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Bewijs: de PCR test heeft geen enkel nut
De PCR test was nooit bedoeld om een diagnose te stellen

De Corona Simulatie Machine: Waarom de uitvinder van de "Corona Test" ons ge-
waarschuwd heeft deze niet te gebruiken om een virus op te sporen.

"Wetenschappers brengen de wereld veel schade toe
in de naam van hulp. Ik vind het niet erg mijn ei-
gen broederschap aan te vallen omdat ik me ervoor
schaam." 
-Kary Mullis, Uitvinder van de Polymerase Chain
Reaction

Wat bedoelen we als we zeggen dat iemand 'positief getest' is op het coronavi-
rus? Het antwoord zou je verbazen. Maar het krijgen van dit ‘antwoord’ is als
het krijgen van een zeer zeldzame paddenstoel die alleen groeit boven de 50 me-
ter op een Sequoia boom in het verboden bos.

Ik zeg dat voor het dramatische effect, maar ook omdat ik hem uiteindelijk,
tegen alle verwachtingen in, gevonden heb.

Elke dag word ik wakker en werk ik eraan om nog een laag onwetendheid weg te
werken - doordat ik nu zowel als vroeger goed heb geluisterd naar ongelooflijke
goede wetenschappers, die toevallig mijn pad kruisten. Nu komen hun namen naar
boven, hun waarschuwingen en correcties kristalliseren. Echte "wetenschap" (de
aard van de natuurlijke wereld) is nooit slecht nieuws. Globalistische weten-
schap is niets anders dan slecht nieuws.
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De reden dat Bill Gates je wil laten geloven dat een Corona virus 450 miljoen
mensen zal uitroeien, is omdat hij de natuur en jou haat. 

Waarom is dat? Dat zou je aan zijn psychiater moeten vragen.

Maar laten we het hebben over de laatste terroristische bom die is tot ont-
ploffing gebracht door een stelletje Globalistische Atheïsten om uw perfecte
goede, vrije leven als burger in 2020 volledig af te breken.

Hoeveel van ons zijn "besmet" met dit nieuwe Corona-virus, en hoe bang moeten
we zijn?

Ten eerste, een spirituele wet: Alles wat je bang probeert te maken komt van-
uit de ‘oppositie’. Negeer de bedreigingen en houd je verstand erbij. Je hoeft
niet te schreeuwen, “blijf veilig binnen,” tegen je buren. Wij zijn veilig. 

We hebben een immuunsysteem dat een even groot wonder is als de plafondschil-
dering in Sixtijnse Kapel. Het weerstaat giftige, microbiële overvallen op gro-
te schaal. Het is ook een bron aan adaptieve levensondersteunende genetische
informatie, het bevat cellulaire bruggen, is in staat ‘telegrammen’ uit te zen-
den die door hun vitale evolutionaire code alle ‘virussen’ of ‘retrovirussen’
uitschakelen.

Mensen gaan dood, ja. Maar mensen sterven niet zoals Bill Gates je wil doen
geloven, overgeleverd aan de genade van kwaadaardige, roofzuchtige pathogenen,
op de loer liggend om u aan te vallen, en dat hierbij vooral andere mensen de
factor zijn die u ziek maakt. Dat is geen wetenschap. Dat is sociale techniek.
Terrorisme zo u wilt!

Laten we verder gaan.

Wat bedoelen we als we zeggen dat iemand positief test voor Covid-19 ?

We bedoelen niet echt dat ze het hebben.

We zijn gekaapt door onze technologieën, maar weten niet wat ze eigenlijk be-
tekenen. In dit geval, ben ik in de zeldzame positie dat ik met de uitvinder
van de gebruikte methode heb gecorrespondeerd, en geïnterviewd over de huidige
Covid-19 tests, die PCR genoemd wordt. (Polymerase Chain Reaction.)

Zijn naam was Kary B. Mullis, en hij was een van de warmste, grappigste, meest
eclectisch denkende mensen die ik ooit ontmoet heb, naast het feit dat hij een
fervent criticus van de HIV ‘wetenschap’ was, en een onwaarschijnlijke Nobel-
prijswinnaar, d.w.z. een genie.

Zijn verhaal
Een keer, in 1994, toen ik hem belde om te praten over hoe zijn PCR werd bewa-
pend om te bewijzen dat bepaalde ‘ziekten’ bestaan was bijna een decennium na-
dat werd beweerd dat HIV AIDS veroorzaakte, raakte hij erg geëmotioneerd.

De mensen die jullie de afgelopen weken al jullie vrijheden hebben afgenomen,
zijn sociaal ingenieurs, politici, globalistische denkers, bankiers, WHO fana-
tici, en dergelijke. Hun leger bestaat uit de mainstream media, hetgeen wij
hier de ‘onafhankelijke pers’ noemen, die nu letterlijk de klok rond een per-
fecte propagandamachine is voor het door Gates geleide Pandemie Reich.

Kary Mullis was een wetenschapper. Hij sprak nooit als een globalist, en zei
eens, gedenkwaardig, toen hij beschuldigd werd van het doen van uitspraken over
HIV die levens in gevaar konden brengen: 
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"Ik ben een wetenschapper. Ik ben geen badmees-
ter." 

Dat is een zeer belangrijke lijn in het zand. Iemand die beweert dat hij le-
vens redt, is een zeer gevaarlijk dier, en je moet de andere kant op rennen als
je ze tegenkomt. Hun wapen is angst, en hun favoriete woord is kunnen. Ze lok-
ken je in de val met een vorm van biologisch schuldgevoel, creëren simulaties
van elk denkbare situatie die zou kunnen gebeuren, maar niet is gebeurd. Bill
Gates heeft lang gewacht op een virus met zoveel, zoals hij het uitdrukte, pan-
demisch potentieel. Maar Gates heeft een probleem, en het heet PCR.

Over Mullis' uitvinding, Polymerase Chain Reaction, schreef de London Obser-
ver:

"Niet sinds James Watt in 1765 over Glasgow Green
liep en zich realiseerde dat de secundaire stoom
condensor stoomkracht zou transformeren, een inge-
ving die de industriële revolutie op gang bracht,
is één een enkel, gedenkwaardig idee zo goed vast-
gelegd in tijd en plaats."

Wat heeft HIV met Covid-19 te maken?

PCR speelde een centrale rol in de HIV oorlog (een oorlog waar je niets van
weet, die 22 jaar heeft geduurd, tussen Globalistische post-moderne HIV weten-
schappers en klassieke wetenschappers.) De laatsten verloren de oorlog. Tenzij
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je correct zijn als winnen telt. Het meedogenloze geweld legde de oppositie
uiteindelijk het zwijgen op, en het leek erop dat niemand ooit te weten zou ko-
men wie deze wetenschappers waren, of waarom ze dit zo fel en gepassioneerd be-
streden.

En PCR, hoewel de uitvinder vorig jaar stierf en hier niet is om het te be-
spreken, speelt een centrale rol in Corona terrorisme.

