
LA CONNEXIÓ ENTRE EL “COVID-19” I EL 5G 
 

(Transcripció traduïda del vídeo que es podia veure a 
https://www.youtube.com/watch?v=ujqyiQO8TFc, 

censurat al cap de pocs dies per YouTube) 

 

 
Gareth Icke: Dono la benvinguda a tothom. Estic confinat i avui parlaré amb el meu pare sobre el 5G i si 
té alguna cosa a veure amb el “coronavirus”, i fins i tot si hi ha realment un virus. Actualment estan 
passant tantes coses que intentarem ordenar-les i posar-les al seu lloc. Com estàs, pare? 
 
David Icke: Estic bé. Seguint amb això, ja que ens trobem en un moment absolutament crític en la 
història de la raça humana, i no és cap exageració. Si això continua en la direcció que porta ara, tal com 
he anat explicant als meus llibres durant dècades (és realment una mica frustrant), la vida humana i la 
llibertat humana tal com les coneixem desapareixeran. Ja està passant ara mateix, amb l‟arrest 
domiciliari del confinament, però vull dir de forma permanent, d‟una manera que, fins ara que s‟ha 
esdevingut tot això, ha estat molt difícil que la gent entengués. Però, com que ho he estat investigant a 
temps complet durant trenta anys, per a mi això tan sols és el desplegament d‟un pla que ja vaig 
identificar fa molt de temps. I, per desplegar-lo, és fonamental mentir a la gent. I menteixes a la gent 
perquè la clau del control humà és el control de la percepció humana. Controles la informació, controles 
la percepció i la percepció es deriva en el comportament. Ho hem vist molt clarament. Controles la 
informació: “Hi ha un virus, és perillós i es pot contagiar entre les persones, etc. Hem de confinar-nos 
per prevenir-lo.” I la gent llavors diu: “Oh, sí, hem de fer el que diu el govern, perquè ha dit que és 
perillós.” Així és com tota la seqüència del control humà ha funcionat a través de la història humana. I 
ara s‟està evidenciant públicament d‟una forma molt descarada. 
 
Voldria parlar de la profunditat fins on arriba aquest engany i il·lusió del “COVID-19”. I, un cop més, la 
gent hauria de deixar de banda la seva percepció que “ells no farien això; no ens enganyarien amb 
aquesta magnitud”. Però sí que ho farien! Per tant, faré la pregunta: existeix realment el “COVID-19”? I 
molta gent reaccionaria a això i diria: “Esclar que existeix! El govern ho diu, la gent s‟està morint d‟això.” 
Però com ho sabem? “Oh, ells ens ho han dit!” I no estic dient que la gent no s‟estigui morint; estic dient: 
què està passant? I vaig arribar a la conclusió, potser fa deu o quinze dies, que aquest virus gairebé 
segur que no existeix. I, a mida que han anat passant els dies i ho he anat investigant més a fons, he 
anat veient més i més clar que no existeix. Però, en els últims dos dies, he estat mirant un vídeo d‟un 
metge i psiquiatre americà que es diu Andrew Kaufman, que treballa a l‟estat de Nova York, i el que he 
trobat en aquest vídeo m‟ha donat la gran peça que faltava al trencaclosques. Tal com ho veig, no crec 
que aquest virus existeixi. 
 
Per tant, la gent hauria de veure aquest vídeo [transcrit aquí] juntament amb el vídeo del Dr. Kaufman. 
[...] Així que, si voleu fer el viatge amb mi... [Imitant el que diria la gent] “El COVID-19 no existeix? Està 
boig!” Bé, anem a veure si ho estic. El Dr. Kaufman assenyala que, quan gairebé cinc-centes persones 
de la Xina es van posar malaltes a Wuhan, les autoritats xineses van examinar-ne només set, i el que 
van fer va ser extreure‟ls líquid dels pulmons, i van trobar-hi material genètic. Aquest material genètic 
resulta que el pot generar una llista llarguíssima de causes diferents. Una llista molt llarga! Però 
aquestes autoritats xineses van decidir immediatament que la causa d‟aquesta malaltia era un virus. En 
cap moment van aïllar el virus. Van començar a diagnosticar més i més persones que tenien els 
mateixos símptomes, uns símptomes que tenen un munt d‟altres causes alternatives, amb aquest 
“COVID-19”. I immediatament van desenvolupar un test, anomenat test PCR, que no examina si hi ha 
aquest virus que diuen que existeix, sinó que examina si hi ha aquest material genètic que pot tenir una 
llarga llista d‟altres causes. Així, doncs, tal com apunta Kaufman, van crear un test per a una cosa que 
ni tan sols havien identificat, és a dir, aquest “COVID-19” sortit d‟enlloc. I, mentre després feien el test a 
més i més gent, els sortien positius pel material genètic (que pot tenir moltes causes), i quan això 
passava deien que tenien el “COVID-19”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ujqyiQO8TFc
https://www.youtube.com/watch?v=Xr8Dy5mnYx8


I això després passa al món occidental. I, per cert, si el que ens diuen els xinesos és cert, que 
bàsicament el virus ja no hi és, que la crisi del virus ja s‟ha acabat a la Xina, com ho han pogut fer tan 
ràpid? Bé, si fas un test per a una cosa que realment no existeix, deixes de fer el test per a la mateixa 
cosa. I, de sobte, un virus que era aparentment catastròfic simplement “desapareix”! No és que 
desaparegui, perquè ja no hi era des del principi. Simplement, fan el test de manera diferent. Així, 
doncs, és el test que és l‟engany en tota aquesta història. Llavors, aquest test diagnòstic arriba a tot el 
món, però, abans que circulés, les autoritats mèdiques dels diferents països buscaven símptomes. I els 
símptomes, com s‟ha dit moltes vegades (“com els de la grip”: llavors potser és la grip!), són els 
mateixos que per a moltes altres coses. Ho diagnosticaven mitjançant els símptomes per determinar si 
tenies el “COVID-19”, pero en realitat no en tenen ni idea! Perquè els símptomes eren els mateixos que 
els de moltes altres coses, però deien que era el “COVID-19”. D‟aquesta manera, el cas es fa més gran 
i, si mors per una altra causa però el test del “COVID-19” t‟ha sortit positiu, perquè tenies aquest 
material genètic que pot tenir moltes causes, llavors diuen que t‟has mort perquè tenies el “COVID-19”, 
la qual cosa amplia el nombre de morts. I aquesta és la raó per la qual s‟ha indicat que hi ha molts 
falsos positius (en un estudi, el 80%) per a aquest “virus”. Perquè el test que estan fent no és per al 
“virus”! El que examina el test és aquest material genètic. 
 
