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Grootste leugen in de wereldgeschiedenis: de database is gebrekkig. Er was nooit
een pandemie. De Covid-mandaten inclusief het vaccin zijn ongeldig
De PCR "Covid-19 Confirmed Cases" zijn zinloos. Het antigeen- en thuistestproject van miljarden dollars is nep

Voor het eerst gepubliceerd op 19 maart 2022

Invoering 

Het destabiliseren van de sociale, politieke en economische structuur van 190 soevereine
landen kan geen “oplossing” zijn voor de bestrijding van het virus. Maar dat was de opgelegde
“oplossing” die vanaf het allereerste begin van de coronacrisis in januari 2020   in

verschillende fasen werd doorgevoerd. Het is de vernietiging van mensenlevens. Het is de destabilisatie van het
maatschappelijk middenveld.

Nepwetenschap steunde deze verwoestende agenda. De leugens werden ondersteund door een massale
desinformatiecampagne in de media. 24/7, onophoudelijke en repetitieve "Covid-waarschuwingen"  in de loop van de
afgelopen twee jaar.

De historische lockdown van 11 maart 2020 veroorzaakte wereldwijd economische en sociale chaos. Het was een daad
van 'economische oorlogsvoering': een oorlog tegen de menselijkheid. 

Deze duivelse agenda heeft de soevereiniteit van natiestaten ondermijnd. 

Het heeft bijgedragen aan een golf van faillissementen. Het heeft mensen wereldwijd verarmd.

Het heeft geleid tot een stijgende, in dollar luidende wereldwijde schuld. 

De krachtige structuren van het mondiale kapitalisme, het grote geld in combinatie met zijn intelligentie en militaire
apparaat zijn de drijvende kracht.

Met behulp van geavanceerde digitale en communicatietechnologieën is de afsluiting en "sluiting" van de wereldeconomie
ongekend in de wereldgeschiedenis.

De centrale rol van de omgekeerde transcriptie-polymerasekettingreactietest (RT-PCR)

Vanaf het begin hebben zowel de media als de regeringen de fouten en onwaarheden met betrekking tot de RT-PCR-test
over het hoofd gezien en genegeerd als middel om de verspreiding van het virus te detecteren en SARS-CoV-2 te
identificeren.

“De PCR is een proces. Er staat niet dat je ziek bent”.

Dr. Kary Mullis , Nobelprijswinnaar en uitvinder van de RT-PCR, stierf in augustus 2019.

Dit misbruik van de RT-PCR-techniek wordt door sommige regeringen als een meedogenloze en opzettelijke
strategie toegepast  om buitensporige maatregelen te rechtvaardigen  , zoals de schending van een groot aantal
grondwettelijke rechten, … onder het voorwendsel van een pandemie op basis van een aantal positieve RT- PCR-
tests, en niet op een reëel aantal patiënten . .

Dr. Pascal Sacré , Belgische arts gespecialiseerd in intensive care en gerenommeerd volksgezondheidsanalist.

De volledige database van "Covid-19-bevestigde gevallen" is ongeldig.

Desinformatie in de media heerst al meer dan twee jaar, ondanks het feit dat zowel de WHO als de CDC (met de
gebruikelijke toespelingen) hebben bevestigd wat vanaf het allereerste begin in januari 2020 bekend was, namelijk dat de
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RT-PCR-test die werd gebruikt om elke afzonderlijke beleidsmandaat met inbegrip van lockdowns, sociale
afstand, het masker, opsluiting van de beroepsbevolking, sluiting van economische activiteit, enz. was gebrekkig
en ongeldig. 

De WHO heeft meer dan een jaar geleden op 20 januari 2021 haar Mea Culpa uitgegeven. Een paar maanden later
riepen de Centers for Disease Control and Prevention (CDC)   (21 juli 2021) op tot het intrekken van de PCR-test als
een geldige methode voor het detecteren en identificeren van SARS-CoV-2. 

