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PCR ”Covid-19 bekräftade fall” är meningslösa. Multibillion
Dollar Antigen and Home Test Project är falskt

Introduktion 

Att destabilisera den sociala, politiska och ekonomiska strukturen i 190 suveräna länder
kan inte utgöra en ”lösning” för att bekämpa viruset. Men det var den påtvingade
”lösningen” som implementerades i flera steg redan från början av coronakrisen i
januari 2020.   Det är förstörelsen av människors liv. Det är en destabilisering av det
civila samhället.
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Falsk vetenskap stödde denna förödande agenda. Lögnerna stöddes av en massiv
desinformationskampanj i media. 24/7, oupphörliga och repetitiva ”Covid-
varningar”  under de senaste två åren.

Den historiska nedstängningen den 11 mars 2020 utlöste ekonomiskt och socialt kaos
över hela världen. Det var en handling av ”ekonomisk krigföring”: ett krig mot
mänskligheten. 

Denna djävulska agenda har underminerat nationalstaternas suveränitet. 

Det har bidragit till en våg av konkurser. Det har utarmat människor världen över.

Det har lett till en global skuld i dollar denominerad i spiral. 

Den globala kapitalismens kraftfulla strukturer, Big Money i kombination med dess
intelligens och militära apparat är drivkraften.

Med hjälp av avancerad digital- och kommunikationsteknik är låsningen och
”stängningen” av den globala ekonomin aldrig tidigare skådad i världshistorien.

Den centrala rollen för omvänd
transkriptionspolymeraskedjereaktionstestet
(RT-PCR)

”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 verkligt antal
patienter . . Dr Pascal Sacré , belgisk läkare specialiserad på intensivvård och känd
folkhälsoanalytiker.

Hela databasen över ”Covid-19 bekräftade
fall” är ogiltig

Redan från första början har både media och regeringarna förbisett och ignorerat
bristerna och falskheterna som hör till RT-PCR-testet som ett sätt att upptäcka
spridningen av viruset och identifiera SARS-CoV-2.

Desinformation i media har rått i mer än två år trots att både WHO och CDC (med
sedvanliga insinuationer) har bekräftat det som var känt från första början i januari
2020, nämligen att RT-PCR-testet brukade motivera vartenda enskilt politiskt
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mandat inklusive låsningar, social distansering, masken, instängning av
arbetskraften, stängning av ekonomisk verksamhet, etc. var bristfällig och
ogiltigt. 

WHO utfärdade sin Mea Culpa för mer än ett år sedan den 20 januari 2021. Några
månader senare krävde Centers for Disease Control and Prevention (CDC)   (21 juli
2021) att PCR-testet skulle dras tillbaka som en giltig metod för att upptäcka och
identifiera SARS-CoV-2. 

Från och med den 31 december 2021 anses PCR-testet inte längre vara giltigt av
CDC i USA.   För mer information se:  CDC känner inte längre igen PCR-testet som
en giltig metod för att upptäcka ”bekräftade fall av covid-19”?

CDC har nu bestämt erkänt att PCR-testet inte effektivt skiljer mellan Covid-19 och
säsongsinfluensa. En PCR-positiv innebär inte ett ”Covid-19 bekräftat fall”. Det kan
vara influensa eller en vanlig coronaförkylning. CDC krävde sitt tillbakadragande
från och med den 31 december 2021.

Se videon här https://stu-dio.tv/emissions/38049

Falska data: 465 miljoner så kallade
”bekräftade covid-19-fall”

Om PCR-testet är ogiltigt (bekräftat av många studier såväl som WHO, CDC),  har de
465 miljoner så kallade ”bekräftade covid-19 fallen”  (se diagram nedan, 18 MARS
2022) samlats in och tabellerats över hela världen sedan början av Covid-19-krisen är
meningslösa. Klicka här för att få de senaste siffrorna.