Després, el Dr. Kaufman parla d‟una altra cosa, que és absolutament fascinant i una peça molt 
important del trencaclosques. Parla d‟una cosa anomenada exosomes. I el que passa és que, quan la 
cèl·lula resulta enverinada, intoxicada, allibera una cosa, segrega una cosa que s‟anomena exosoma. I 
això és part del sistema immunitari, és perfectament natural, i sense això tindríem problemes seriosos i 
no seguiríem aquí durant gaire temps. I el que ell identifica, i que podeu veure en aquesta imatge, és 
que hi ha exosomes al microscopi, però el que ens diuen és que hi ha el “COVID-19”. 
 

 

 
Exosoma multivesicular (abans de sortir de la cèl·lula) / COVID-19 dins de la cèl·lula 

 
Són exactament el mateix! I cada vegada està més clar que el que han fet és convertir una resposta 
natural del sistema immunitari (l‟alliberament d‟aquests exosomes quan la cèl·lula està intoxicada i el 
cos vol netejar-la) en un “virus COVID-19”, que diuen que és mortal.  



Si observem la taula següent, veiem una comparació entre els exosomes i el “COVID-19”. I són el 
mateix! S‟enganxen als mateixos receptors a la cèl·lula. 

 

 Exosomes COVID-19 
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Així, doncs, aquesta és una part molt important d‟aquest engany, amb el qual han convertit una resposta 
natural del sistema immunitari, l‟alliberament d‟exosomes, en el que anomenen “COVID-19”. 
 
Això és el que ha dit un home que es diu James Hildreth, que és metge, president i director executiu del 
Meharry Medical College de Johns Hopkins, una organització que ha estat molt involucrada en tot aquest 
engany del “COVID-19”. També ha estat investigador del VIH. I això és el que ha dit: “El virus és totalment 
un exosoma en tots els aspectes.” En altres paraules, allò que anomenem “virus”, i que diem que es poden 
contagiar i que els podem agafar tocant una superfície, la maneta d‟una porta o el que sigui, són realment 
una resposta immunitària del cos. I allò que anomenem “virus” han d‟estar dins el cos per sobreviure, perquè 
estan allotjats per material genètic cel·lular. Així, doncs, quan surten del cos, s‟ha acabat la història! Això no 
és com una infecció bacteriana, que es pot contagiar. Com és possible que una resposta del sistema 
immunitari, quan allibera allò que anomenem “virus”, es contagiï d‟una persona a una altra, quan necessita 
estar dins el cos per sobreviure? Però, com veurem més tard, hi ha dues maneres d‟introduir “virus” dins el 
cos. Una són les vacunes, per a les quals es fa servir material genètic humà i d‟animals que pot allotjar 
aquest fenomen, i l‟altra és el 5G. Perquè el que fa el 5G (ho veurem amb més detall) és enverinar les 
cèl·lules a través del seu increïble poder electromagnètic. I, quan ho fa, les cèl·lules comencen a secretar 
exosomes, que ells han anomenat “virus COVID-19”. 
 
Aquestes són algunes de les causes que fan sorgir els exosomes (és a dir, el “COVID-19”, amb el canvi de 
nom): la toxicitat (perquè són part del procés de neteja de la cèl·lula), la por i l‟estrès (que generen 
freqüències electromagnètiques que s‟expressen com a canvis químics en el cos i són una forma de toxicitat 
que la cèl·lula es vol treure de sobre). Aquest és el procés pel qual l‟estrès causa problemes de salut. 
 
Així, doncs, tenim milers de milions de persones confinades a tot el món. I una gran quantitat tenen estrès 
provinent de la por del “virus”, i altres tenen alguna altra forma d‟estrès perquè es troben sota arrest 
domiciliari. I aquest estrès generarà toxicitat a les cèl·lules, que les cèl·lules afrontaran alliberant exosomes, 
que aquest test absurdíssim identificarà com a “COVID-19”. Altres maneres per les quals s‟alliberen 
exosomes són: les infeccions de molts tipus (perquè, altra vegada, el sistema immunitari hi respon alliberant-
los), les ferides, l‟asma, malalties de tipus molt variats. I la radiació electromagnètica, que, per descomptat, 
cada dia s‟està tornant més intensa a causa del desplegament del 5G, en el mateix moment en què ha 
aparegut aquest “virus”. 
 
Per tant, això és el que estan fent. I, per aquest motiu, l‟última vegada que ho he mirat, el nombre de morts a 
la Gran Bretanya per totes les causes, comparades amb el 2019, no ha augmentat de cap manera, cosa 
que, si s‟hagués produït, podria explicar les morts addicionals que suposadament estem tenint a causa del 
“COVID-19”. De la mateixa manera, les visites a les urgències dels hospitals, durant el 2019 i comparant-ho 
amb el 2020, en realitat s‟han reduït. El nombre de morts a Europa és més o menys el mateix. On és tota la 
gent que s‟està morint per aquest virus? Bé, ho puc explicar.  



El que estan fent és que, fins al moment en què han començat a aplicar el test (i això està passant a tot el 
món; va començar a la Xina i després s‟ha estès a la resta de països), han diagnosticat les persones com a 
portadores del “COVID-19” primer de tot a partir dels símptomes. Així, el que diuen és: “Quins són els 
símptomes del „COVID-19‟? Oh, és com una grip.” La qual cosa pot venir d‟una llarga llista de causes! Però 
ara no miren quina és la causa, sinó que diuen directament: “COVID-19!”. Tens tos? “És el COVID-19!” No 
respires prou bé? “És el COVID-19!” 
 
Llavors introdueixen el test i l‟apliquen a les persones dels hospitals. I, quan fan el test del “COVID-19”, en 
realitat no estan fent el test del “COVID-19”, ja que no hi ha cap test del “COVID-19”! Fan el test que 
examina aquest material genètic que ja hem comentat, que pot tenir raons molt diverses per ser-hi. Per molts 
tests que facin, no poden especificar quina quantitat d‟aquest anomenat “COVID-19” hi ha. I, sense saber 
quina quantitat hi ha, no pots dir com està afectant la teva salut. Si arribés a certs nivells, estaries malalt, 
però com ho saps? 
 
GI: Sí, ho anomenen “càrrega viral”, oi? 
 
DI: Exacte, la càrrega viral. Estan fent el test a persones que tenen molts altres problemes de salut. I, si el 
que examina el test és aquest material genètic (no el “virus”) i ho anomenen “COVID-19”, posen al certificat 
de defunció: “Ha mort de COVID-19.” És d‟aquí que venen les estadístiques! I, com més tests fan, més 
casos trobaran, perquè el test diagnostica una cosa que molta gent té: aquest material genètic que pot tenir 
moltes causes. Estan agafant pacients amb càncer terminal i els estan fent el test del “COVID-19”. I, quan 
moren de càncer, diuen que ha estat el “COVID-19”. Fixem-nos en les peculiaritats del llenguatge: una 
vegada i una altra, als mitjans de comunicació, he observat aquesta manera de dir-ho: “Tantes persones, o 
tals persones, han mort després de donar positiu al test del COVID-19.” Prestem atenció a la manera de dir-
ho. No estan dient: “Aquesta persona o aquestes persones han mort a causa del COVID-19”. Així és com 
perpetren aquest engany i estan manipulant les estadístiques extraordinàriament. 
 