Vanaf 31 december 2021 wordt de PCR-test niet langer als geldig beschouwd door de CDC in de VS.   Zie voor
meer details:  CDC herkent de PCR-test niet langer als een geldige methode voor het detecteren van "bevestigde
Covid-19-gevallen"?

De CDC heeft nu stevig erkend dat de PCR-test niet effectief onderscheid maakt tussen Covid-19 en
seizoensgebonden griep. Een PCR-positief betekent niet een “Covid-19 Confirmed Case”. Het kan griep zijn of een
verkoudheid door corona. De CDC riep op tot terugtrekking met ingang van 31 december 2021.

Klik hier of scherm om video te bekijken

Nepgegevens: 465 miljoen zogenaamde "bevestigde Covid-19-gevallen"

Als de PCR-test ongeldig is (bevestigd door talrijke onderzoeken, evenals door de WHO, CDC), zijn  de 465 miljoen
zogenaamde "Bevestigde Covid-19-gevallen"  (zie onderstaand diagram, 18 MAART 2022) verzameld en wereldwijd
getabelleerd sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn zinloos. Klik hier voor de laatste cijfers.

Het pandemisch verdrag en de QR-verificatiecode 

Begin maart 2022 werd een Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) opgericht met het mandaat om een
  "pandemieverdrag" te  creëren , dwz .  een wereldwijde entiteit voor gezondheidsbeheer onder auspiciën van de WHO,
die het gezag van de WHO-lidstaten zou opheffen:

, "De INB hield zijn eerste vergadering om een   internationaal instrument op te stellen en te onderhandelen over de
preventie, paraatheid en reactie van pandemie onder het gezag van de WHO" ( Mercola )

Het Pandemic-verdrag   is verbonden met het QR-verificatiecodeproject van de  WHO , dat  gericht is op het creëren
van een wereldwijde digitale databank van 7,9 miljard mensen. Beide initiatieven moeten gelijktijdig worden uitgevoerd
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door de WHO in samenwerking met ID2020  en de Gavi Alliance , die beide worden
gefinancierd door de Gates Foundation.

Peter Koenig beschrijft de QR-code als:

"een volledig elektronische ID - die alles koppelt aan alles van elk individu
(gezondheidsgegevens, bankzaken, persoonlijk en privé, enz.)."

Volgens  David Scripac   “is er een wereldwijd
digitaal ID-systeem in de maak. [Het doel] van het WEF – en van alle centrale banken  [is]
om een   wereldwijd systeem te implementeren waarin de persoonlijke gegevens van
iedereen zullen worden opgenomen in het Central Bank Digital Currency (CBDC)-
netwerk.” 

De QR-verificatiecode vormt mogelijk de basis voor de oprichting van een "wereldwijde
politiestaat"  die wordt gecontroleerd door de financiële instelling. Het maakt deel uit van

wat wijlen David Rockefeller 'de mars naar een wereldregering' noemde.

De legitimiteit van zowel het Pandemieverdrag als de QR-verificatiecode onder auspiciën van de WHO berust op de
veronderstelling dat de vermeende “Covid-19-pandemie echt is” en dat het “ mRNA-vaccin een OPLOSSING vormt
voor de vermeende Covid-19-pandemie.”

Beide initiatieven zijn gebaseerd op regelrechte fraude en corruptie. Wat is het bewijs:

1. Het aantal “Covid-19 cumulatief bevestigde gevallen” als gevolg van de RT-PCR-test rechtvaardigde niet het
besluit van de WHO om op 11 maart 2020 officieel een pandemie te lanceren .  De aantallen waren belachelijk
laag. Er was geen bewijs dat SARS-CoV-2 zich nationaal of internationaal verspreidde.

2. De Lockdown-instructies die in maart 2020 aan meer dan 190 lidstaten van de VN zijn verzonden, zijn volledig
ongeldig.

3. De methode die de PCR-test gebruikt om SARS-CoV2 en zijn vermeende varianten te detecteren en te
identificeren, is door de WHO en de CDC erkend als volledig disfunctioneel, zoals hierboven beschreven.