Pandemifördraget och QR-verifieringskoden 

I början av mars 2022 inrättades ett mellanstatligt förhandlingsorgan (INB) med
mandat att  skapa ”A Pandemic Treaty” , dvs.  en global hälsostyrningsenhet under
WHO:s regi, som skulle åsidosätta WHO:s medlemsländers auktoritet:
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”INB höll sitt första möte för att utarbeta och
förhandla om ett internationellt instrument
om pandemiförebyggande, beredskap
och respons under WHO:s överinseende”
( Mercola )

Pandemifördraget   är kopplat till  WHO:s
QR Verification Code- projekt ,  som syftar
till att skapa en global digital databank med
7,9 miljarder människor. Båda initiativen ska genomföras samtidigt av WHO i samarbete
med ID2020  och Gavi Alliance , som båda finansieras av Gates Foundation.

Peter Koenig beskriver QR-koden som ”ett helt elektroniskt ID – kopplar allt till allt för
varje individ (hälso-, bank-, personliga och privata, etc.)”

Enligt  David Scripac   ”Ett världsomspännande
digitalt ID-system är på väg. [Syftet] för WEF –
och för alla centralbanker  [är] att implementera
ett globalt system där allas personuppgifter
kommer att införlivas i Central Bank Digital
Currency (CBDC) nätverk.” 

QR-verifieringskoden skapar potentiellt scenen
för införandet av ” en global polisstat”  som

kontrolleras av finansinstitutet. Det är en del av vad den bortgångne David
Rockefeller kallade ”marschen mot världsregeringen”.

Legitimiteten för både pandemifördraget och QR-verifieringskoden under WHO:s
regi vilar på antagandet att den påstådda ”Covid-19-pandemin är verklig” och att
” mRNA-vaccinet utgör en LÖSNING för den påstådda Covid-19-pandemin.”

Båda initiativen bygger på rent bedrägeri och korruption. Vad är beviset:

1. Antalet ”covid-19 kumulativa bekräftade fall” som härrörde från RT-PCR-testet
motiverade inte WHO:s beslut att officiellt lansera en pandemi den 11 mars
2020 .  Siffrorna var löjligt låga. Det fanns inga bevis för att SARS-CoV-2 spreds
nationellt eller internationellt.

2. Lockdown-instruktionerna som skickades i mars 2020 till fler än 190 medlemsländer i
FN är helt ogiltiga.

3. Metoden som använder PCR-testet för att upptäcka och identifiera SARS-CoV2 och
dess påstådda varianter har erkänts av WHO och CDC som totalt dysfunktionell enligt
ovan.
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4. Alla uppgifter som hänför sig till Covid-19 kumulativa bekräftade fall som
sammanställts av nationella regeringar och tabellerades av WHO sedan januari 2020 är
ogiltiga och meningslösa.

5. Covid-19-vaccinet som lanserades i november 2020 har resulterat i en uppåtgående
världsomspännande våg av dödlighet och sjuklighet

I den här artikeln kommer jag att skilja mellan flera faser i utvecklingen av denna kris.

Fas I: Löjligt låga antal ”covid-19 bekräftade
fall” som används för att motivera
lanseringen av covid-19-pandemin

Redan från början har uppskattningarna av ”bekräftade positiva fall” varit en del av ett
”Sifferspel”.

Det första steget av denna kris var lanseringen av en folkhälso-nödsituation av
internationell oro (PHEIC) av WHO den 30 januari . Även om det officiellt inte utsågs
till en ”pandemi”, bidrog det ändå till att leda rädslokampanjen. Antalet ”bekräftade fall”
baserat på felaktiga uppskattningar (PCR) som användes för att motivera detta
långtgående beslut var löjligt lågt.

Den globala befolkningen utanför Kina är i storleksordningen 6,4 miljarder. Den 30
januari 2020 utanför Kina fanns:

83 fall i 18 länder, och endast 7 av dem hade ingen historia av resor i
Kina. (se WHO 30 januari 2020).

Det fanns ingen ”vetenskaplig grund” för att motivera lanseringen av en
Worldwide Public Health Emergency of International Concern.

Följande dag den 31 januari 2020:   President Trump stoppar flygresor med Kina ,
vilket bidrog till den bredare krisen inom flygresor och råvaruhandel. De fem så kallade
”bekräftade fallen” i USA  var tillräckliga för att ”rättfärdiga” president Trumps beslut
den 31 januari 2020.