Anem a Itàlia. El centre italià d‟aquesta “crisi del COVID-19”, tal com l‟anomenen, és la Llombardia. Aquesta 
zona és famosa pel seu aire tòxic (igual que la Xina, per cert). I a les últimes estadístiques que he vist, en un 
any, a la Llombardia han mort, per qualsevol causa, gairebé 100.000 persones. Evidentment, tenen molts 
problemes pulmonars perquè respiren aire molt contaminat de manera constant. 
 
GI: Ho anomenen “la Xina europea”, oi? Perquè la contaminació és molt forta... 
 
DI: Sí, exacte. Per tant, tenen problemes respiratoris que ara estan etiquetant com a “COVID-19”, com dèiem 
abans. Així, tenim gairebé 100.000 persones que han mort a la Llombardia per qualsevol causa. A la 
següent zona d‟Itàlia, la xifra baixa a 57.000. Les persones que estan morint a la Llombardia, doncs, estan 
dient que han mort de “COVID-19”; qualsevol cosa que es mou és el “COVID-19”! I aquí voldria citar el 
professor Walter Ricciardi, assessor científic del Ministeri de Salut d‟Itàlia (ja veureu, en relació al que estic 
dient...): “La forma com registrem les causes de mort al nostre país és molt generosa, en el sentit que tothom 
qui mor als hospitals amb diagnòstic de coronavirus diem que s‟ha mort de coronavirus.” Ens donem compte, 
doncs, del que està passant? “A la reevaluació feta per l‟Institut de Salut, només el 12% dels certificats 
funeraris han mostrat que la causa directa de mort ha estat el coronavirus, mentre que el 88% tenien 
problemes de salut anteriors; molts en tenien dos o tres.” El 99% de persones que es diu que han mort de 
“coronavirus COVID-19” a Itàlia tenien un, dos, tres o més problemes de salut previs. L‟engany és que, quan 
moren d‟aquests altres problemes de salut i els fan el test del “COVID-19” (que és el material genètic que 
estem dient, que reflecteix una resposta immunitària natural), es diu que moren a causa del “COVID-19”. I, 
cada cop que les estadístiques pugen, espanten la gent de mala manera, ja que pensen que podrien ser ells. 
 
Així, doncs, les estadístiques no han pujat com per explicar les morts per l‟anomenat “COVID-19”, perquè el 
que està passant és que la gent s‟està morint per causes per les quals la gent sempre s‟ha mort, però ho 
estan redefinint com a morts per “COVID-19”, i d‟aquí és d‟on venen les estadístiques. Per això la gent està 
anant amb les càmeres dels seus mòbils als hospitals (que els mitjans de comunicació convencionals –
mentiders!– estan descrivint com a “zones de guerra”) i estan trobant que no hi ha ningú! I això és perquè la 
gent no va a l‟hospital a causa de tota aquesta “crisi del coronavirus”. S‟estan cancel·lant les operacions 
quirúrgiques, les visites mèdiques, i quanta gent es deu estar morint per culpa d‟això?  



Així que no només no estan desbordats amb pacients de “coronavirus”, sinó que totes aquestes altres coses 
que normalment es fan als hospitals s‟han cancel·lat, i per això estan buits! És un engany! I s‟està perpetrant 
amb la manipulació de les estadístiques i del que realment és el “COVID-19”, que és bàsicament una 
resposta immunològica natural anomenada exosomes. 
 
GI: Voldria fer una pregunta molt simple, que donaria suport al que estàs dient en relació amb Itàlia. Ara ja 
porten setmanes de confinament, força més temps que el temps d‟incubació de dues setmanes que ens 
diuen que té aquest “COVID-19”. Llavors, per què s‟eleven les estadístiques? No sé si m‟explico... Si estan 
confinats, per què les estadístiques continuen mostrant més afectats? 
 
DI: Aquesta és una pregunta fantàstica, i es pot explicar. El nombre d‟afectats s‟anirà elevant, amb 
confinament o sense, mentre facin un test que busca material genètic que es pot trobar a moltíssima gent, 
que està causat per una llarga llista d‟altres coses. I, com més tòxiques es tornin les cèl·lules (per culpa del 
5G, com comentarem més endavant, però també per altres causes, com l‟estrès, la por, el menjar brossa...), 
les cèl·lules més segregaran els sistemes immunològics de protecció dels exosomes i a més gent li sortirà 
positiu el test del “COVID-19”, que cada vegada està més clar que simplement són els exosomes amb el 
nom canviat. I, mentre continuïn fent això, poden continuar dient que els casos augmenten, que les 
defuncions han augmentat, de manera que poden seguir justificant l‟arrest domiciliari de milions de persones. 
Un cop has enganyat la gent perquè es pensi que hi ha un virus que en realitat no hi és, pots fer-los fer el 
que vulguis, i això és precisament el que està passant. 
 
GI: Sí, s‟estan controlant els uns als altres, també, la qual cosa és extraordinària. Pel que fa al 5G, estem 
veient moltes fotos (i no només de la Gran Bretanya sinó de tot el món) del desplegament que se n‟està fent 
a tot arreu, ara mateix. Per a mi és extraordinari, perquè, concretament al Regne Unit, només surten els 
treballadors dels serveis essencials, i et paren quan vas en cotxe i has d‟explicar per què vas a un lloc 
concret, i ha de tractar-se d‟una d‟aquestes feines essencials, com ara un professional de la salut o un 
repartidor. Malgrat això, el 5G s‟està desplegant pertot arreu, així que no tinc clar per què això, de cop i volta, 
és un servei essencial. Sobre el que has mencionat de les causes d‟aquest material genètic, si la radiació 
electromagnètica és una d‟elles, això vol dir que ara ens bombardejaran encara més... 
 
DI: Sí, això és el que estava dient. Hi ha una seqüència d‟epidèmies que s‟han esdevingut immediatament 
després de canvis molt importants pel que fa a la radiació generada tecnològicament. Si ens remuntem a 
l‟anomenada “grip espanyola” (que no tenia res a veure amb Espanya) del 1918, van passar dues coses. 
Primer, als soldats que tornaven de la guerra se‟ls van posar moltíssimes vacunes. I, com he dit abans, es 
poden inocular malalties a les persones a través de la vacunació, perquè entren directament al cos, de 
material genètic a material genètic. Als meus llibres, al llarg dels anys, he citat insiders dins d‟aquest Culte 
global que es troba al darrere de tot això (ja que no té fronteres) que explicaven que el que s‟està fent és 
inocular malalties a les persones a través de les vacunes. Ho fan d‟aquesta manera.  
 
I una altra cosa que va passar abans de l‟aparició de la “grip espanyola” (que va matar moltíssima gent, 
molta més del que s‟ha dit) va ser que es va introduir tecnologia de radar intensiva.  
 