4. Alle gegevens met betrekking tot Covid-19 cumulatief bevestigde gevallen , verzameld door nationale regeringen
en getabelleerd door de WHO sinds januari 2020, zijn ongeldig en zinloos.

5. Het Covid-19-vaccin dat in november 2020 werd gelanceerd, heeft geresulteerd in een opwaartse wereldwijde golf
van mortaliteit en morbiditeit

In dit artikel zal ik onderscheid maken tussen verschillende fasen in de evolutie van deze crisis.

Fase I: Belachelijk lage aantallen "Covid-19-bevestigde gevallen" gebruikt om de lancering van de Covid-19-
pandemie te rechtvaardigen

Vanaf het allereerste begin maakten de schattingen van "bevestigde positieve gevallen" deel uit van een "nummerspel".

De eerste fase van deze crisis was de lancering van een Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)
door de WHO op 30 januari . Hoewel het officieel niet werd aangemerkt als een "pandemie", heeft het toch bijgedragen
aan het leiden van de angstcampagne. Het aantal "bevestigde gevallen" op basis van foutieve schattingen (PCR) dat
werd gebruikt om deze verreikende beslissing te rechtvaardigen, was belachelijk laag.

De wereldbevolking buiten China is in de orde van grootte van 6,4 miljard. Op 30 januari 2020 waren er buiten China:

83 gevallen in 18 landen, en slechts 7 van hen hadden geen geschiedenis van reizen in China. (zie WHO , 30
januari 2020).

Er was geen "wetenschappelijke basis" om de lancering van een wereldwijde noodsituatie op het gebied van de
volksgezondheid van internationaal belang te rechtvaardigen.

Screenshot van de WHO-tabel, 29 januari 2020 ,

De volgende dag 31 januari 2020:   President Trump schort vliegreizen met China op , wat heeft bijgedragen aan de
bredere crisis in vliegreizen en goederenhandel. De vijf zogenaamde "bevestigde gevallen" in de VS waren
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voldoende om het besluit van president Trump van 31 januari 2020  te "rechtvaardigen" .

20 februari 2020:  Op een persconferentie op donderdag 20 februari (CET-tijd) tijdens een 
briefing in Genève, heeft de directeur-generaal van de WHO. Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus , zei dat hij ...

“bezorgd dat de kans om de uitbraak van het coronavirus in te dammen aan het
“afsluiten” was …

"Ik geloof dat de kans er nog is, maar dat de kans kleiner wordt."

Die verklaringen waren gebaseerd op 1076 gevallen buiten China voor een bevolking van 6,4
miljard.

Deze 'shock and awe'-verklaringen droegen bij aan het vergroten van de angstcampagne,
ondanks het feit dat het aantal bevestigde gevallen buiten China buitengewoon laag was.

20-21 februari 2020 markeert het begin van de financiële crash van 2020, die werd geleid door de verklaring van
Dr. Tedros. 

11 maart 2020: De Lockdown. 44.729 "bevestigde gevallen" als rechtvaardiging om 190 nationale economieën te
sluiten

Een pandemie wordt breed gedefinieerd als:

"Een uitbraak van een ziekte die optreedt in een groot geografisch gebied (zoals meerdere landen of
continenten) en die doorgaans een aanzienlijk deel van de bevolking treft" ( Webster-Merriam , nadruk toegevoegd)

Ervan uitgaande dat de PCR-test geldig is (wat niet het geval is), was het aantal cumulatief bevestigde gevallen op 11
maart belachelijk laag. 44.279 PCR-positieve gevallen Wereldwijd uit China.

HET IS EEN FRAUDE. ER WAS GEEN PANDEMIE OP 11 MAART 2020

De directeur-generaal van de WHO had al het toneel klaargezet tijdens zijn persconferentie van 21 februari .

“de wereld zou meer moeten doen om zich voor te bereiden op een mogelijke pandemie
van het coronavirus”. De WHO had landen opgeroepen om "in een fase van paraatheid"
te zijn.

