittäisi, miksi niin monet ihmiset yhtäkkiä kuolevat siellä täällä juuri nyt." 

"Se näyttää laukaulta, mutta se on sähkömagneettinen pulssi valon nopeudella", Delgado 

sanoi. "Ja kamera nauhoittaa sen kimaltelevana, mikä on normaalia." 

Sean ei usko, että häiriö oli sattumaa. "Videon häiriö viittaa siihen, että jonkinlaista, ehkä 

sähkömagneettista pulssia tai energia-asetta on voitu käyttää sen miehen murhaamiseen." 
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COVID-19-rokotteet voivat tehdä ihmisistä alttiimpia 
5G:lle 

Delgado ja Luis ovat huolissaan siitä, että ihmiset, jotka on täysin rokotettu COVID-19: tä 

vastaan, voivat olla alttiimpia näille sähkömagneettisille pulssihyökkäyksille, koska heidän 

ruumiinsa sisältävät grafeenioksidia. 

Heinäkuussa 2021 Almerian yliopiston espanjalaiset tutkijat havaitsivat, että lähes kaikki 

Pfizer-rokote on vain grafeenioksidia. Tämä magneettinen aine, kun se injektoidaan 

henkilön järjestelmään, voi aiheuttaa tappavia terveysongelmia, kuten maksa- ja 

munuaisvaurioita, kannustaa granuloomien muodostumista keuhkoihin ja jopa laukaista 

ennalta ohjelmoitun solukuoleman. 

"Jos henkilö [videossa] on rokotettu ja hänellä on grafeeni jo sydämessä ja jos lisäksi 

henkilö harjoittaa, no, on mahdotonta olla selkeämpi", Delgado sanoi ja huomautti, että 

grafeeni todennäköisesti vaikutti miehen kuolemaan. 

"Se oli pulssi kerrottuna grafeenilla", sanoi Luis. Hän lisäsi, että hän on saanut enemmän 

raportteja sydämentykytyksen potilailta "5G-aaltojen tiheyden vuoksi". Monet näistä 

potilaista ovat myös ilmoittaneet tuntevansa outoa tunnetta ympäristössä aina, kun he 

astuvat ulos. 

"Aivan kuin he olisivat avaruusaluksella", sanoi Luis. "Tai että he menivät planeetalle, joka 

ei ole meidän." Hän sanoi, että tämä tunne johtuu lähellä olevien 5G-tornien aiheuttamista 

sähkömagneettisista kentistä ilmassa. 

Tämä outo tunne ulkona ollessaan on pienin heidän ongelmistaan. Luis huomautti, että jos 

sähkömagneettiset kentät koskaan sykkivät kuten videossa, se voi aiheuttaa katastrofin 

lähellä oleville ihmisille. 

"Mikä toimii [kehossa], lopettaa sen ... menetät tajuntasi", sanoi Luis. "Jotkut ihmiset 

toipuvat ja sanovat: 'Mitä hittoa minulle tapahtui?' Mutta joillakin ihmisillä prosessi on niin 

nopea, että he eivät toivu uudelleen. He päätyvät kardiorespiratorinen pidätys, ja se on 

ohi." 

Jos 5G-tornin sähkömagneettisen pulssin iskemällä henkilöllä oli grafeenia 

järjestelmässään COVID-19-rokotteen vuoksi, kyseinen henkilö ei todennäköisesti 

kohahda sähkömagneettista pulssia. 
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Katso tämä jakso SGT Report -ohjelmasta, kun isäntä Sean puhuu 5G-tornien 

aktivoinnista Yhdysvalloissa. 

Katso lisää jaksoja SGT Reportista tilaamalla kanavansa Brighteon.com. 
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