[Nota aclaridora: a l’època la 1a Guerra Mundial, la nova tecnologia que es va estendre va ser la de la ràdio. 
El radar ho va fer per la 2a, i també va “coincidir” amb greus “epidèmies de grip” per diferents llocs el món.  
Quan parles tanta estona de memòria i amb tantes dades, aquestes confusions es poden donar]  
 
I el que passa és que, com que el cos és un fenomen electromagnètic i elèctric, quan hi introdueixes aquests 
camps electromagnètics generats tecnològicament trenques l‟equilibri del camp electromagnètic corporal, i 
això es manifesta amb diversos tipus de malalties, produïdes per la falta d‟harmonia en aquest camp. Les 
conseqüències són tant psicològiques com físiques. I la “grip espanyola” on va començar? Va començar en 
bases militars dels Estats Units. I, mentre aquesta tecnologia intensiva de radar es desplegava a tot el món, 
la “grip espanyola” l‟anava seguint. I, per descomptat, també tens la vacuna a l‟horitzó, i la combinació de 
totes dues coses. Això, evidentment, causa una “pandèmia” global si el material “adequat” es troba dins la 
vacuna. 
 

https://vimeo.com/405864859


Més endavant, tenim la “grip asiàtica”, una gran pandèmia o epidèmia global dels anys 50, que va venir just 
després d‟una altra actualització del poder i impacte de la radiació tecnològica. Després tenim la “grip de 
Hong Kong”, durant els anys 60, que –un cop més– va arribar després que posessin satèl·lits a l‟espai que 
dirigien camps electromagnètics cap a la Terra.  
 
I aquí tenim una citació de l‟autor Arthur Firstenberg, que és periodista científic i autor del llibre The Invisible 
Rainbow: A History of Electricity and Life [L’arc de Sant Martí invisible: Una història de l’electricitat i la vida].  
Això és el que va dir l‟any 2018, òbviament abans de la histèria d‟aquest “virus” i abans de la introducció del 
5G: “Cada vegada que hem canviat el camp magnètic de la Terra d‟una manera molt significativa [amb 
radiació tecnològica], ha tingut efectes dramàtics a la salut aquí baix a la Terra.” I durant el 2019, fins a 
l‟“aparició” d‟aquest “COVID-19”, hem tingut la introducció del 5G, desplegant-se cada vegada a més llocs. I 
on es va introduir massivament, gairebé abans que a qualsevol altre lloc? A la Xina! I quina va ser la primera 
ciutat que va introduir un sistema smart de 5G? Wuhan, on aquest “virus” se suposa que va aparèixer. 
 
Així, doncs, introdueixes el 5G, que té cent vegades més potència (i, per tant, és cent vegades més 
destructiu) fins i tot que el que hem tingut fins ara, i això crea una resposta immunitària que produeix aquests 
exosomes. Llavors, fas el test a la gent que s‟ha posat malalta després de l‟activació del 5G. I aquells de 
nosaltres que tenim dos dits de front ja vam dir que la introducció del 5G tindria un impacte massiu per a la 
salut. Un gran nombre de científics i metges van avisar que la salut i la psicologia humanes es veurien 
afectades pel 5G. I de mala manera, possiblement amb conseqüències catastròfiques. I van demanar que 
s‟aturés, però no els van fer cas. Perquè el Culte (ho detallaré més endavant) està creant una bombolla 
electromagnètica al voltant de la Terra, allò que fa trenta anys que anomeno “la subrealitat tecnològica”, que 
tindrà implicacions massives per a la salut humana, i fins i tot per al pensament humà. 
 
Així, tenim aquesta situació: s‟activa el 5G i té lloc tot això del “virus”. Una altra cosa que fa el 5G és causar 
un dany enorme al sistema immunològic humà. I, per descomptat, el sistema immunològic respondrà 
alliberant aquests exosomes. Què ha passat des que va aparèixer aquest “virus” i la gent s‟ha hagut de 
confinar a casa seva? Tal com dius, el desplegament del 5G s‟ha accelerat. 
 
Elon Musk, aquest psicòpata que hauria d‟estar a la presó per crims contra la humanitat, ha aconseguit el 
permís (mentre s‟estén aquest “virus”) per col·locar un milió d‟antenes basades en terra als Estats Units. Per 
crear aquesta subrealitat tecnològica, basada en camps electromagnètics, interactuant amb els satèl·lits que 
està llançant a l‟espai a través de la seva companyia, SpaceX. Per radiar 5G a cada centímetre del planeta. 
Vol que hi hagi 42.000 satèl·lits d‟aquests circulant al voltant de la Terra a altituds considerablement baixes, 
radiant 5G a la Terra. Per això l‟haurien d‟arrestar i empresonar-lo durant la resta de la seva vida, per crims 
contra la humanitat. És genocidi! I jo no li penso donar el benefici de dubtar que s‟estigui adonant del que 
està fent, igual que Bill Gates amb les vacunes i la seva involucració massiva en tot el que està passant amb 
aquest engany del “virus”. 
 
Tenim aquesta notícia: “La companyia SpaceX obté llicència de la FCC [Comissió Federal de 
Comunicacions] per a un milió de terminals d‟usuari de banda ampla.” SpaceX ara ja té la llicència per 
desplegar un milió d‟allò que Musk anomena “plats voladors amb pal”. “SpaceX ha rebut l‟aprovació del 
govern per desplegar fins a un milió de terminals d‟usuari als Estats Units per a la seva constel·lació de 
banda ampla per satèl·lit Starlink.” Aquests satèl·lits s‟estan enviant allà dalt sense parar; no falta gaire 
perquè n‟hi hagi desenes de milers. “SpaceX va demanar a la Comissió Federal de Comunicacions...”, que 
és propietat del Culte, i les empreses de telecomunicacions també són del Culte, i és per això que 
aconsegueixen tot allò que volen, malgrat que la Comissió Federal de Comunicacions se suposa que ens ha 
de protegir de la indústria de les telecomunicacions.  
 
Per aquest motiu la Comissió ha permès el desplegament del 5G sense fer cap prova sobre els efectes que 
té per a la salut física i psicològica humana: perquè és una branca del Culte! Del Culte global que es troba 
darrere d‟aquest “virus”, i que també està darrere de l‟engany de l‟escalfament global causat pels humans i 
tota la resta, com l‟explosió del transgènere. He explicat als meus llibres de què es tracta tot això i com està 
connectat. “SpaceX va demanar a la Comissió Federal de Comunicacions [FCC] la llicència al febrer del 
2019 i la FCC va anunciar-ne l‟aprovació en un avís públic la setmana passada.” Just mentre passa això 
d‟aquest “virus”! Que té connexions enormes amb el 5G.  