De WHO heeft officieel een wereldwijde pandemie uitgeroepen op een moment dat het 
aantal bevestigde gevallen buiten China (6,4 miljard inwoners) in de orde van   44279
en 1440 doden lag  ( cijfers geregistreerd door de WHO voor 11 maart (op 12 maart) (zie
tabel Dit zijn de cijfers die worden gebruikt om de lockdown en de sluiting van 190 nationale
economieën te rechtvaardigen.

(Het aantal doden buiten China genoemd in de persconferentie van Tedros was 4291 ).

In de VS, geregistreerd op 11 maart 2020, waren er volgens John Hopkins: 1.335 "gevallen"
en 29 doden  ("vermoedelijk" plus PCR bevestigd).

Volgens de WHO waren er op 9 maart 3457 gevallen in de VS.

In de VS waren er op 9 maart 2020  3.457 "bevestigde gevallen"  op een bevolking van 329,5 miljoen mensen

Screenshot van WHO-grafiek Interactieve WHO-grafiek .

In Canada waren er op 9 maart 2020 125 “bevestigde gevallen ” op een bevolking van 38,5 miljoen mensen

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-on-20-february-2020
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  Screenshot van WHO-grafiek Interactieve WHO-grafiek .

In Duitsland waren er op 9 maart 2020 2948 “bevestigde gevallen ” op een bevolking van 83,2 miljoen mensen

Dit waren de cijfers die werden gebruikt om de "sluiting" van de VS, Canada en Duitsland, van meer dan 190 landen in
maart 2020, te rechtvaardigen.

HET IS EEN FRAUDE. EEN GROTE LEUGEN.  

Onmiddellijk na de WHO-aankondiging van 11 maart 2020: een wereldwijde angstcampagne

Toch was het op basis van deze 44.729 gevallen dat een ingrijpend lockdown-beleid werd opgelegd aan 190
soevereine landen via een complexe besluitvormingsprocedure die onvermijdelijk corruptie en omkoping van hoge
regeringsfunctionarissen vereiste.

De Lockdown van 11 maart werd gevolgd op Black Thursday, een tweede grote financiële crash, die onmiddellijk volgde
op de aankondiging van de pandemie.

Fase II. Maart-december 2020: Angstcampagne. PCR-test gaat in een hogere versnelling

Vanaf maart 2020 tot de lancering van het mRNA COVID-19-vaccin in november 2020 gaat de PCR-test in een hogere
versnelling.

Vanaf 11 maart 2020, na de lockdown, werden nationale regeringen aangespoord om de PCR-RT-test op grote schaal uit
te voeren, met als doel het aantal covid-positieve gevallen wereldwijd te verhogen.

Test, Test, Test: De cijfers begonnen te stijgen met het oog op het genereren van steeds meer nepstatistieken.

Kijk naar de onderstaande tabel. Een zeer klein aantal positieve gevallen begin maart. En dan vliegen de positieve Covid-
gevallen omhoog vanaf april, mei en juni 2020.

Fase III. Begin november 2020. Aanvang van het Wereldwijde Covid-vaccinatieprogramma

Gesteund door desinformatie in de media, werd het mRNA-vaccin naar voren gebracht als een oplossing om de
pandemie in te dammen. Ruim gedocumenteerd heeft het vaccin vanaf het begin in december 2020 een opwaartse trend
in mortaliteit en morbiditeit veroorzaakt

Video: In veel landen was er een significante verschuiving in sterfte na de introductie van het mRNA-vaccin

https://covid19.who.int/region/amro/country/ca
https://covid19.who.int/region/amro/country/ca
https://covid19.who.int/region/euro/country/de
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Bron: HeathData.org

Het bewijs is overweldigend. De laatste officiële cijfers  wijzen op ongeveer:

65.629 Covid-19-injectiegerelateerde sterfgevallen en 10.439.642 gewonden gemeld op
24 februari 2022. voor de EU, de VS en het VK samen.

Maar slechts een klein deel van de slachtoffers of families van de overledene zal het
moeizame proces doorlopen van het melden van vaccingerelateerde sterfgevallen en
ongewenste voorvallen aan de nationale gezondheidsautoriteiten.