Hier is een fragment uit een artikel dat  werd gepubliceerd in de SPIN, in
1994, over Kary Mullis, PCR, HIV en...Tony Fauci:

"PCR heeft ook een grote invloed gehad op het ge-
bied van AIDS, of beter gezegd, HIV-onderzoek. PCR
kan, onder andere onder andere HIV opsporen bij
mensen die negatief testen op de HIV-antistoftest.

Het woord "excentriek" lijkt vaak te vallen in verband met Mullis zijn naam. 

Zijn eerste gepubliceerde wetenschappelijke paper in het vooraanstaande weten-
schappelijke tijdschrift Nature in 1986, beschreef hoe hij het universum zag
terwijl hij LSD gebruikte.

Na gebruik van LSD zag hij het heelal bezaaid met zwarte gaten die antimaterie
bevatten, waardoor de tijd terugloopt. Het is eveneens bekend dat hij, om
foto's van naakte vriendinnen te laten zien tijdens zijn lezingen, hun lichamen
beschilderde met Mandelbrot fractal patronen. En als een nevenproject, ontwik-
kelde hij een bedrijf dat medaillons verkocht met het DNA van van rocksterren.

 

Een Mandelbrot Fractal patroon

Maar het zijn vooral zijn opvattingen over AIDS die de wetenschappelijke we-
reld in beroering hebben gebracht.

Mullis, net als zijn vriend en collega Dr. Peter Duesberg, gelooft niet dat
AIDS wordt veroorzaakt door het retrovirus HIV. Hij is al lange tijd lid van de
Groep voor de Herwaardering van de HIV-AIDS Hypothesis, de 500 leden tellende
protestorganisatie die aandringt op een nieuw onderzoek naar de oorzaak van
AIDS.

Een van Duesbergs sterkste argumenten in het debat is dat het HIV-virus nauwe-
lijks aantoonbaar is bij mensen die aan AIDS lijden. Ironisch genoeg, toen PCR
werd toegepast op HIV-onderzoek, rond 1989, beweerden onderzoekers deze klacht
te hebben laten varen. Met behulp van de nieuwe technologie, waren zij plotse-
ling in staat om virusdeeltjes te zien in de hoeveelheden die ze voorheen niet
konden zien. Wetenschappelijke artikelen stroomden binnen waarin stond dat HIV
nu 100 keer meer voorkwam dan eerder werd gedacht. Maar Mullis zelf was niet
onder de indruk. 
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"PCR maakte het gemakkelijker om te zien dat be-
paalde mensen met HIV besmet zijn," vertelde hij
Spin in 1992, "En sommige van die mensen kregen
symptomen van AIDS. Maar dat is nog geen antwoord
op de vraag: 'Is HIV de oorzaak?'"

Mullis herhaalde vervolgens een van Duesbergs meest controversiële beweringen.

"Mensen zitten vol met retrovirussen," zei hij,
"We weten niet of het er honderden of duizenden of
honderdduizenden zijn. We zijn pas onlangs begon-
nen naar ze te zoeken. Maar ze hebben nog nooit
iemand gedood. Mensen hebben altijd retrovirussen
overleefd."

Mullis bestreed de populaire wijsheid dat de ziekteveroorzakende mechanismen
van HIV te "mysterieus" zijn om te begrijpen. "Het mysterie van dat verdomde
virus," zei hij destijds, "is ontstaan door de $2 miljard die ze er jaarlijks
aan uitgeven. Als je een ander virus neemt, en je geeft er 2 miljard dollar aan
uit, dan kun je er ook grote mysteries over verzinnen."

Zoals  zoveel  grote  wetenschappelijke  ontdekkingen,  kwam  het  idee  voor  PCR
plotseling, als door directe overdracht uit een ander rijk. Het was tijdens een
nachtelijke rit in 1984, hetzelfde jaar waarin ironisch genoeg HIV werd aange-
kondigd als de waarschijnlijke oorzaak van AIDS. (Het woord waarschijnlijk is
na al die tijd nog steeds niet verdwenen uit de wetenschappelijke discussies.
Alleen de leek is door media zo bewerkt dat het voor hun eenvoudig is: HIV is
de oorzaak van AIDS!)

"Ik was gewoon aan het rijden en dacht na over ideeën en plotseling zag ik
het," herinnert Mullis zich. "Ik zag de polymerase kettingreactie zo duidelijk
alsof het op een schoolbord in mijn hoofd stond, dus ik stopte en begon te
krabbelen." Een bevriende chemicus sliep in de auto en, zoals Mullis beschreef
in een recente speciale editie van Scientific American: 

"Jennifer maakte bezwaar tegen het oponthoud en
het licht, maar ik riep uit dat ik iets fantas-
tisch had ontdekt. Niet onder de indruk, ging ze
weer slapen."

Mullis bleef berekeningen krabbelen, daar in de auto, totdat de formule voor
DNA versterking compleet was. De berekening was gebaseerd op het concept van
herhalende exponentiële groeiprocessen, Mullis had deze opgepikt door het wer-
ken aan en met computerprogramma's. Na veel gedonder op de tafels, overtuigde
hij het kleine Californische biotech bedrijf waar hij voor werkte, Cetus, dat
hij iets op het spoor was. Maar goed dat ze eindelijk luisterden: Ze verkochten
het patent voor PCR aan Hoffman-LaRoche voor de duizelingwekkende som van $300
miljoen dollar - het meeste geld ooit betaald voor een patent. Mullis ontving
ondertussen een bonus van $10.000.
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De moeder van Mullis meldt dat haar levendige zoon als kind in allerlei pro-
blemen kwam - het afsluiten van de elektriciteit van het huis, het bouwen van
raketten, en het opblazen van kleine kikkers honderden meters in de lucht. Te-
genwoordig houdt hij van surfen, rolschaatsen, foto's nemen, feesten met zijn
vrienden - waarvan de meesten geen wetenschappers zijn – en bovenal houdt hij
van schrijven.

Mullis is notoir moeilijk op te sporen en te interviewen. Ik had verschillende
berichten achtergelaten op zijn antwoordapparaat thuis, maar kreeg geen ant-
woord. Uiteindelijk belde ik hem laat in de avond, en hij nam op, midden in het
afscheid nemen van enkele dinergasten. Hij stond erop dat hij me geen interview
zou geven, maar na een tijdje was er een gesprek aan de gang, en ik vroeg of ik
alsjeblieft mijn bandrecorder kon aanzetten aan kon zetten. "Oh, wat maakt het
ook uit," zei hij nors. "Zet die klootzak aan."

Ons gesprek ging over AIDS. Hoewel Mullis niet erg luidruchtig is geweest over
zijn HIV-scepticisme, zijn overtuigingen zijn, tot zijn eer, niet vertroebeld
of verzacht door zijn recente succes en mainstream acceptatie. Hij lijkt zich
te verheugen in zijn nieuw verworven macht. "Ze kunnen me nu niet meer in de
boeien slaan, vanwege wie ik ben," zegt hij met een grinnik - en hij gebruikt
die macht effectief.

