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"PCR är en process. Det säger inte att du är sjuk”. Dr. Kary Mullis, Nobelpristagare och 

uppfinnare av RT-PCR, gick bort i augusti 2019. 

 

Detta missbruk av RT-PCR-tekniken tillämpas som en obeveklig och avsiktlig strategi av vissa 

regeringar för att motivera överdrivna åtgärder såsom kränkning av ett stort antal konstitutionella 

rättigheter, … under förevändning av en pandemi baserad på ett antal positiva RT- PCR-tester och 

inte på ett reellt antal patienter. .Dr. Pascal Sacré, belgisk läkare specialiserad på intensivvård och 

känd folkhälsoanalytiker. 

 

Sammanfattning 

PCR-rykande pistolen? 

 

Från och med den 1 januari 2022 återkallar CDC i en begäran till FDA sitt godkännande av RT-

PCR-testet. 

 

CDC erkänner att PCR-testet inte effektivt skiljer mellan Covid-19 och säsongsinfluensa. 

 

Rymligt dokumenterat och analyserat av många forskare, RT-PCR-testet detekterar eller identifierar 

inte SARS-CoV-2 och dess varianter. 

 

Även om CDC inte officiellt erkänner att RT-PCR-testet är ogiltigt, kräver de ändå att det dras 

tillbaka. 

 

Det är värt att notera att för nästan ett år sedan, i januari 2021, ifrågasatte WHO också giltigheten av 

PCR-testet som det självt lade fram i början av covid-krisen. 

 

Om PCR-testet är ogiltigt enligt CDC:s uttalande, är de 260 miljoner så kallade "bekräftade Covid-
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19-fallen" som samlats in och tabellerats över hela världen sedan början av den påstådda pandemin 

meningslösa. 

 

Det finns ingen pandemi. 

 

Under de kommande TRE dagarna kommer RT-PCR-testet i USA att förklaras  
ogiltigt? 
 

I ett bombbeslut har Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dragit tillbaka det lömska 

PCR-testet som en giltig metod för att upptäcka och identifiera SARS-CoV-2. 

 

"Efter den 31 december 2021 kommer CDC att dra tillbaka begäran till US Food and Drug 

Administration (FDA) om nödtillstånd (EUA) av CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) 

Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, analysen introducerades först i februari 2020 för att endast 

detektera SARS-CoV-2." 

 

Som förberedelse för denna förändring rekommenderar CDC att kliniska laboratorier och testplatser 

som har använt CDC 2019-nCoV RT-PCR-analysen väljer och påbörjar sin övergång till ett 

annat FDA-auktoriserat COVID-19-test. 

 

CDC uppmuntrar laboratorier att överväga att använda en multiplexerad metod som kan 

underlätta upptäckt och differentiering av SARS-CoV-2 och influensavirus. Sådana analyser 

kan underlätta fortsatta tester för både influensa och SARS-CoV-2 och kan spara både tid och 

resurser när vi går in i influensasäsongen. Laboratorier och testplatser bör validera och verifiera 

sin valda analys inom sin anläggning innan de påbörjar kliniska tester. (min kursivering) 

 

Det har tagit dem nästan två år att inse att PCR-testet är felaktigt och ogiltigt. 
 

Läs noga, vad detta CDC-direktiv tyst medger är att PCR-testet inte kan skilja mellan "SARS-CoV-

2 och influensavirus". Det har vi vetat från början. 

 

Detta råd från CDC som utfärdades i juli 2021 ska verkställas under de kommande veckorna fram 

till deadline den 1 januari 2022. 

 

Kommer det att genomföras?? Det finns uppenbarligen ingen övergång till "ett annat auktoriserat 

Covid-19-test". 

 

Covid-19 Omicron Christmas Lockdown 
 

VARFÖR har CDC väntat till den 31 december 2021 med att genomdriva upphävandet av det 

ogiltiga och felaktiga PCR-testet? 

 

Säsongsinfluensa som börjar i oktober har bidragit till att driva upp antalet så kallade "Bekräftade 

Covid-19-fall". 

 

Och i den senaste utvecklingen har dessa PCR-positiva fall rutinmässigt kategoriserats som 

"Bekräftade Covid-19 Omicron Variantfall". Det är också en period på året då människor drabbas av 

en vanlig förkylning (t.ex. utlöst av ett coronavirus) som ofta resulterar i en PCR-positiv. 