Het is het Covid-19 mRNA "vaccin" in plaats van het SARS-CoV-2-virus dat "de
moordenaar" is.  

Zie voor meer details:  Het “Killer Vaccine” Wereldwijd. 7,9 miljard mensen

Desinformatie in de media: het virus is een "hit and run-moordenaar", "het vaccin redt levens!"

SARS-CoV2 gedetecteerd door de PCR-test wordt meedogenloos afgeschilderd als  een "killer-virus". " er zijn veel
cruciale onbekenden over dit virus, inclusief hoe het precies doodt, of het zal evolueren naar iets meer - of minder -
dodelijks  ... . ( Natuur )

Een sensationeel BBC-rapport onder de titel:  "Waarom is het virus zo'n bedreiging" stelt (waarbij de
"wetenschappelijke mening" wordt geciteerd en verkeerd wordt geciteerd") dat het virus een "evolutionaire dodelijke
tactiek " heeft om de Covid-19-infectie wijd en zijd te verspreiden. breed. Tijdig rapport gepubliceerd twee weken voor de
lancering van het mRNA-vaccin:

"Meester van de misleiding. In de vroege stadia van een infectie kan het virus het lichaam misleiden . …

Het [het virus] gedraagt   zich als een 'hit and run'-moordenaar

De hoeveelheid virus in ons lichaam begint de dag voordat we ziek worden te pieken. …

Maar het duurt minstens een week voordat Covid zo ver gevorderd is dat mensen ziekenhuisbehandeling nodig
hebben. " Dit is echt een briljante evolutionaire tactiek - je gaat niet naar bed, je gaat uit en hebt een goede tijd",
zegt prof. Lehner.

Het virus is dus als een gevaarlijke bestuurder die het toneel ontvlucht - het virus is naar het volgende
slachtoffer verhuisd lang voordat we ofwel herstellen of sterven.

In grimmige bewoordingen, "het maakt het virus niet uit" als je sterft, zegt [Cambridge] prof. Lehner, "dit is een hit-
and-run-virus". ….

Het doet eigenaardige en onverwachte dingen met het lichaam ( BBC, James Gallagher, 22 oktober 2020, nadruk
toegevoegd)

Wat een rommel! De BBC personifieert het killervirus, met als doel paniek te zaaien. Deze sensationele rapporten zijn
niet alleen gebaseerd op de resultaten van de gebrekkige PCR-tests, ze zijn ook in tegenspraak met de officiële WHO-
definitie van Covid- 19 :

Impact of COVID Vaccinations on MortalityImpact of COVID Vaccinations on Mortality

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2021/09/killer-covid-vaccine-1024x816-1.png
https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-lying-you-people-populations-they-purportedly-serve/5750650
https://www.globalresearch.ca/the-killer-vaccine-worldwide-7-9-billion-people/5749363
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01315-7
https://www.bbc.com/news/health-54648684
https://www.who.int/indonesia/news/detail/08-03-2020-knowing-the-risk-for-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=xSrc_s2Gqfw
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“De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid. … Deze
symptomen zijn meestal mild en beginnen geleidelijk . Sommige mensen raken besmet, maar hebben slechts
zeer milde symptomen . De meeste mensen (ongeveer 80%) herstellen van de ziekte zonder
ziekenhuisbehandeling. Ongeveer 1 op de 5 mensen die COVID-19 krijgen, wordt ernstig ziek en krijgt
ademhalingsproblemen.”

Bovendien zelden genoemd door de media of door politici: de CDC (een agentschap van de Amerikaanse regering)
bevestigt dat Covid-19 vergelijkbaar is met griep

“ Griep (griep) en COVID-19 zijn beide besmettelijke aandoeningen van de luchtwegen, maar ze worden
veroorzaakt door verschillende virussen . COVID-19 wordt veroorzaakt door infectie met een nieuw coronavirus
(genaamd SARS-CoV-2) en griep wordt veroorzaakt door infectie met influenzavirussen . Omdat sommige
symptomen van griep en COVID-19 vergelijkbaar zijn, kan het moeilijk zijn om het verschil tussen beide te
zien op basis van symptomen alleen, en testen kan nodig zijn om een   diagnose te bevestigen . Griep en
COVID-19 delen veel kenmerken, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee.”