Toen ABC's ‘Nightline’ Mullis benaderde over deelname aan een documentaire
over zichzelf, drong hij er bij hen op aan om hun aandacht te richten op het
HIV debat. "Dat is een veel belangrijker verhaal," vertelde hij de producenten,
die  tot  dan  toe  nooit  de  controverse  hadden  erkend.  Uiteindelijk  maakte
‘Nightline’ een tweedelige serie, de eerste over Kary Mullis, de tweede over
het HIV debat. Mullis was ingehuurd door ABC voor een periode van twee weken,
om op te treden als hun wetenschappelijk adviseur en hen naar bronnen te lei-
den.

De show was geweldig, en vertegenwoordigde een historisch keerpunt, mogelijk
zelfs het einde van de zeven jaar media black-out over het HIV debat. Maar het
voldeed nog steeds niet aan Mullis' ultieme fantasie. "Wat ABC moet doen," zegt
Mullis, "is praten met de voorzitters van het National Institutes of Allergy
and Infectious Diseases (NIAID) Dr. Anthony Fauci en Dr. Robert Gallo [een van
de ontdekkers van HIV] en laten zien dat ze klootzakken zijn, wat ik in tien
minuten kan doen."

Maar ik wijs erop dat Gallo zal weigeren het HIV-debat te bespreken, zoals hij
altijd heeft gedaan.

"Ik weet dat hij dat zal doen," schiet Mullis terug, met woede in zijn stem.
"Maar weet je wat? Ik zou bereid zijn om om die kleine klootzak van zijn auto
naar zijn kantoor te jagen en te zeggen, 'Dit is Kary Mullis die je een verdomd
simpele vraag probeert te stellen, en de camera's moeten ons volgen. Als mensen
denken dat ik een gek ben, dan is dat oké. 

Maar hier is een Nobelprijswinnaar die een simpele
vraag probeert te stellen aan hen die 22 miljard
dollar uitgaven en 100.000 mensen doodden.

Het moet op TV zijn. Het is een visueel ding. Ik ben niet onwillig om zoiets
te doen."
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Hij pauzeert, en gaat dan verder. "En het kan me niet schelen of ik mezelf
voor schut zet, want de meeste mensen denken toch dat ik gek ben."

Terwijl velen, zelfs binnen de gelederen van de HIV dissidenten, de laatste
tijd hebben geprobeerd zich te distantiëren van de controversiële Duesberg,
verdedigt Mullis hem hartstochtelijk en lijkt oprecht bezorgd over zijn lot. 

"Ik probeerde dit punt te benadrukken bij de ABC mensen" zegt hij, "dat Peter
ernstig misbruikt is door het wetenschappelijk establishment, tot op het punt
dat hij niet eens meer onderzoek kan doen. Niet alleen dat, maar zijn hele le-
ven is behoorlijk in de war hierdoor, en dat is alleen maar omdat hij heeft ge-
weigerd zijn wetenschappelijke morele normen te compromitteren. 

Er zou een verdomde privé stichting moeten zijn in dit land die zou zeggen,
'Wel, wij gaan verder waar de NIH (National Institutes of Health) is gestopt.
Wij zullen er voor zorgen. Je blijft gewoon zeggen wat je zegt, Peter. We den-
ken dat je een klootzak bent, en we denken dat je het mis hebt, maar jij bent
de enige tegenstemmer, en die hebben we nodig, want het is wetenschap, het is
geen religie. En dat was een van de redenen waarom ik samenwerkte met ABC."

"Ik wacht om overtuigd te worden dat we het mis hebben," gaat Mullis verder.
"Ik weet dat het niet gaat gebeuren. Maar als het zal ik je dit vertellen - ik
zal de eerste zijn om het toe te geven. Veel mensen die deze ziekte bestuderen
zijn op zoek naar de slimme kleine paden die ze kunnen samenstellen, die zullen
aantonen hoe dit werkt. Zoals, Wat als deze molecule werd geproduceerd door
deze en dan deze door deze, en dan wat als deze en dat deze deze induceert' -
dat wordt na twee moleculen giswerk van het hoogste soort.

Mensen die er over praten, beseffen niet dat moleculen zelf hypothetisch zijn,
en dat hun interacties dat nog meer is, en dat de biologische reacties het nog
meer zijn. Je hoeft niet zo ver te zoeken. Je ontdekt de oorzaak van iets als
AIDS niet door je bezig te houden met ongelooflijk obscure dingen. Je kijkt ge-
woon naar wat er aan de hand is. Nou, hier is een groep mensen die een nieuwe
set gedragsnormen aan het toepassen zijn. Blijkbaar werkte het niet want veel
van hen werden ziek. Dat is de conclusie. Je hoeft niet te weten waarom het ge-
beurde. Maar je begint daar."

http://aidswiki.net/index.php?title=Document:Farber_interviews_Mullis

Dat was een historische omweg, in de hoop dit gesprek historisch te veranke-
ren. Als je het woord "gevallen" op je TV scherm ziet, in deze wereld die nu
gekaapt is door één gebeurtenis, één angst, één zogenaamd idool, zal het u ver-
geven worden als u denkt dat dit gevallen zijn van Covid-19.

Het aantal ‘gevallen’ is vaak een zeer groot getal, met rode achtergrondver-
lichting. Vandaag bijvoorbeeld, het aantal ‘totale gevallen’, in de VS, volgens
Worldometer, 309.728. Het totale aantal doden is 8.441. ‘Actieve gevallen’, is
286.546, waarvan 8.206 ernstig, en kritiek. Het aantal ‘nieuwe sterfgevallen’
is 1.037, en het aantal ‘totaal herstelden’ is 14.741.

Het is mij niet duidelijk wat een ‘actief’ geval is. Betekent dat volledig
symptomatisch? Gedeeltelijk symptomatisch? Als het laatste, het omvat zeker in-
fluenza / longontsteking, die op magische wijze, zoals velen hebben waargeno-
men, van een klif zijn gevallen voor 2020.

In China stellen ze de diagnose 'Corona' meestal
met CT-scans en een of twee positieve PCR-tests.
In de VS, is het moeilijk uit te vinden wat een
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‘geval’ is, wat de definitie van een geval is.
Zonder CT scans, zitten we in een bio-tech vrije
val. Een website geeft deze verontrustend onduide-
lijke definitie: "Het nieuwe coronavirus, of CO-
VID-19, heeft zich wereldwijd verspreid, resulte-
rend  in  een  groeiend  aantal  besmette  personen
sinds eind 2019 en verhoogde sterftecijfers sinds
begin 2020. Tot nu toe hebben deskundigen gezien
dat, hoewel er ernstige gevallen zijn, de infectie
meestal mild is met niet-specifieke symptomen. En
er zijn geen handelsmerk klinische kenmerken van
COVID-19-infectie."

Er zijn geen kenmerkende klinische kenmerken? Wat dan, is de wereld ingestort?
Ik hoop echt dat dit niet allemaal afhangt van een test, zoals bio-tech Oracle.

Een paar grafieken verder, wordt mijn vrees bevestigd: "Diagnose van COVID-19
impliceert laboratoriumtests. Eens iemand is gediagnosticeerd met het coronavi-
rus, kunnen aanvullende diagnostische tests worden gedaan om te bepalen de
ernst van de infectie."