“L‟aprovació de la FCC és per a una llicència manta per a l‟operació de fins a 1.000.000 estacions terrestres 
fixes que es comunicaran amb el sistema de satèl·lits d‟òrbita no geostacionària d‟SpaceX. Tal com deia 
l‟aplicació d‟SpaceX, les estacions terrestres són terminals d‟usuari que utilitzen tecnologies avançades i de 
processament digital de formació de rajos per fases per fer un ús altament eficient dels recursos de 
l‟espectre de la banda Ku mitjançant el suport de rajos altament dirigits per antena, que rastregen els 
satèl·lits en òrbita baixa del sistema.” I a unes 21 ciutats més de la Gran Bretanya se‟ls ha activat el 5G 
durant aquesta histèria del “virus”, mentre la gent està confinada a casa seva. 
 
Arreu del món, la gent està denunciant que s‟estan instal·lant aquestes antenes de 5G, al llarg dels carrers, 
perquè les ones 5G tenen dificultats per travessar objectes densos, de manera que, en comptes d‟instal·lar 
una antena gran que abasti molt de territori, en posen de petites per tots els carrers, davant del teu dormitori 
i el dels teus fills. I, com que aquestes ones no passen bé a través dels objectes sòlids, estan tallant tots els 
arbres urbans de la Gran Bretanya, milers i milers d‟arbres! És per treure‟ls del mig perquè no bloquegin la 
xarxa del 5G. 
 
Aquí tenim missatges de xarxes socials i un correu electrònic que ens han arribat, de persones que s‟estan 
adonant que, mentre estan confinades a casa seva, s‟estan instal·lant aquests sistemes de 5G d‟una manera 
extremadament ràpida. Aquí en tenim un: “Estic classificat com a treballador essencial, com a transportista. 
La companyia per a la qual treballo proveeix les autoritats locals i empreses locals, grans i petites. Així que 
els meus dies consisteixen a conduir d‟un lloc a l‟altre del nord-est i el nord-oest d‟Anglaterra. A tot arreu on 
vaig, mentre tothom està confinat, cada dia veig noves torres de 5G. No ho puc expressar més clarament: a 
Newcastle, sobretot, la quantitat de torres és increïble. T‟estic escrivint avui perquè he arribat de treballar i 
allà on visc hi han instal·lat tres torres, en un edifici al costat del meu. Aniré a viure en un altre lloc per culpa 
d‟això.” 
 
Llavors dones una ullada a les xarxes socials: “Torre de 5G a Leytonstone, Londres, instal·lada durant el 
confinament pel coronavirus”, diu un tuit. “Per què les decoren com pals de caramel, i com és que conec cinc 
persones que es queixaven de mals de cap molt forts, dient „el meu cervell s‟està cremant‟?” És la 
conseqüència habitual del 5G! De la qual ja es va avisar abans que se‟n fes el desplegament. Un altre: 
“Estan posant torres de 5G a escoles de Califòrnia mentre estem en quarantena. Estan aprofitant aquest 
moment per fer el que està planejat.” Exactament! Un altre: “Aquestes torres de 5G s‟han posat a tota la 
carretera principal de Ballyfermont, Irlanda, mentre la gent està confinada. És una autèntica desgràcia; la 
gent està elogiant el primer ministre d‟Irlanda mentre està passant això d‟amagat de nosaltres. Ja s‟ha 
demostrat en altres països que aquestes torres són altament perilloses per a la salut humana.” Un altre: 
“Gent! Mireu al vostre voltant! Observeu les torres de 5G que s‟estan col·locant cada dia!”. 
 
Què significa tot això? Significa que l‟impacte del 5G al cos i la ment humans s‟està expandint per cobrir 
cada vegada més territori del país. Mentre això passa, segregarem exosomes com a resposta a la toxicitat 
causada i donarem positiu al test dels exosomes (amb el nom canviat pel de “COVID-19”), i les xifres 
semblaran augmentar, la gent que mor se seguirà dient que ha estat a causa del “coronavirus” quan no 
haurà estat així, i tindran una excusa ampliada per continuar amb aquest confinament a tot el món. Així és 
com funciona. 
 
Quan observem dues persones, Elon Musk i Bill Gates, estem observant psicòpates. Estem parlant de 
persones que... Gates en relació amb les vacunes; vol vacunar tot el món i finança una organització que es 
diu GAVI, que està desenvolupant un sistema d‟etiquetatge electrònic anomenat “tatuatge quàntic” per 
marcar qui s‟ha vacunat i qui no. Un bon home, el Sr. Gates, oi? La seva fundació va ser dels màxims 
impulsors de l‟Event 201, que era una “simulació” d‟una pandèmia de coronavirus sis mesos abans que 
aquest “virus” aparegués a la Xina, i el que dirigeix la política mundial sobre el “COVID-19” és l‟Organització 
Mundial de la Salut, que va ser iniciada pels Rockefeller “perquè es preocupen per la humanitat”. I qui és el 
segon finançador més important de l‟Organització Mundial de la Salut? I, de fet, a causa d‟això n‟és el 
propietari. El segon finançador més important només després del govern dels Estats Units. Bill Gates!  
 
A tot arreu on mires hi apareix ell. I hauria d‟estar a la presó per crims contra la humanitat; espero que algun 
dia l‟hi posin. De fet, espero que estigui a la mateixa cel·la que Elon Musk; així el càstig serà doble per a tots 
dos. 



 
GI: Ahir vaig llegir la notícia que han construït un tanatori extern a l‟est de Londres, ample com dos camps de 
futbol. I m‟ho miro i penso: sembla que vagin fent la cosa més gran cada vegada i, al mateix temps, com que 
s‟està desplegant tot aquest 5G, estan construint aquest tanatori massiu, els hospitals diuen que s‟estan 
preparant per al que ha de venir, i llavors s‟activa el 5G, la gent cau com mosques i, oportunament, tenen 
l‟excusa: “perquè hi ha un virus; ja us ho vam dir”. 
 
DI: Sí, aquesta és una possibilitat molt probable. La gent s‟hauria d‟adonar que el 5G no és només el 5G; té 
diferents nivells d‟intensitat. Els militars americans fan servir freqüències de 5G per dispersar multituds quan 
hi ha protestes. Disparen una freqüència de 5G des d‟un camió militar i el que passa és que el cos és un 
receptor i emissor d‟informació; és una antena. I la pell és una antena, i interpreta aquesta freqüència de 5G 
com a una sensació d‟estar-se cremant. I per això la gent es dispersa i marxa: per allunyar-se del raig i 
aturar aquesta sensació. Així, doncs, la pell interactua amb aquesta freqüència de 5G, que té implicacions 
enormes per a la salut humana. Com més l‟expandeixin, i com més n‟incrementin la intensitat (que això és el 
que tenen planejat), més respondrà el sistema immunitari i més hi haurà l‟aparença d‟haver-hi “COVID-19”. 
 
La gent pot ser que digui: “Molt bé, s‟està dient que hi ha una connexió entre els camps electromagnètics i la 
grip espanyola, la grip de Hong Kong i la grip asiàtica; aleshores, com és que no ho tenim sempre?” Perquè 
el que fa el cos és que, al cap d‟un temps, readapta el seu sistema electromagnètic per afrontar allò al qual 
està subjecte ara. Però el que passa en el cas que ens trobem en aquest moment és que el 5G és tan 
immensament intens (i ara mateix ni tan sols és tan potent com el poden arribar a fer) que el cos no serà 
capaç d‟adaptar-se per tal de suportar aquest nivell tan elevat de canvi electromagnètic. 
 