Als het publiek was geïnformeerd en gerustgesteld dat Covid "vergelijkbaar is met Influenza", zou de angstcampagne zijn
mislukt. En het vaccinprogramma zou ronduit zijn afgewezen.

Het is vermeldenswaard dat het mRNA-vaccin dat aan de publieke opinie werd gepresenteerd als een oplossing om het
dodelijke virus in te dammen, vertrouwde op de PCR-test als een geldig middel om de verspreiding van de ziekte te
beoordelen. In de Verenigde Staten werd op 14 december 2020 het mRNA-vaccin gelanceerd. Zes weken later (20
januari 2021) trok de WHO de geldigheid van de PCR-test in. Op zijn beurt verklaart de CDC op 21 juli 2021 de PCR
ongeldig als middel om het virus te detecteren.

Fase IV: 26 november 2021, “Black Friday”. De Omicron-variant

Denk aan de Omicron-crisis, die nog steeds aan de gang is. Eng. Een nieuwe Covid-variant die naar verluidt is ontdekt in
Zuid-Afrika en zich wereldwijd heeft verspreid. Hoe werd het gedetecteerd? De PCR-test?

Het begon op Black Friday, de dag na Thanksgiving, 26 november 2021.

Het leidde tot een hernieuwde angstcampagne en tot instabiliteit op de aandelenmarkten, waarbij de aandelen van Big
Pharma-vaccinproducenten hoog opliepen. Het zette mensen aan om hun vaccin booster shots te krijgen.

De ommicron-aankondiging was een zorgvuldig voorbereide fraude. Twee dagen later trok de WHO beleefd de verklaring
van haar eigen adviserende taskforce in:

" Er is momenteel geen informatie die erop wijst dat de symptomen die gepaard gaan met Omicron verschillen van die
van andere varianten ."  

Op zijn beurt  beschreef Dr. Angelique Coetzee , voorzitter van de South African Medical Association (SAMA), de
omicron-variant als " extreem mild, voor ons [zijn] dit milde gevallen.  … Ik heb met andere collega’s van mij
gesproken en zij geven hetzelfde beeld.” ( Zie video-interview op CNBC ) 

Deze rectificaties vormden op geen enkele manier een belemmering voor de 24/7 angstcampagne die wordt ondersteund
door desinformatie in de media. Sterker nog, het zorgde voor paniek.

Ondertussen werd een massale thuistestcampagne gestart.

Fase V: miljarden thuis- en antigeentests wereldwijd verspreid

Massale thuistesten: angst is "goed voor zaken"

Er zijn letterlijk miljarden antigeen- en thuistestkits wereldwijd verspreid. In de VS werden meer dan een miljard testkits ter
beschikking gesteld voor een bevolking van 340 miljoen Amerikanen.

In Canada werden 291 miljoen testkits uitgedeeld. De bevolking van Canada is in de orde van grootte van 38,5 miljoen.

In veel landen werd de “dodelijke” Omicron-variant het voorwendsel voor het implementeren van hernieuwde gedeeltelijke
afsluitingen, het versnellen van het vaccinmandaat, reisbeperkingen, opsluiting en thuisblijven tijdens de kerst- en
nieuwjaarsperiode.

Hieronder staan   de cijfers voor de zogenaamde “Covid-19 Confirmed Cases” wereldwijd begin november 2021. (11/01/21)

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm#table
https://www.cdc.gov/flu/about/viruses/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_SjA7Ophx_g
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Het aantal NEP "Covid-19-bevestigde gevallen" opdrijven

Samenvallend met de Omicron-crisis heeft de sterke toename van de import en distributie van letterlijk miljarden thuis- en
antigeentestkits wereldwijd bijgedragen aan  het opdrijven van het aantal NEP "Covid-19-bevestigde gevallen".

