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La Quinta Columna wydała nowy komunikat o szczególnym znaczeniu. Tym 
razem potępiając obecność mikrotechnologii w fiolce Pfizera.  
Obserwację obiektów wykrytych w tej fiolce do tej pory przeprowadzono pod 
mikroskopem optycznym w ramach najnowszych programów hiszpańskiego 
zespołu. 
Biostatystyk Ricardo Delgado Martín poprosił ludzi na całym świecie o 
skontaktowanie się z nim w celu złożenia zeznań przed organem prawnym na temat 
zawartości szczepionki. 
Orwell City przenosi słowa założyciela La Quinta Columna na język angielski. 
Uwaga: Zdecydowanie zaleca się, aby słuchać wideo przy niskim poziomie 
głośności, ponieważ pan Delgado mówi w większości z nich dość głośno. 

Link: rumble.com/vrrtf3-microtechnology-in-pfizers-vaccine.html  

Ricardo Delgado: Witam. Bardzo dobry wieczór wszystkim. Przede 
wszystkim chciałem wszystkim życzyć szczęśliwego nowego 
roku. Chciałbym jednak podzielić się z wami kilkoma mrożącymi krew w 
żyłach obrazami.  
Pamiętajcie przez cały ten czas, w tym tygodniu, przeprowadziliśmy nawet 
transmisję na żywo z zawartością szczepionki Pfizera i powiedzieliśmy, że 
jest grafen i niektóre, powiedzmy, sztuczne struktury. Ale teraz chcę, 
żebyście zobaczyli, co mamy na ekranie. Dokładnie to, co widać pod 
mikroskopem, i logicznie mnie to przeraziło.  
Musimy to potępić 
masowo. Wszyscy 
muszą natychmiast 
wyjść na ulice i 
ujawnić to, czym 
została zaszczepiona 
cała ludność 
świata. Wszyscy twoi 
sąsiedzi, wszyscy twoi 
krewni zostali ukłuci 
tym, co teraz 
zobaczysz. Obwody. 
Mikrotechnologia wewnątrz ciała . Podzielę się z wami na ekranie 
tym, co jest na 
uchwycie na 
przedmiot.  
To jedna z kropelek, 
które zostały 
odrzucone z zeszłego 
tygodnia. Po 
wyschnięciu hydrożel 
utworzył te obrazy, 
którymi się 
podzielimy. Jak 
mówię, właśnie 
teraz. Zobaczmy, czy 
to możliwe. Dobrze. Myślę, że widzisz to, co ja widzę na ekranie, 
prawda? Powiększmy, abyś mógł to zobaczyć. Chwileczkę. Otóż to. Spójrz 
na przedmiot, który znaleźliśmy w szczepionce Pfizera.  
 
Jak widzisz... zamierzam to przesunąć. Ku dołowi. Teraz w górę.  
 
Są cztery dziwne rogi. Cztery idealnie kwadratowe kształty i obwody w 
środku. Są to elementy elektroniczne. Oto, co powstaje u podstawy. Oto, co 



wydaje się być kondensatorami ceramicznymi lub innym rodzajem 
elementu elektronicznego lub obwodów. Jak mówię, jest to część zawartości 
szczepionki Pfizer. Oto kolejny idealnie sztuczny róg. Dostosujmy trochę 
obraz. Tu i tu też. To jest mikrotechnologia. To prawdopodobnie 
mikrorouter.  
 
To jest prawdopodobnie konsekwencja… Albo to jest to, co powoduje, że 
ludzie generują adresy MAC. Innymi słowy, mikrotechnologię wprowadza 
się do członków naszej rodziny, do ludzi, którzy zostali całkowicie oszukani.  
Jak to nie spowoduje zakrzepów? Jak to ma nie powodować wszelkiego 
rodzaju chorób sercowo-naczyniowych i zawałów serca? Jak to nie 
spowoduje arytmii? Błagam całą społeczność medyczną o natychmiastowe 
zakończenie tego tajnego ludobójstwa.  
Oto, co jest w szczepionce Pfizera. Jest to widoczne po czterech lub pięciu 
dniach oczekiwania na odparowanie wody w próbce. Nie możemy 
pozwolić, by ci ludzie zrobili jeszcze jeden zastrzyk, zwłaszcza naszym 
dzieciom. To jest wewnątrz fiolki. I to należy potępić. Podziel się tym filmem 
ze wszystkimi częściami świata. Udostępnij ten film we wszystkich swoich 
sieciach społecznościowych i udaj się z tymi obrazami bezpośrednio do 
sądu, aby złożyć skargę. Ponieważ ja, pan Ricardo Delgado Martín, DNI: 
79.202.099N (z „N” jak Navarra), pójdę zeznawać. Próbkę wezmę ze sobą.  
Zmienię powiększenie. Zobaczmy to większe.  
 