Això és una cosa que s‟està produint, i durant dècades, als meus llibres, he anat detallant que el pla d‟aquest 
Culte superpsicòpata és una reducció massiva de la població mundial, eliminar un nombre immens de 
persones. Amb aquesta xarxa de 5G que estan creant gràcies a persones com Elon Musk, això s‟ha fet 
possible. I no hauríem d‟oblidar els enormes problemes psicològics que el 5G pot causar. Perquè com 
processa la informació, el cervell? De forma elèctrica i electromagnètica! Com es comunica amb l‟estructura 
cel·lular del cos? Elèctricament i electromagnèticament! I tota la Terra quedarà afectada per aquest 5G que 
s‟està desplegant ara, cada dia més. Gràcies, senyor Musk! Psicòpata! I diuen que això no tindrà un impacte 
massiu a la salut i la psicologia humanes? Si us plau... 
 
Aquest és el rerefons. I algunes persones han anat amb els seus mòbils amb càmera als hospitals i han 
demostrat que el que diuen els mitjans de comunicació convencionals (que hi ha grans camions com a 
tanatoris temporals, etc.) no és cert: han vist que els camions, en realitat, estan buits. Per tant, en part és per 
espantar la gent i una altra part sí que podria ser una preparació per a alguna cosa més important que 
encara ha d‟arribar. És per això que la gent s‟hauria de posar les piles ara mateix i deixar d‟estar asseguda, 
atemorida. Perquè, si pensen que ara la cosa ja va malament, haurien de saber que això no és ni una fracció 
de fins on volen que arribi, i això no m‟ho estic traient de la màniga ara, sinó que ja he estat dient durant 
trenta anys fins a quin extrem ho volen portar. I ara ni tan sols ens acostem al punt on volen arribar. 
 
GI: Penso que la gran pregunta que tothom fa és: “Què puc fer-hi? Què podem fer-hi ara?” 
 
DI: Abans de tractar aquest tema, voldria afegir-hi una cosa. Quan arribem a certes seqüències, a certs 
escenaris, la gent ha de veure què en pensa. Actives el 5G a Wuhan i obtens una resposta immunitària amb 
l‟alliberament d‟exosomes. Immediatament, les autoritats diuen que és un virus, sense proves reals per 
donar suport a aquesta afirmació. I no aïllen el virus, sinó que identifiquen una seqüència de material genètic 
que pot provenir de moltíssimes causes diferents, però ho anomenen “virus”. Després, comencen a 
diagnosticar massivament la gent que té símptomes (que poden tenir causes molt diverses) com a portadors 
del virus “COVID-19”, que ells afirmen que existeix. A partir d‟aquí, les xifres comencen a augmentar molt 
ràpid, simplement perquè han etiquetat la malaltia d‟aquesta manera. Com dèiem abans, Wuhan és una 
ciutat considerablement contaminada, on la gent respira porqueria tòxica cada dia de la seva vida, i per això 
tenen els pulmons en mal estat. I comencen a etiquetar-ho com a “COVID-19”. Llavors les xarxes del Culte 
d‟altres àrees del món... Perquè el Culte no té fronteres; és una xarxa global, i la Xina és un dels seus 
centres i punts de manipulació principals, perquè el sistema de control que hi ha actualment a la Xina és el 
que es vol implementar a tot el món (i ens hi anem acostant, amb aquest confinament).  



 
Llavors comences a diagnosticar malalties que tenen altres causes com a “COVID-19” i fas el test (com han 
fet els xinesos) d‟aquest material genètic que no és el “COVID-19”, perquè mai han identificat el virus, i ni tan 
sols estan fent el test per detectar el virus. I les xifres augmenten i augmenten, augmenten i augmenten. I el 
món occidental se sumeix en un caos total i una catàstrofe econòmica. Destrueixes els petits negocis, que és 
el que he estat dient durant dècades que vol fer aquest Culte, i també els negocis mitjans: negocis que no 
pertanyen al Culte. Perquè la idea és que les grans multinacionals del Culte ho acabin controlant tot. Creieu 
que Amazon, una de les grans empreses del Culte, està patint durant aquesta histèria del “virus”, en 
comparació amb les empreses petites i mitjanes, moltes de les quals deixaran d‟existir? I què passarà amb 
Amazon? Quan tot això s‟acabi, la seva quota de mercat serà molt més gran (i abans ja era molt gran!). 
 
Llavors vas seguint amb el desplegament del 5G a més i més territoris, i vas incrementant-ne la intensitat, de 
manera que aconsegueixis una resposta immunitària més gran, que afirmes que és deguda al “virus” que 
mai has identificat. Però, al mateix temps, la Xina, miraculosament, està bé, perquè han deixat de manipular 
les estadístiques, de manera que sembla que el problema hagi desaparegut: “Oh, ara ja no hi ha ningú 
afectat!” Però estaven construint hospitals! Nous hospitals per la “crisi del virus”, i ara aquests hospitals s‟han 
hagut de tancar. En molt poc temps! I el sistema social de la Xina, que és un dels principals centres d‟aquest 
Culte, és el que està dissenyat que s‟implementi a la resta del món: un control total. 
 
La Xina es recupera econòmicament: les fàbriques tornen a obrir, la gent es desplaça, es reprenen els vols 
d‟avió... Així, doncs, econòmicament ara ells es troben per davant de qualsevol altre. Van estar confinats 
durant un període comparativament curt pel que s‟afirmava que estava passant. Per tant, aniran comprant. 
La Xina, de part del Culte, anirà comprant porcions grans de l‟economia occidental. Per culpa del que han fet 
els governs occidentals (controlats pel Culte des de l‟ombra), la Xina anirà comprant aquestes companyies i 
recursos per preus molt baixos. És així com ho han planejat, i per això les xifres d‟afectats s‟estan 
manipulant per crear una cosa que realment no existeix. 
 
GI: I el més decebedor és que tothom s‟ho està creient... Conec moltes persones que habitualment no es 
fien dels governs, però ara diuen: “Has de quedar-te confinat. Has de fer el que diu el govern. La gent s‟està 
morint. Protegim el sistema sanitari públic.” I penso: “Ostres, has comprat el que et diu el govern, quan tota 
la vida has dit que no és fiable.” 
 
DI: Sí, i la raó crec que és doble. En primer lloc, no es poden creure que els governs menteixin fins a aquest 
extrem; no són capaços d‟assumir-ho. Però els governs només són titelles d‟aquest Culte! I, en segon lloc, 
l‟amenaça implica la seva salut, la qual cosa activa el mecanisme de supervivència. I el mecanisme de 
supervivència diu: “He de sobreviure a qualsevol preu, i tot allò que s‟hagi de fer per assegurar la meva 
supervivència s‟ha de fer, fins i tot si és a canvi de perdre tota la meva llibertat i la de tothom.” Així que, si 
aconsegueixes activar aquest mecanisme de supervivència, no només aconsegueixes que la gent accepti 
imposicions feixistes i draconianes, sinó que insistiran que s‟imposin a tothom. 
 