 

Denna uppåtgående rörelse av PCR-positiva fall används nu av korrupta politiker för att 

upprätthålla Omicrons rädslakampanj samt införa "The Covid-19 Christmas Lockdown". 

 



Miljontals människor världen över står i kö för att testas och vaccineras för att "skydda sig" mot 

SARS-CoV-2 (som inte under några omständigheter kan identifieras med PCR-testet). 

 

 
 

Vad detta betyder är en Mea Culpa: Ett tyst erkännande av CDC och FDA att hela 
databasen som genereras av PCR-testet är ogiltig. 
 

För nästan ett år sedan, i januari 2021, ifrågasatte WHO giltigheten av PCR-testet som det självt 

hade lagt fram som ett sätt att upptäcka och identifiera SARS-CoV-2 i början av den påstådda 

pandemin i början av 2020. 

 
Se: 

The WHO Confirms that the Covid-19 PCR Test is Flawed: Estimates of “Positive Cases” are 

Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis 

By Prof Michel Chossudovsky,  

 

Databasen över den påstådda covid-19-pandemin 
 

Flera miljarder människor i mer än 190 länder har testats (såväl som omtestade) för Covid-19 med 

PCR-testet som är felaktigt och ogiltigt. 

 

Vi pratar om cirka 260 miljoner påstådda "bekräftade Covid-19-fall" (PCR-positiva) över hela 

världen. 

 

Pandemin sägs ha resulterat i mer än 5 miljoner Covid-19-relaterade dödsfall. 

 

Det är meningslösa och meningslösa siffror. Det är en stor lögn. 

 

Och denna databas används för att motivera införandet av Covid-19 mRNA "mördarvaccin", för att 

inte tala om "vaccinpasset". 
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Tänk på att i den senaste utvecklingen används PCR-testet rutinmässigt för att 
påstås "identifiera" varianterna inklusive Delta och Omicron, vilket är en omöjlighet 
såväl som en lögn. 
 
Vetenskapligt nonsens. PCR-positiva fall (som enligt CDC kan vara resultatet av 
säsongsinfluensa) tilldelas nu rutinmässigt Omicron-varianten: 
 
"Regeringens beslut att omimplementera behovet av ett PCR-test från alla individer som 

anländer till Storbritannien från utlandet dag två, med självisolering tills ett negativt [PCR]-

test rapporteras, samtidigt som det är frustrerande för de som reser, är viktigt i för att snabbt 

identifiera fall av infektion med Omicron-varianten och implementera snabb isolering och riktad 

kontaktspårning för att begränsa spridningen av varianten i Storbritannien. (min kursivering, 

Guardian, 27 november 2021) 

 

Hälsotjänstemän i New South Wales, Australien, har påbörjat brådskande tester efter att två 

personer som anlände med ett flyg från södra Afrika över natten testade positivt för 

coronaviruset, [PCR-test] (Reuters 27 november 2021, kursivering tillagd). 

 

RT-PCR-testet är felaktigt och ogiltigt: Covid-jul- och nyårsmandaten har inget ben 
att stå på 
 
 CDC informerar om att PCR-testet är ogiltigt. 
 Gör ingen skillnad mellan Covid-19 och säsongsinfluensa. 
 Upptäcker eller identifierar inte SARS-CoV-2 och dess varianter. 
 
Om PCR-testet är ogiltigt, vilket bekräftats ur "Hästens mun" (aka CDC), är de 260 
miljoner så kallade "Bekräftade Covid-19-fallen" som samlats in och tabulerats över 
hela världen sedan början av den påstådda pandemin meningslösa. 
 
Det officiella "covid-19 konsensus" kollapsar som ett korthus. 
 

Det finns ingen pandemi. 
 

Och vad den pågående PCR Covid-19-testningen gör är att den driver upp siffrorna och går i 

spetsen för rädslokampanjen i syfte att rättfärdiga mördarvaccinet och jul lockdown. 

 

Brott mot mänskligheten 
 

 
 

Video: Imagine All the People: The Covid-19 Omicron Christmas and New Year Lockdown 

https://www.bitchute.com/video/X1ugulJIjFhK/ 
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