In de loop van minder dan 5 maanden (1 november 2021 tot 18 maart 2022) zijn de cumulatief bevestigde gevallen bijna
verdubbeld.

Joe Biden's aankoop van meer dan een miljard huis- en antigeentestkits  

In de VS   maakte het Witte Huis in januari bekend dat het op kosten van de belastingbetaler koopt:

" Een miljard gratis tests voor Amerikanen met online bestelling van een half miljard tests begint op 19 januari". 

Deze aankoop was bovendien de eerdere leveringen van enkele honderden miljoenen thuistenues.

Vanaf eind november droegen de thuistestkits bij aan het beklimmen van de zogenaamde "Bevestigde gevallen" in de VS.
(Zie onderstaande grafiek)

Deze cijfers zijn nep omdat de WHO en de CDC de PCR-test als volledig ongeldig hebben aangemerkt.

En de thuistests zijn gecategoriseerd als minder betrouwbaar dan de PCR-test die als de gouden standaard wordt
gehandhaafd.

Justin Trudeau's aankoop van 291 miljoen thuis- en antigeentestkits

In Canada bestelde  premier Justin Trudeau in november 2021 de levering van 94 miljoen snelle thuistestkits (zelftest-
en antigeentestkits), die werden afgeleverd en gedistribueerd naar de provincies.

Begin januari 2022 bestelde de federale overheid nog eens 140 miljoen dollar voor een bedrag van 1,7 miljard
(Canadese) dollar op kosten van de belastingbetaler.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/14/fact-sheet-the-biden-administration-to-begin-distributing-at-home-rapid-covid-19-tests-to-americans-for-free/
https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2022/02/us-coid-cases-jan-2022.png
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/testing/increased-supply.html
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Canada heeft 38,5 miljoen inwoners en we hebben nu 291 miljoen antigeen-sneltestkits (zie onderstaande tabel). Met
andere woorden precies 7 testen per persoon. 

Dit proces heeft de afgelopen maanden bijgedragen aan het creëren van angst en ravage binnen Canadese gezinnen ,
terwijl het aantal zogenaamde “Covid-19-bevestigde gevallen” toenam.

De geschatte kosten voor Canadese belastingbetalers bedragen ongeveer 3,5 miljard Canadese dollar.

 

Zie Health Canada (tabel hieronder)

"De gouden standaard" PCR-test

Ironisch genoeg worden de thuistesten vergeleken met de gebrekkige PCR-test die momenteel wordt beschouwd als de
zogenaamde gouden standaard. Volgens de NYT ( bijgewerkt op 10 november 2021 ) zijn de snelle antigeen- en
thuistestkits minder effectief dan de PCR-test:

De snelle antigeentests zijn minder betrouwbaar voor het vinden van Covid-19 bij mensen met een lage virale lading
in vergelijking met de "gouden standaard" PCR-tests die u van een zorgverlener zou krijgen . Uit één onderzoek
bleek dat een snelle antigeentest voor thuis een kans van 64 procent had om het virus correct op te sporen bij
mensen met symptomen die positief waren getest op een PCR-test. (De test ving slechts ongeveer 36 procent van
degenen die het virus hadden maar geen symptomen hadden.)

Wat de NYT niet erkent, is dat de CDC had opgeroepen om de "Gold Standard" PCR-test stop te zetten op 23 juli 2021
voordat deze officieel wordt ingetrokken op 31 december 2021. (zie analyse hierboven)

De CDC-richtlijn geeft stilzwijgend toe dat de PCR-test niet effectief onderscheid maakt tussen "SARS-CoV-2- en
griepvirussen" . Dat weten we van meet af aan. Hoewel het bijna twee jaar heeft geduurd voordat ze erkenden dat de
PCR-test totaal gebrekkig en ongeldig is, wordt de PCR-test gehandhaafd als de gouden standaard met betrekking tot de
antigeen- en thuistestkits.