Cóż, na wypadek jakichkolwiek wątpliwości. Gdybyś miał jakieś 
wątpliwości... To jest... To nie jest przestępstwo, ale znacznie gorzej. Jest to 
najpełniejsze upokorzenie i aberracja, jakie kiedykolwiek wyrządzono 
ludziom. Kiedykolwiek! Tutaj nie ma już żadnych wątpliwości. Bez 
wątpienia. To jest sztuczny zaszczepiacz. A teraz niech przyjdą wszystkie te 
pieprzone kontrolowane dysydencje i powiedzą mi, co to jest. Ta grupa 
„dysydentów”, która 
nie patrzy na nic pod 
pieprzonym 
mikroskopem. Rogi są 
idealnie 
kwadratowe. To jest 
mikrotechnologia. W 
tej chwili jest 
przynajmniej około 
1200 powiększenia. I 
widać to 
wyraźnie. To jest 

kilkadziesiąt mikronów wielkości. I to właśnie zostało 
wprowadzone... To zostało wstrzyknięte każdemu organizmowi. To właśnie 
zostało wstrzyknięte do każdego ciała. O mój Boże! Jezus Chrystus!  

 
 
Albo po prostu zatrzymamy teraz tych ludobójczych ludzi i wsadzimy ich 
bezpośrednio do więzienia, albo powiesimy ich bezpośrednio na publicznym 
placu. W przeciwnym razie skończą z całą rasą ludzką. Czy 
rozumiesz? Spróbujmy tego. Skoro już przy tym jesteśmy, oczywiście 
nagrywamy wszelkiego rodzaju obrazy. I zatrzymałem się na tym obiekcie, 
ponieważ miałem niezbędną potrzebę podzielenia się nim z wami 
wszystkimi. Spróbujmy innego powiększenia. Tutaj możesz zobaczyć, 
powiedzmy... Podziel się ze wszystkimi transmisją na żywo. Krystalicznie 
czyste, prawda? Jasne, prawda? Mimo to ludzie powiedzą, że jesteś 
„teoretykami spisku”. Mimo to będą cię nazywać „odrzucającymi”. Oto, co 
jest w szczepionce Pfizera.  
 
Apeluję do wszystkich sędziów i sędziów naszego kraju. Albo natychmiast 
coś z tym zrobisz, albo pójdziemy prosto do sądu i wywrócimy je do góry 
nogami. I idziemy tak, jak musimy, ponieważ nie można tego dłużej 
tolerować. Albo weźmiesz raport dr Campry, który udowodnił to wszystko i 
więcej, albo podejmiemy inny rodzaj środka, ponieważ nie można na to w 
żaden sposób pozwolić. Wezwij mnie do złożenia zeznań. Po prostu wezwij 
mnie. Powtarzam. Ja, Ricardo Delgado Martín, DNI: 79.202.099N (z „N” 
jak Navarra), proponuję się przed każdym prokuratorem, sędzią pokoju, 
sędzią naszego kraju – i każdej innej części świata – aby pokazać, co jest w 
szczepionkach. Aby udowodnić, co jest w fiolkach. To jest prawdziwe 
ludobójstwo. Prawdziwe ludobójstwo. Zbrodnia przeciwko ludzkości. I nie 
możemy na to pozwolić, ponieważ to  
Prosimy o zabranie tych zdjęć do przychodni i szpitali publicznych. Proszę, 
zrób mi przysługę. I wezwij mnie! Wezwij mnie do złożenia zeznań. Wezwij 
mnie. I proszę natychmiast usunąć z urzędu tego oszusta, który nazywa się 
prezydentem rządu. Natychmiast!  
Myślę, że to więcej niż wystarczające. To aż nadto. Przepraszam, że tak się 
wyraziłem, ale jak każdy człowiek daję się ponieść emocjom. Ale nie do 
końca najlepiej. Bo to jest aberracja. Zrób te zdjęcia i zanieś je bezpośrednio 
do sądu. Podałem wszystkie swoje dane osobowe i pobiorę próbkę tej 
szczepionki firmy Pfizer, którą będę starannie przechowywać. Razem z 
konkretną partią, której identyfikowalność mam od pracownika służby 
zdrowia, który przekazał mi ją na spotkaniu w Sewilli. Chodźmy wszyscy 
potępić to autentyczne ludobójstwo. Nie możemy tolerować tego 
okrucieństwa jeszcze przez minutę. Zamykam tutaj. Bardzo dobra noc. I jak 
mówię, szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. 