Ik aanvaard dat er ‘iets aan de hand is’ dat overlapt met griep, maar naar
verluidt erger dan een normale griep. Dat is wat we horen. Het gaat om een
acuut gebrek aan zuurstof, om onduidelijke redenen. Mensen kunnen niet ademen.

Intubatie is een ernstige, potentieel gevaarlijke procedure die veel vragen
oproept - maar dat is voor een ander artikel.

Wat is de relatie tussen de verspreiding van testen en de "verspreiding" van
een nieuw virus? Hoe weten we wat we meemaken, in vergelijking met wat we ver-
onderstellen dat we meemaken? Een studie in Oostenrijk bleek dat meer testen
correleerde met, geen verrassing, meer ‘gevallen’.

In een email discussie tussen een groep van internationale wetenschappers,
academici en MD's, werd de vraag gesteld of het dagelijkse aantal nieuwe geval-
len overeenkomt met het dagelijkse aantal tests.

"Ja, dat doen ze," schreef de Oostenrijkse arts Christian Fiala. "Hier zijn de
gegevens uit Oostenrijk. Met andere woorden, als ze het aantal 'besmette' men-
sen verder willen verhogen, moeten ze ook het aantal tests verhogen.

Dat is echter fysiek onmogelijk.

Een ander aspect: gedurende de eerste weken werden de meeste tests gedaan op
zieke mensen. Daarom was het percentage positieve testen relatief hoog. Maar er
zijn niet zo veel zieken en met de algemene uitrol van testen, zal de overgrote
meerderheid van de geteste personen gezond zijn. Bijgevolg zal het percentage
positieve tests laag zijn, en de meeste zullen vals-positief zijn.

Met andere woorden, “het is onmogelijk om de toe-
name van positieve testresultaten voort te zet-
ten.”
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In de VS hebben we de klassieke diagnostische geneeskunde zo goed als verlaten
ten gunste van biotech, of laboresultaten geneeskunde1. Dit is al een hele tijd
aan de gang en is een gevaarlijke wending. De ‘Corona test’ is genoemd met een
kenmerkend technische omschrijving voor mensen die zich hiermee bezig houden: 

"CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel."
Dat betekent dat het een naald in een DNA hooiberg
test is. Een PCR-test.

Het vindt fragmenten, nucleïnezuren. Uit een e-mail van Kary Mullis, aan de
weduwe van bokser Tommy Morrison, wiens carrière en leven werden verwoest door
een "HIV-test," en die jarenlang heftig procedeerde tegen test fabrikanten,
schreef Dr. Mullis, op 7 mei 2013:

"PCR detecteert een zeer klein fragment van het
nucleïnezuur dat deel uitmaakt van het virus zelf.
Het  specifieke  fragment  wordt  bepaald  door  de
enigszins arbitraire keuze van de gebruikte DNA-
primers die de uiteinden worden van het geamplifi-
ceerde fragment. "

Als de zaken goed zouden worden aangepakt, zou ‘infectie’ ver verwijderd zijn
van een positieve PCR-test.

"Je moet een enorme hoeveelheid van een organisme hebben om symptomen te ver-
oorzaken. Enorme hoeveelheden," Dr. David Rasnick, bio-chemicus, protease ont-
wikkelaar, en voormalig oprichter van een EM lab genaamd Viral Forensics ver-
telde me. "Je begint niet met testen; je begint met het luisteren naar de lon-
gen. Ik ben sceptisch dat een PRC test ooit waar is. Het is een geweldig weten-
schappelijk onderzoeksinstrument. Het is een verschrikkelijk slecht instrument
voor klinische geneeskunde. 30% van je geïnfecteerde cellen zijn al gedood
voordat je symptomen hebt. Tegen de tijd dat je symptomen vertoont zijn de dode
cellen de ‘symptomen’ aan het veroorzaken."

Ik vroeg Dr. Rasnick welk advies hij heeft voor mensen die zich willen laten
testen op COVID-19.

"Doe het niet, zeg ik, als mensen het me vragen,"
antwoordt hij. "Geen enkele gezonde persoon zou
zich moeten laten testen. Het betekent niets, maar
het kan je leven verwoesten, je absoluut ellendig
maken."

Een van de ontelbare corumperende mysteries van deze hele Corona-situatie is
de komst van beroemde mensen, van Tom Hanks en zijn vrouw, tot Sophie Trudeau,
tot Prins Charles die aankondigden ‘positief getest’ waren op COVID-19 en zich-
zelf aan het kweken waren. In al deze beroemde-machtige-mensen gevallen, waren

1 Ik geloof ook dat in de EU niet een arts meer te vinden is die zonder labotest een ‘diagnose’ kan stellen! En zie, 
alle lab-uitkomsten zijn dan ook nog een keer verschillend van labo tot labo! Dat is echt wetenschappelijk zeker? 
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de symptomen onbestaand of mild. Waarom, vroeg men zich af, maakten ze er zo'n
ophef over? De Britse Royals, in het bijzonder, leken in dit geval in strijd
met hun ethos van geheimhouding. Dus wat betekende het? Het Het betekende, als
er al iets was, dat COVID-19 niet zo dodelijk is. Dat het virus aanwezig kan
zijn zonder de ziekte te veroorzaken. (Dat is: een immuunsysteem in actie)

Dat gastheer factoren belangrijk zijn. En dat ‘positief’ zijn voor COVID-19
noch een PR doodsvonnis is of een echt doodvonnis is. Misschien in hun elite en
esoterische taal, betekent het een soort van prestige, of een sacrament aan een
Pagan Virus Godheid. Wie zal het zeggen? 

In het geval van de Trudeau, Sophie testte positief, en had symptomen, terwijl
haar man Justin, de Eerste Minister, nooit ziek werd, en nooit getest is. (Hij
wilde niet bevoorrecht overkomen; Niet iedereen kan zich laten testen in Cana-
da, je moet symptomen hebben.)

We leven nu in een wereld die gedomineerd wordt door een Coronavirus, zoals
mijn vriend Kevin Corbett, een gepensioneerde verpleger in het UK zegt, "met
knoppen erop." Shrek-Green is de kleur die gekozen is. We zijn verloren in een
simulatie, op zoek naar de waarheid en de realiteit. Een manier waarop ik dat
doe is door woorden vast te pakken, ze te vertragen, en ze te analyseren. Glo-
balisten houden ervan om woorden te bewapenen en er spreuken van te maken. Hyp-
notica. Om en dwingen ze je om ze te gebruiken en te beleven. Woorden als ‘Co-
rona Virus,’ en ‘Sociale distantiëring,’ ‘COVID-19’, ‘Positief getest’, stellen
niets voor, of we het beseffen of niet, deze uitdrukking is een echo van het
HIV-denken, waar ik het grootste deel van mijn zogenaamde carrière in de jour-
nalistiek zwom, stikkend en spugend de hele weg naar buiten. De globalisten
schrijven code. Ze coderen ‘virussen’ en geven ze een bewapende, videogame
identiteit. In dit videospel, verlies je al je vrijheden, en moet je dankbaar-
heid en dienstbaarheid tonen. Virale code overtroeft alle andere vormen van po-
litiek. Niets kan het tegengaan. Zeker de ‘wetenschap’ niet. Het virus is ook
een metafoor voor de verspreiding van ‘misinformatie’, wat betekent alles bui-
ten hun religieuze doctrines, niet herkenbaar voor de klassieke virologie.