31 december 2021 CDC verklaart de PCR-test ongeldig

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2022/02/canada-covid-case-jan-2022.png
https://www.nytimes.com/2021/06/29/well/covid-at-home-test.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e3.htm#:~:text=Compared%20with%20real-time%20RT,in%20specimens%20from%20both%20groups.
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html


3/29/22, 7:51 PM Grootste leugen in de wereldgeschiedenis: de database is gebrekkig. Er was nooit een pandemie. De Covid-mandaten inclusief h…

https://www.globalresearch.ca/biggest-lie-in-world-history-the-data-base-is-flawed-there-never-was-a-pandemic-the-covid-mandates-including-the-v… 10/12

Ongeldige PCR-test bevestigd als gouden standaard
Miljarden en miljarden antigeen- en thuistests Duw de cijfers omhoog
12 maart 2022 452.201.564 cumulatieve gevallen 

De resultaten van de thuis- en antigeentesten zijn zinloos. Ze bevestigen in geen geval een toename van de zogenaamde
“COVID-19 bevestigde gevallen”.

De stijging van het aantal is grotendeels toe te schrijven aan de wereldwijde verkoop en distributie van miljarden thuis- en
antigeentests. Dit heeft op zijn beurt bijgedragen aan een nieuwe golf van angst en maatschappelijke ontwrichting.

Deze kunstmatige toename van zogenaamde "COVID-19-bevestigde gevallen" vond plaats op een moment dat een groot
percentage van de wereldbevolking is gevaccineerd.

"Angst is goed voor het bedrijfsleven": veel geld achter de Covid-19-zelftestkits

Wat op het spel staat, is een operatie van miljarden dollars voor de verkoop en distributie van Covid-19-zelftestkits over
een periode van meerdere jaren wereldwijd.
.
In december 2021  meldde Bloomberg dat "de markt voor zelftesten in 2020 $ 5,96 miljard zal bereiken en naar
verwachting in 2027 $ 8,11 miljard zal bereiken". Deze cijfers hebben uitsluitend betrekking op de Amerikaanse markt, die
ongeveer 4% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Er zijn aanwijzingen dat de zelftestkits momenteel in een groter
aantal landen worden verkocht. Dit is een miljarden-winstgedreven agenda.
 .
Wie bezit de intellectuele eigendomsrechten? 
 .
De Gates Foundation speelde een sleutelrol bij het lanceren van de "zelf-toegediende COVID-19-tests", die eind maart
2021 door de FDA werden goedgekeurd.
.

“De FDA heeft deze beslissing genomen op basis van resultaten van een onderzoek uitgevoerd door United Health
Group. De Gates Foundation heeft technische ondersteuning geboden bij het ontwerp van deze studie” ( Gates
Foundation)

In augustus 2021 heeft de Gates Foundation samen met Soros' Open Society Foundation  geïnvesteerd in

“het overnemen van Mologic, een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van sneltesttechnologie,
onder meer voor Covid-19 en verschillende tropische ziekten”.

Mologic wordt beschreven als "een leider in snel testen [wat] een unieke kans biedt"

Dit initiatief bestond uit het 'rebranden' van Mologic in 'een sociale onderneming zonder winstoogmerk'. die zou opereren
onder auspiciën van de Gates' Foundation's  Global Access Health 

Het verklaarde doel van GAH is om op te treden als een "sociale onderneming die de toegang tot betaalbare
ultramoderne medische technologie zoals diagnostische tests en productieprocessen uitbreidt."

***

Beste lezers, ik ben veel dank verschuldigd voor uw steun.

Voor een meer gedetailleerde analyse, zie mijn E-Book (13 hoofdstukken), dat momenteel online beschikbaar is.

Stuur gerust door naar je vrienden en collega's. Uitgebreide en gedetailleerde analyse.

De wereldwijde coronacrisis van 2020-22: vernietiging van het maatschappelijk middenveld, kunstmatige
economische depressie, wereldwijde staatsgreep en de "grote reset"

Een gedrukte versie komt eraan.
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