Fa poc vaig posar a internet una imatge de la Terra amb el text: “governada per psicòpates, gestionada per 
idiotes”. I aquesta és exactament la dinàmica que estem observant. El Culte proporciona els psicòpates 
(superpsicòpates, de fet) que dirigeixen aquesta agenda per a la humanitat. I els governs, majoritàriament 
formats per idiotes i incompetents, despleguen aquesta agenda mentre la gran majoria de persones de dins 
del govern no tenen ni idea que hi ha un Culte, i encara menys que aquest Culte té una agenda. Si agafem 
l‟exemple de Boris Johnson, va imposar el confinament perquè, com a primer ministre, legalment ho ha de 
fer (per descomptat, amb el suport del Parlament, és a dir, idiotes i incompetents). Però no ho van decidir els 
polítics electes, sinó que ho van fer assessors, com un tal Niall Ferguson: [imitant-lo] “Oh, 500.000, 250.000, 
ens morirem tots!... Bé, no, ara ho estic reevaluant: menys de 20.” Aquest home s‟ha equivocat tantes 
vegades que és increïble, i encara assessora el govern amb les seves simulacions d‟ordinador incompetents 
i ridícules. Però, esclar, si segueixes fent servir simulacions que encaixen amb el que el Culte vol que passi 
al món, segur que continuaràs tenint feina! Si, al principi d‟aquesta histèria, hagués sortit algú i hagués dit: 
“tinc una simulació d‟ordinador que indica que això no és tan dolent com esteu dient, i no està justificat 
confinar la gent a casa seva amb un arrest domiciliari”, quant creieu que hauria durat com a assessor del 
govern? Així és com funciona! 
 



 
Així, doncs, són persones que estan a l‟ombra les que estan dirigint tot això. I ho he dit moltes vegades al 
llarg dels anys: hi ha un govern permanent. Els polítics venen i se‟n van, els partits venen i se‟n van, però hi 
ha un govern permanent que hi és sempre. I aquest és el govern del Culte, que és el que està dirigint la 
situació. I ara estem veient... He estat dient durant molts anys que hi hauria una bifurcació en el camí, però 
mai ha estat tan evident com ara. El que tenim ara (i en part és molt encoratjador) és que aquesta situació és 
tan clara, tan evident, que molta gent s‟està despertant i s‟està adonant que el món no és com es pensaven 
que era, i que certament no està governat per les forces que ells es pensaven. I estan començant a veure el 
que està passant.  
 
El que s‟està superant és una barrera molt gran a l‟hora d‟entendre el que està passant al món, i es tracta 
d‟entendre com uns quants poden controlar la majoria. Durant totes aquestes dècades en què he estat 
investigant i revelant tot això, he sentit una vegada i una altra que unes quantes persones no poden controlar 
la vida de milers de milions de persones, que això és ridícul. Doncs bé, ho han fet! Ho estan fent! En qüestió 
de dies, comparativament, han confinat més de tres mil milions de persones sota arrest domiciliari. I això ho 
ha fet un grup molt reduït de persones!  
 
Així que aquest bloqueig a l‟hora d‟entendre com es controla el món ha desaparegut en moltes persones, ja 
que no pots negar allò que estàs vivint. Però, per altra banda (i aquesta és la bifurcació de camins), tenim les 
persones que, fins i tot tenint-ho davant de la cara, fins i tot sent tan evident, fins i tot veient que el que està 
passant marca totes les caselles de l‟agenda del Culte (que he estat revelant durant dècades), segueixen 
sense veure-ho. Els veig com programes d‟ordinador; els anomeno “persones de prémer enter”. És a dir, els 
poses les dades, prems enter i saps exactament com reaccionaran. I això és el que estem veient, per 
exemple quan tenim gent realment estúpida denunciant els veïns perquè els veuen sortir més d‟una vegada 
de casa. És una bogeria, i això és exactament el que passa als països comunistes i feixistes, com l‟Stasi de 
l‟Alemanya de l‟Est, on feien servir la població per espiar la població. I es pot veure com és de tènue la 
llibertat. 
 
GI: Llavors, què fem? Què hem de fer ara? 
 
DI: Abans d‟entrar en el panorama més ampli, hi ha una sèrie de coses que no hauríem de fer. Gràcies a Bill 
Gates (psicòpata, superpsicòpata), això ens condueix cap a una vacuna per a aquest “COVID-19”, aquest 
material genètic que mai s‟ha demostrat que sigui un virus. I aquesta vacuna ja he dit des del principi que ja 
existeix, però no la trauran fins que hagin portat la gent al punt de “Déu meu, si us plau, salveu-me”. En 
aquesta vacuna hi haurà altres malalties, i ara han establert un precedent amb aquest confinament. Cada 
vegada que torni a passar, es decretarà un confinament immediatament, sense res que hi porti. “Aquesta és 
la manera de respondre”, diran.  
 
Però en aquesta vacuna també hi haurà nanotecnologia, que es coneix com a smartdust [pols intel·ligent] o 
nanodust o nanobots. Són nanomicroxips que es troben molt més enllà del que l‟ull humà pot veure, i que 
entren al cos a través de programes de vacunació. I també arriben des del cel, a través d‟aquest sistema o 
fenomen que ha anat tenint lloc almenys des dels anys 90 i que es coneix com a chemtrails [fumigacions 
aèries], pel qual els avions desprenen aquests rastres, que no són rastres normals dels que desapareixen 
molt aviat, sinó que els tiren formant línies i graelles, i es van expandint fins que ocupen tot el cel i després 
van caient a la terra. Contenen moltes coses, incloent-hi malalties, i també metalls pesants i nanotecnologia, 
i tot això la gent ho respira.  
 
Per què fan això? Hem de tornar a Elon Musk i el permís que li acaben de donar per instal·lar un milió 
d‟antenes de terra als Estats Units, que interactuaran amb aquest sistema de satèl·lits que radien coses com 
ara el 5G. Aquests nanomicroxips que estan introduint al nostre cos de diverses formes estan dissenyats per 
interactuar amb la intel·ligència artificial, i per interactuar amb el 5G i els satèl·lits, de la mateixa manera que 
ho faran aquestes antenes de terra que Musk ha obtingut permís per instal·lar. A través d‟això poden 
manipular el cos, perquè el que volen són humans que no puguin procrear. En això consisteix, també, el 
transgènere: confondre el gènere, confondre el gènere i després fondre el gènere; al final, tot encaixa. 
 