De code, de mogelijke scenario's, de mystiek en het bijgeloof over hoe het vi-
rus zich verspreidt, mogen niet worden ondervraagd, als je een persoon wilt
blijven, in tegenstelling tot een on-persoon. Het is een vorm van post-globa-
listisch milieu-socialisme die kwaadaardig is geworden: Eisen dat alle mensen
zich onderwerpen aan een gelijke kans om gedood te worden door een virus. Voer
de theatrale aanbidding van het virus op met angst als maatstaf voor een omge-
keerd geloof. Dit is waarom beroemdheden van dit soort dingen houden. Het geeft
hen een kans om zichzelf te vernederen, om zichzelf te beschuldigen als lotge-
noten. Terwijl ik dit schrijf, hoor ik vanuit mijn raam in New York, elke avond
om 19.00 uur, mensen geschreeuw, geklap en getoeter vanuit hun ramen, om soli-
dariteit te tonen met de gezondheidswerkers aan de frontlinies. Is er ooit zo-
iets bedacht voor de massale sterfgevallen door opioïden? Nee, dat waren geen
significante sterfgevallen voor de globale elites. Het is niet ‘dood’, waar dit
stuk over gaat. Het is socialistische besmetting theologie. Je kunt niet naar
de kruidenier gaan zonder nieuwe displays van Corona Heroica tegen te komen.
Alleen virussen interesseren deze mensen, deze haters van de vrijheid. Toch
weigeren ze ook maar iets te leren over het natuurlijke leven van virussen en
mensen. Als ze in deze wereld zouden kijken, zouden ze schoonheid, waarheid, en
verwondering zien. Ze zouden ontdekken dat virussen zelden dodelijk zijn, al-
tijd verkeerd begrepen worden, en eigenlijk proberen ons te beschermen. De re-
den waarom de globalisten geobsedeerd zijn door ‘verspreiding’ en ‘virussen’ is
omdat ze alle vormen van communicatie en informatie-uitwisseling, die hun Nieu-
we Wereldorde bedreigen, willen uitschakelen.
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"Elke keer dat iemand een uitstrijkje neemt, een weefselmonster van zijn DNA,
gaat  het  in  een  overheidsdatabank.  Het  is  om  ons  te  volgen,"  zegt  David
Rasnick. "Ze zijn niet alleen op zoek naar het virus. Zet dat alstublieft in uw
artikel."

Technocratie
Met HIV, kwam de doodspreuk (code) naar de mensen in de vorm van twee antili-
chaamtests, ELISA en Western Blot, in eerste instantie. Geen PCR testen, die
kwamen later, om de ‘virale belasting’ te meten, en waren specifiek niet be-
doeld gebruikt om HIV vast te stellen. In plaats daarvan, om mensen te stressen
over hun ‘surrogaat markers’, die zouden staan voor waar ze stonden in hun
strijd tegen HIV. (Moesten mensen echt in een ‘strijd’ tegen HIV verwikkeld ra-
ken? Dit was de miljoen dollar vraag.)

In ieder geval waren deze tests niet gebaseerd op een ‘gouden standaard’, wat
betekent dat een echt virus gezuiverd moet worden2.

Zuivering betekent dat de ziekteverwekker van al het andere gescheiden is.
Mede-ontdekker van HIV en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier vertelde journalist
Djamel Tahi in een interview: 

"Ik herhaal, we hebben HET niet gezuiverd."

HIV was nooit ‘gescheiden van al het andere’. Het was en is een laboratorium
artefact, een set van lab-getorenteerde antigenen waar een ‘test’ omheen werd
gebouwd - een test die miljoenen levens verwoestte, omdat mensen TV keken en
geloofden wat ze verteld werd. Ze kregen de kans niet om te horen wat Kary Mul-
lis of tientallen andere echte wetenschappers hadden te zeggen over het zoge-
naamd dodelijke retrovirus, HIV.

Niets was bewezen voordat het werd beweerd. Dit werd de norm, en maakte de weg
vrij voor de situatie waarin we ons nu bevinden. Wereldwijd viraal communisme.
We waren allemaal bang dat dit zou gebeuren, maar we hadden nooit gedroomd een
koud virus zouden kiezen. Een Corona-virus.

In de vroege jaren '90, werd PCR, (Polymerase Chain Reaction) populair, en
Kary Mullis kreeg er de Nobelprijs voor in 1993. PCR, simpel gezegd, is een
thermische cyclische methode die gebruikt wordt om tot van een specifiek DNA-
monster, waardoor het groot genoeg wordt om te bestuderen. Zoals het correct
staat op PCR's Wikipedia-pagina, is PCR een ‘...onmisbare techniek’ met een
‘grote verscheidenheid’ aan toepassingen, ‘waaronder biomedisch onderzoek en
crimineel forensisch onderzoek.’ De pagina gaat verder met de LEUGEN, dat één
van de toepassingen van PCR is ‘...voor de diagnose van besmettelijke ziekten’.

PCR is een naald in een hooiberg technologie die zeer misleidend kan zijn in
‘de diagnose van besmettelijke ziekten’. Het eerste conflict tussen deze revo-
lutionaire technologie en het menselijk leven vond plaats op het slagveld van
AIDS, en Mullis zelf kwam naar de frontlinie om te pleiten tegen PCR als dia-
gnostisch hulpmiddel. In 1987, zag de gewaardeerde Berkeley kanker viroloog Pe-
ter Duesberg zijn financiering en ‘carrière’ gedoemd door in een artikel gepu-
bliceerd in Cancer Research tegen de groeiende en veelzijdige beweringen die

2 SARS-CoV-2 dat VOCID-19 zou veroorzaken is nog steeds niet gezuiverd en dat wil zeggen at het NIET 
BESTAAT!
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werden gemaakt voor kankervirussen, waaronder tenminste één waarvoor hij een
Nobelprijs had kunnen krijgen als hij de betekenis niet zelf had verspreid.

Zijn voornaamste argument was dat het ‘fusievirus’ van Gallo/Montagnier, dat
‘HIV’ ging heten, (zoals alle virussen in zijn klasse) nauwelijks in staat was
cellen te infecteren. Het infecteerde zo weinig cellen dat Duesberg het patho-
gene model vergeleek met denken dat je China kunt veroveren door 3 soldaten per
dag te doden. Er was gewoon niet genoeg in de vorm van celdood. “Het is een
poesje,” zei hij. Hij zei zelfs dat hij het niet erg zou vinden om ermee geïn-
jecteerd te worden. (hoewel niet als het uit Gallo's lab zou komen.)

Met de opkomst van PCR, bewapende het HIV Industrieel Complex het om te bewe-
ren dat ze nu HIV meer konden zien dus hun verguisde vijand Peter Duesberg was
er geweest. En het was Kary Mullis, zelf een HIV ontkenner, die Duesberg verde-
digde en zei, "Nee dat is hij niet."

Ik had een twee uur durend interview met David Crowe- Canadese onderzoeker,
met een graad in biologie en wiskunde, gastheer van The Infectious Myth pod-
cast, en voorzitter van de denktank Rethinking AIDS. Hij heeft de problemen met
de op PCR gebaseerde Corona-test tot in de kleinste details bestudeerd en on-
voorstelbare complexiteit, maar ook bedrog volledig blootgelegd.

"Het eerste wat je moet weten is dat de test niet
binair is," zei hij. "In feite denk ik niet dat er
tests voor besmettelijke ziekten zijn die positief
of negatief kunnen bewijzen."

Het volgende deel van zijn uitleg is lang en gedetailleerd, maar laten we
doorzetten:

"Wat ze doen is een soort van continuüm nemen en zeggen dat dit punt het ver-
schil is tussen positief en negatief."

"Wow," zei ik. "Dat is zo belangrijk. Ik denk dat mensen het zien als een van
de twee dingen: Positief of negatief, zoals een zwangerschapstest. Je "hebt
het" of je hebt het niet."

"PCR is eigenlijk een productietechniek,' legt Crowe uit. "Je begint met één
molecuul. Je begint met een kleine hoeveelheid DNA en bij elke cyclus verdub-
belt de hoeveelheid, wat niet zo veel klinkt, maar als je 30 keer verdubbelt,
krijg je ongeveer een miljard keer meer materiaal dan waar je mee begon. Dus
als een productietechniek, is het geweldig. Wat ze doen is een fluorescerende
molecule aan het RNA hechten als ze het produceren. Je schijnt met licht op één
golflengte, en je krijgt een reactie, je krijgt licht teruggestuurd op een an-
dere golflengte. Dus, ze meten de hoeveelheid licht die terugkomt en dat is hun
surrogaat voor hoeveel DNA er is. Ik gebruik het woord DNA. Er is een stap in
de RT-PCR-test waar je het RNA omzet in DNA. Dus, de PCR test gebruikt eigen-
lijk niet het virale RNA. Het gebruikt DNA, maar het is als het complementaire
RNA. Dus logisch gezien is het hetzelfde, maar het kan verwarrend zijn. Zoals
waarom praat ik plotseling over DNA? In principe, is er een bepaald aantal cy-
cli."

Dit is waar het wild wordt.

"In één artikel," zegt Crowe, "vond ik 37 cycli. Als je bij 37 cycli niet ge-
noeg fluorescentie hebt, word je als negatief beschouwd. In een ander artikel
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was de cutoff 36. Zevenendertig tot veertig werden beschouwd als "onbepaald."
En als je in dat bereik kwam, dan deed je meer testen. Ik heb maar twee docu-
menten gezien die beschreven wat de limiet was. Dus, het is heel goed mogelijk
dat verschillende ziekenhuizen, verschillende staten, Canada versus de VS, Ita-
lië versus Frankrijk allemaal verschillende gevoeligheidsnormen gebruiken voor
de Covid test. Dus, als je bij 20 afsluit, zou iedereen negatief zijn. Als je
bij 50 afsluit, zou iedereen positief kunnen zijn."

Ik vroeg hem te pauzeren zodat ik mijn verbazing kon uitspreken. En toch, het
was weer een Déjà vu. Net zoals in de HIV strijd- werd mensen nooit verteld dat
de ‘HIV test’ verschillende standaarden3 had in verschillende landen, en binnen
landen, van lab tot lab. De hoogste lat (het grootste aantal HIV-eiwitten) lag
in Australië: vijf. De laagste was in Afrika: 2. In de VS is het over het alge-
meen 3-4.

We maakten altijd de grap dat je van een HIV diagnose afkwam door van de VS of
Australië, naar Afrika te vliegen. Maar gedurende vele jaren werd "AIDS" in
Afrika vastgesteld zonder enige test. Alleen een korte lijst van symptomen die
precies overeenkwamen met de symptomen van de meeste tropische ziekten, zoals
koorts, hoesten, en kortademigheid.

David, op zijn rustige Canadese manier, liet een bom vallen in zijn volgende
verklaring:

"Ik denk dat als een land zegt, "Weet je, we moe-
ten deze epidemie stoppen," ze rustig een memo
kunnen  rondsturen  memo  rondsturen  waarin  staat:
"We moeten de grens niet op 37 leggen. Als we hem
op 32 zetten, zal het aantal positieve testen dra-
matisch dalen. En als het dan nog niet genoeg is,
dan 30 of 28 of zoiets. Dus, je kunt de gevoelig-
heid controleren."

Ja, dat lees je goed. Laboratoria kunnen manipuleren hoeveel "gevallen" van
Covid-19 hun land heeft. Is dit hoe de Chinezen hun gevallen plotseling hebben
laten verdwijnen?

"Een andere reden waarom we weten datPCR testen nep zijn," gaat Crowe verder,
"is van een opmerkelijke reeks grafieken gepubliceerd door enkele mensen uit
Singapore in JAMA. Deze grafieken werden gepubliceerd in de aanvullende infor-
matie, wat een indicatie is dat niemand verondersteld wordt ze te lezen. En ik
denk dat de auteurs ze waarschijnlijk omdat het interessante grafieken waren,
maar ze beseften niet wat er in stond. Dus, het waren 18 grafieken van 18 ver-
schillende mensen. En in dit ziekenhuis in Singapore, deden ze dagelijks coro-
navirus en ze begrepen het aantal PCR cycli nodig om fluorescentie te detecte-
ren. Of als ze geen na...37 cyclussen, zetten ze een punt onderaan de grafiek,
wat een negatief betekent."

"Dus, in deze groep van 18 mensen, ging de meerderheid van positief, wat nor-
maal wordt gelezen als ‘geïnfecteerd’, naar negatief, wat normaal wordt gelezen
als 'niet geïnfecteerd', terug naar positief-geïnfecteerd. Dus hoe moet moet je
dit interpreteren? Hoe heb je een test als een testhandeling eigenlijk, je weet

3 Dit is helemaal niet wetenschappelijk maar een politiek gegeven voor GELD, lees subsidie te krijgen om 
‘onderzoek’ voort te kunnen zetten. De vraag is waar is al het geld naar toe gegaan?
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wel, 100% positief is voor het opsporen infectie, dan moeten de negatieve re-
sultaten fout zijn geweest? En dus, een manier om dat op te lossen is om het
punt van 37 naar 36 of 38 te verplaatsen. Je kan deze cyclus van getallen ver-
plaatsen. Het is een willekeurige deling omhoog of naar beneden. Maar er is
geen garantie dat als je dat deed, je niet nog steeds hetzelfde zou hebben. Het
zou gewoon, in plaats van van 36 naar onvindbaar en terug naar 36 of terug naar
45, zou het kunnen gaan van 33 naar niet detecteerbaar naar 30 of iets derge-
lijks. Toch? Dus, je kunt het probleem niet op te lossen door deze willekeurige
binaire deling. En dus zegt dit eigenlijk dat de test de infectie niet detec-
teert. Want als het WEL ZO was, dan ben nooit je DAN WEL geïnfecteerd, en dan
WEER NIET geïnfecteerd, en je bent in een ziekenhuis met de beste anti-infectie
voorzorgsmaatregelen in de wereld, hoe ben je dan opnieuw geïnfecteerd? En als
je de infectie hebt genezen, waarom heb je dan geen antilichamen om te voorko-
men dat je opnieuw geïnfecteerd raakt? Dus, er is geen verklaring binnen de
heersende stroming die  deze resultaten kan verklaren. Daarom denk ik dat ze zo
belangrijk zijn."