 



 
I molta gent es posarà la vacuna i n‟hauran d‟assumir les conseqüències, però molta gent intel·ligent s‟hi 
resistirà. I, en aquell moment, hi haurà força més gent desperta fins i tot que la que hi ha ara. I el que 
intentaran és fer-la obligatòria; faran servir la “gent de prémer enter” perquè demanin que sigui obligatòria 
per a tothom, i a qui no vulgui li diran: “No pots agafar l‟avió, no pots anar aquí i no pots anar allà si no et 
vacunes.” I algunes persones potser han vist una entrevista d‟aquesta setmana en aquesta organització 
TED, una altra branca de l‟Establishment. I la feien a... Bill Gates! Oh, quina sorpresa!  
 
I deia que haurem de portar certificats que acreditin si has tingut aquest virus i has sobreviscut (la qual cosa 
et permetrà fer certes coses) o que t‟has vacunat contra el virus. I, si no tens cap d‟aquests dos certificats, 
tindràs una limitació sobre el que podràs fer i els llocs on podràs anar. I allà on es dirigeix tot això, a través 
d‟aquesta organització GAVI (o “vacunem tot allò que es mou”), és arribar al que anomenen “tatuatge 
quàntic”, per etiquetar qui s‟ha vacunat i qui no, i que decidirà el que pots fer i el que no. 
 
 
Explicaré una història de fa molt de temps, dels anys 90. Jo era als Estats Units i se‟m va demanar que em 
trobés amb un científic de la CIA a Califòrnia, perquè volia explicar el que estava passant però, per motius 
que quedaran clars, no podia fer-ho. Així que vaig anar a casa seva; hi havia la seva dona i la seva famílía, i 
em van convidar a dinar. Eren una gent molt maca. I ell em va explicar la seva història. Em va dir que havia 
anat a treballar per la CIA com a científic perquè volia servir el seu país. I em va dir que, no gaire després 
d‟incorporar-s‟hi, es va adonar que aquesta conspiració global de la qual fa temps que parlo era real, que 
estava passant, i que a ell se l‟utilitzaria per expandir-la. I li vaig dir: “Per què ho fas? Per què no marxes, 
simplement?”. Jo sabia quina seria la resposta, però volia que m‟ho digués ell. Però, de fet, em va 
sorprendre el que em va explicar. Es va obrir la camisa i va dir: “Aquest és motiu pel qual no puc marxar-ne.”  
 
Al pit hi tenia un líquid tarongenc-daurat dins una cosa semblant a una bossa de xampú. Va dir: “Aquí en 
tens el perquè.” I em va explicar la història. Un cop es va haver adonat que era part d‟aquesta conspiració i 
que la seva expertesa es faria servir per a això, va dir-los que no ho faria i va marxar. Un dia, poc després 
d‟això, va sortir de casa seva, i va dir que tenia un “temps perdut” que no recordava, fins que es va despertar 
en una llitera mèdica en una habitació. Estava sol i, quan li van retornar les facultats, va veure que tenia una 
cosa al pit; va mirar i era això que he explicat, que la CIA anomena “pedaços”. Diuen que algú ha estat 
“apedaçat”. I el que fan és manipular el cos de la persona perquè necessiti la droga que hi ha dins d‟aquest 
“pedaç”, i aquests “pedaços” s‟han de reemplaçar cada 72 hores, em va dir. I, com a conseqüència d‟això, si 
no fa el que ells li diuen, no li canvien el “pedaç” i comença a morir d‟una mort horrible. Em va explicar que 
ho havia intentat en una ocasió, per veure si simplement l‟estaven enganyant, i es va adonar que el que li 
havien dit era cert. Així que va continuar treballant per a ells. 
 
 
El motiu pel qual explico aquesta història, en relació al que he comentat, és la següent. Em va dir, cap a 
finals dels 90 (em sembla que era l‟any 1997), quan encara ningú parlava de la nanotecnologia (almenys en 
l‟àmbit públic), que introduïen nanomicroxips a la gent a través d‟agulles hipodèrmiques (fet que no 
representa cap problema per a la nanotecnologia) amb els programes de vacunació. M‟ho estava explicant el 
1997. I, evidentment, a mida que van anar passant els anys, aquesta nanotecnologia, que llavors es 
mantenia a l‟ombra, va anar apareixent a l‟àmbit públic i ara és a tot arreu: n‟hi ha al menjar, a tot... Perquè 
ens estan xipant amb això, de manera que interactuem amb aquesta subrealitat tecnològica de la manera 
que ells volen. Aquesta és la magnitud del que està passant. 
 
Jo no diré a la gent el que ha de fer o no ha de fer, ja que no és assumpte meu. Només sé el que jo faig i el 
que faré. Però repeteixo el que he dit abans: si la gent pensa que el que està passant ara és dolent (i ja ho 
crec que ho és!), això no és res comparat amb on està planejat que arribi. Volen (i ja ho estan dient 
obertament) connectar el cervell humà amb la intel·ligència artificial, de manera que la intel·ligència artificial 
es converteixi en la ment humana. I ja estan dient quin any ho hauran implementat: el 2030. Un any que va 
apareixent a molts llocs, perquè forma part de l‟agenda d‟aquest Culte. Així que el 2030 és un punt focal molt 
important de quan volen que tot això estigui funcionant. Ara som al 2020, així que no falta gaire temps... 
 
 



 
Així, doncs, podem quedar-nos asseguts, com la granota de la vella història, dins d‟una paella amb aigua, i si 
la tirem a l‟aigua quan està bullint s‟escaparà corrents, però, si la hi posem amb l‟aigua freda i l‟anem 
escalfant lentament, la granota s‟estarà quieta i s‟anirà coent sense adonar-se‟n. I això és el que ha estat 
passant dècada rere dècada. Però ara, com és evident, l‟aigua està començant a fer bombolles, tal com 
podem veure amb aquest confinament.  
 
I la gent es pot quedar asseguda, aquiescent, i deixar que un grup molt reduït de persones dicti com ha de 
ser la vida de milers de milions de persones, o pot decidir que no ho acceptarà més. I aquesta és una 
analogia que he fet servir en altres ocasions: si t‟has d‟encarar amb un exèrcit invasor (en aquest cas, 
l‟agenda del Culte) i tens un lloc cap on córrer, la majoria de gent el que farà és córrer. Però, quan es troba 
en un canyó amb només una sortida (el lloc des d‟on arriba l‟exèrcit invasor) i per tant no hi ha l‟opció 
d‟escapar-se, què farà la gent? Alguns simplement es tombaran i no es mouran, però la majoria de gent 
pensarà: “No hi tinc res a perdre perquè no puc escapar-me corrent, així que bé podria enfrontar-m‟hi.”  
 
I, gent, hem arribat al punt en què no podem córrer cap enlloc. Així que ara afrontem la situació, unim-nos 
(que per això intenten separar-nos amb aquest confinament) i diguem que no ho acceptarem més. I fem tot 
allò que calgui fer per no acceptar-ho. I, si no ho fem, la paraula malson es quedarà curta, tenint en compte 
cap on va tot això. 
 