Ik kon mijn oren niet geloven. En toch kon ik het. Heb je ooit geprobeerd de
bijsluiter te lezen van een ‘Corona’ PCR test? Na een tijdje krijg je het ge-
voel dat de technobabbel een soort spreuk is, of een nare droom. Een buiten-
aardse taal uit een andere dimensie, die onmogelijk - wat het verder ook moge
doen - ook maar één mens een beter leven kan geven. Het is geen "Engels." Ik
weet niet wat het is.

"Ik citeer Alice in Wonderland de laatste tijd vaak," zegt David, "omdat het
de enige manier is waarop ik het me kan realiseren. Alice zei: "Soms geloof ik
zes onmogelijke dingen voor het ontbijt!"

Een van de manieren om waarheid van bedrog te onderscheiden in de hedendaagse
"wetenschap" is na te gaan wat er verwijderd wordt. David vertelde me bijvoor-
beeld dat er blijkbaar een Engelse samenvatting online stond in PubMed uit Chi-
na dat het hele COVID testen industrieel complex ongegrond en absurd maakte.

"Er was een beroemd Chinees artikel dat schatte dat als je asymptomatische
mensen test, tot 80% van de positieven vals positief kunnen zijn. Dat was
schokkend, zo schokkend dat PubMed de samenvatting moest terugtrekken, ook al
lijkt het Chinese artikel nog steeds gepubliceerd en beschikbaar. Ik heb eigen-
lijk een vertaling bij een vriend. Ik vertaalde het in het Engels en het is een
echt, standaard berekening van wat ze noemen positief voorspellende waarde. De
samenvatting zei in principe dat in asymptomatische populaties, de kans op een
positieve coronavirus test een echte positieve is slechts ongeveer 20%. 80% zal
vals-positief zijn."

"Betekent dat niet dat de test niets betekent?" vroeg ik.

"De Chinese analyse was een wiskundige analyse, een standaard, de standaard
analyse die al een miljoen keer eerder is gedaan. Er is geen enkele reden om
het artikel terug te trekken. Er is niets dramatisch aan het artikel. Het is
een echt saaie analyse. Het is gewoon dat ze de standaard analyse deden en zei-
den, in sommige populaties, zoals zij schatten dat 1% van de mensen daadwerke-
lijk besmet zijn. Je zou 80% vals-positief zijn. Ze konden geen echte analyse
doen van vals positieven om te bepalen of een test juist is of niet, want dat
vereist een gouden standaard en de enige gouden standaard is zuivering van het
virus. Dus, we komen terug op het feit dat het virus niet gezuiverd wordt. Als
je het virus zou kunnen zuiveren, dan zou je zou je honderd mensen die positief
getest zijn, kunnen onderzoeken op het virus. En als je het virus vindt in 50
van de 100 en niet in de andere 50, zou je kunnen zeggen dat de test slechts
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accuraat is 50% van de tijd nauwkeurig is. Maar dat kunnen we niet omdat we het
virus nog niet gezuiverd hebben. En ik denk niet dat we dat ooit zullen doen."

Dave Rasnick heeft hierover met David Crowe van gedachten gewisseld, en is het
ermee eens, "Voor zover ik weet, hebben ze hebben ze dit virus nog niet gezui-
verd."

In een eerder interview dat ik een paar weken geleden met hem had, zei hij
dit, over PCR testen en de denkfouten van denken dat minder meer is, of kleiner
beter is, of meer "gevoelig" betekent nauwkeuriger:

"Het is net als vingerafdrukken. Met PCR kijk je maar naar een klein aantal
nucleotiden. Je kijkt naar een klein segment van een gen, zoals een vingeraf-
druk. Wanneer je gewone menselijke vingerafdrukken hebt, moeten ze bevesti-
gingspunten hebben. Er zijn delen die bij bijna alle vingerafdrukken voorkomen,
en het zijn die algemene delen in een Corona virus die de PCR test oppikt. Ze
kunnen gedeeltelijke lussen hebben, maar als je maar een paar kleine monsters
van vingerafdrukken zou je veel RNA-segmenten vinden waarvan we niet zeker zijn
iets te maken hebben met het coronavirus. Ze zullen nog steeds te zien zijn in
PCR. Je kunt tot op het niveau brengen waar het biologisch irrelevant is en het
dan een triljoen keer versterken."

"De primers zijn wat je kent. We kennen al de RNA-reeksen van de Corona-fami-
lie, de regio's die stabiel zijn. Dat is aan de ene kant. Dan kijk je naar de
andere kant van de regio, voor alle Corona virussen.

De Chinezen besloten dat er in die stabiele gebieden een regio was die uniek
was voor hun Coronavirus.

Je doet PCR om te zien of dat waar is. Als het echt uniek is, zou het werken.
Maar ze gebruiken de SARS test omdat ze er niet echt een hebben voor het nieuwe
virus.

"SARS is niet het virus dat de wereld heeft gestopt," bied ik aan.

"Dat klopt."

"PCR voor diagnose is een groot probleem," gaat hij verder. "Als je het deze
enorme aantallen keer op keer moet versterken, gaat het enorme hoeveelheden
valse positieven genereren. Nogmaals, ik ben sceptisch dat een PCR-test ooit
waar is."

Crowe beschreef een geval in de literatuur van een vrouw die in contact was
geweest met een verdacht geval van Corona (in Wuhan) waarvan zij dachten dat
het het indexgeval was. "Zij was belangrijk voor de veronderstelde keten van
infectie hierdoor. Ze hebben haar 18 keer getest, verschillende delen van het
lichaam, zoals neus, keel – verschillende PCR testen. 18 verschillende testen.
En ze testte elke keer negatief. En toen zeiden ze, vanwege haar epidemiolo-
gisch verband met de andere gevallen, zeiden ze: "We beschouwen haar als be-
smet. Dus, ze hadden 18 negatieve testen en ze zeiden dat ze besmet was."

"Waarom was zij belangrijk? Er was maar één andere persoon die theoretisch de-
zelfde symptomen heeft als de originele patiënt! Buiten  het gezin was zij de
enige van wie ze dachten dat ze ook ziek moest zijn. Maar ten tweede, ze had
exact dezelfde symptomen als alle anderen. Toch? Dus, vier mensen in haar fami-
lie werden ziek met koorts, hoesten en hoofdpijn, vermoeidheid en al die andere
symptomen. Dus, als zij die symptomen kon krijgen zonder het virus, dan moet je
zeggen, waarom kunnen de symptomen van alle anderen symptomen verklaard worden
door wat zij had? Ik bedoel, misschien aten ze slechte vis of zo en werden ze
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allemaal ziek, maar het had niets te maken met het coronavirus. Maar omdat drie
van de vier positief testten, werden ze allemaal als besmet beschouwd.

Een ander interessant ding is dat ze een heleboel tests deden. De eerste per-
soon op de lijst van geteste mensen, was positief bij drie van de elf testen.
Dus nogmaals, ze namen neus en keel monsters en je weet wel, verschillende ver-
schillende methodes en al dit soort dingen. En ze hadden 11 afzonderlijke tes-
ten en slechts drie waren positief. En natuurlijk Natuurlijk, alles wat je no-
dig hebt om besmet te zijn is één positieve test. Ze kunnen je 20 keer testen
en als je één keer positief test, dan ben je besmet. Dus, een positieve test is
zinvol. Een negatieve test. Die telt feitelijk niet mee. Dat stelt niets voor
voor de ‘onderzoekers’."

Ik vroeg Crowe wat hij dacht dat Kary Mullis zou zeggen over deze explosie van
PCR waanzin. "Ik vind het jammer dat hij hier niet is om zijn productietechniek
te verdedigen," zei hij. "Kary heeft geen test uitgevonden. Hij vond een zeer
krachtige productietechniek uit die wordt misbruikt. Wat zijn de beste toepas-
singen voor PCR? Niet medische diagnostiek. Dat wist hij en dat heeft hij al-
tijd gezegd."

Ons gesprek ging in veel verschillende richtingen en ik ben van plan het hele
audio-interview te publiceren. Ik vroeg David wat hij dacht dat hier aan de
hand was, op het meest fundamentele niveau.

"Ik denk niet dat ze begrijpen wat ze doen," zei hij. "Ik denk dat het uit de
hand loopt. Ze weten niet hoe dit te beëindigen. Dit is wat ik denk wat er ge-
beurd is: Ze hebben een pandemie machine gebouwd gedurende vele jaren en zoals
je weet, was er een pandemie oefening niet lang voordat dit allemaal begon."

"Ik wil alleen weten wie die simulatieconferentie sponsorde, 6 weken voordat
het eerste nieuws uit Woehan kwam," onderbrak ik. "Het was de Bill en Melinda
Gates stichting, Johns Hopkins Centrum voor Gezondheidsveiligheid, en het World
Economic Forum (NAZI SCHWAB zijn WEF). Trouwens, alle statistieken, projecties
en modellen die je in de media ziet, komen uit Johns Hopkins."

"Juist. Dus, deze prachtige pandemie machine lijkt veel op... laten we een
voorbeeld nemen van een vliegtuigsimulator.

Oké. Dus piloten worden getest  in een vliegtuigsimulator. Dus als je in een
vliegtuig vliegt en er is een harde knal en je ziet rook uit een motor aan de
rechterkant komen, is dit waarschijnlijk de eerste keer dat een piloot ooit in
een vliegtuig heeft gezeten met een motorstoring. Maar hij heeft dit scenario
25 keer getest op een vliegtuigsimulator. Dus, hij weet precies wat hij moet
doen zonder dat het hem verteld wordt. Hij doorloopt de procedure.

Hij hoeft niet na te denken, hij doet gewoon de stappen die hem geleerd zijn
op de vliegtuigsimulator en hij landt met succes het vliegtuig met één motor.
Dus, een pandemie simulator is net als dat. Je gaat zitten achter de computer,
je ziet het virus de wereld rondgaan, en je zegt, oké, dus wat we moeten doen
is dat we iedereen in beschermende kleding moeten steken."

"We moeten iedereen die positief is in quarantaine plaatsen. Volgende stap. We
moeten iedereen sociaal isoleren. Het is een wiskundig model. En aan het eind
win je altijd, toch? Dus, op het einde, winnen de goede jongens, en de pandemie
is verslagen. Maar er is nog nooit een echte pandemie geweest sinds ze deze ma-
chine hebben gebouwd. Er is een enorme machine met een rode knop en als je ooit
ontdekt dat er een dat er een pandemie uitbreekt, druk je op de rode knop. We
weten niet precies wat er gebeurd is, maar ik denk dat de Chinese regering in
verlegenheid werd gebracht omdat ze beschuldigd werden van het verdoezelen van
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een pandemie. Ze zeiden, oké, weet je, we willen westerse goedkeuring voor ons
medische systeem dus we gaan op de verdomde rode knop. Of dat deden ze. En toen
kwam alles daaruit voort. Het probleem is dat de simulatie nooit gebaseerd was
op de realiteit."

In een ander deel van ons gesprek, zei hij iets onvergetelijks:

"Dus, we zijn in wezen overgenomen door de medi-
sche Taliban, als je wilt."

Ik drukte hem nog een laatste keer op het hart:

"David, ter afsluiting, maak deze zin af: "De PCR test voor Corona is zo goed
als..."

Zijn antwoord maakte me aan het lachen. Ik wist niet dat ik nog kon lachen.

"Het is net zo goed als die Scientology-test die
je persoonlijkheid opspoort en je vervolgens ver-
telt dat je al je geld aan Scientology moet geven.
"

P.S. EVR: 

Ik denk dat het een goede zaak zou zijn dat de onderzoeker van het Internatio-
naal Gerechtshof toegewezen aan de aanhangige zaak tegen de Nederlandse rege-
ring in persoon ook contact met Celia Farber zal opnemen. Ze is een wetenschap-
pelijk bron als het gaat om PCR testen en HIV/AIDS dat waarschijnlijk als voor-
beeld heeft gediend om de niet diagnostieke PCR test voor de COVID-19 kar van
de misleiding voor het ganse volk te plaatsen,!

Dit is een vertaling van een interview van Celia Farber!

Celia Farber is half Zweeds, daar opgegroeid, dus ze kent ‘socialisme’ van
binnenuit. Ze heeft haar geschriften gericht op vrijheid en tirannie, met een
vroege focus op de farmaceutische industrie en media misbruiken van menselijke
vrijheden. Ze is heftig aangevallen voor haar geschriften over HIV/AIDS, waar
ze heeft heeft gewerkt aan het documenteren van het onderwerp als een psycholo-
gische operatie, en geworteld in valse wetenschap. Ze is een bijgedragen aan
UncoverDC en The Epoch Times, en heeft in het verleden geschreven voor Har-
per's, Esquire, Rolling Stone en meer. Na ernstig gekwetst te zijn in de legacy
media, wil ze nooit meer terug. Ze is de ontvanger van de Semmelweis Internati-
onal Society Clean Hands Award for Investigative Journalism, en werd zo aange-
vallen voor haar werk, dat ze kort bescherming zocht bij de FBI en NYPD. Zij is
de auteur van "Serious Adverse Events: An Uncensored History of AIDS," en de
redacteur van The Truth Barrier, een onderzoekende en literaire website. Ze is
co-host van "The Whistleblower Newsroom" met Kristina Borjesson op PRN, vrijdag
om 10 uur.
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