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)


20 februari 2020:  Vid en presskonferens torsdagen
den 20 februari eftermiddag (CET Time) i
en  briefing i Genève, WHO:s generaldirektör.  
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus sa att han var det
”bekymrad över att chansen att begränsa utbrottet
av coronaviruset ”stänger” …

”Jag tror att möjligheternas fönster fortfarande
finns där, men att fönstret blir smalare.”

Dessa uttalanden baserades på 1076 fall utanför Kina
för en befolkning på 6,4 miljarder.

Dessa ”chock och vördnad”-uttalanden bidrog till att
öka rädslakampanjen, trots att antalet bekräftade fall
utanför Kina var ytterst lågt.

Den 20-21 februari 2020 markerar början på finanskraschen 2020 som leddes av
Dr. Tedros uttalande. 

11 mars 2020: Lockdown. 44 729 ”bekräftade
fall” som en motivering till att stänga 190
nationella ekonomier

En pandemi definieras brett som

”Ett utbrott av en sjukdom som inträffar över ett stort geografiskt område (som flera
länder eller kontinenter) och som vanligtvis drabbar en betydande del av
befolkningen” ( Webster-Merriam , kursivering tillagd)

Om man antar att PCR-testet är giltigt (vilket det inte är), var antalet kumulativa
bekräftade fall den 11 mars löjligt lågt. 44 279 PCR-positiva fall världen över från Kina.

DET ÄR ETT BEDRÄGERI. DET VAR INGEN PANDEMI DEN 11 MARS 2020

WHO:s generaldirektör hade redan satt scenen på sin presskonferens den 21
februari .

”Världen borde göra mer för att förbereda sig för en eventuell coronavirus-
pandemi.” WHO hade uppmanat länder att vara ”i en beredskapsfas”.

WHO utropade officiellt en världsomspännande pandemi vid en tidpunkt då  antalet
bekräftade fall utanför Kina (6,4 miljarder invånare) var i storleksordningen
  44279 och 1440 dödsfall  ( siffror registrerade av WHO för den 11 mars (den 12
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mars) (se tabell) Detta är de siffror som används för
att motivera nedstängningen och nedläggningen av
190 nationella ekonomier.

(Antalet dödsfall utanför Kina som nämndes
på Tedros presskonferens var 4291 ).

I USA, registrerat den 11 mars 2020, fanns det enligt
John Hopkins: 1 335 ”fall” och 29
dödsfall  (”presumtiva” plus PCR bekräftade).

Enligt WHO  fanns det 3457 fall den 9 mars i
USA.

Skärmdump av WHO-
graf Interaktiv WHO-
graf .

I Kanada den 9 mars 2020 fanns det 125
”bekräftade fall ” av en befolkning på 38,5
miljoner människor

Skärmdump av WHO-
graf Interaktiv WHO-
graf .

Dessa var de siffror
som användes för att
motivera ”nedläggnin
gen” av USA och
Kanada i mars 2020.

DET ÄR ETT BEDRÄGERI. EN STOR LÖGN.  
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Omedelbart efter WHO:s tillkännagivande
den 11 mars 2020 går rädslakampanjen på
högvarv.

Ändå var det på grundval av dessa 44 729 fall som genomgripande lockdown-
policyer påtvingades 190 suveräna länder genom ett komplext beslutsfattande som
oundvikligen krävde korruption och mutor av högre regeringstjänstemän.

Lockdownen den 11 mars följdes på Black Thursday, en andra större finanskrasch, som
omedelbart följde på tillkännagivandet av pandemin.

Fas II. Mars-december 2020:
Rädslakampanj. PCR-testet går på högvarv

Från mars 2020 fram till lanseringen av mRNA COVID-19-vaccinet i november 2020 går
PCR-testet på högvarv.

Från och med den 11 mars 2020, efter låsningen, uppmanades nationella regeringar att
implementera PCR-RT-testet i massiv skala, i syfte att öka antalet covid-positiva fall
över hela världen.

Test, Test, Test: Siffrorna började klättra i syfte att generera mer och mer falsk statistik.

Titta på tabellen nedan. Ett mycket litet antal positiva fall i början av mars. Och sedan
kommer Covid-positiva fall att flyga högt i april, maj och juni 2020.

Fas III. Början av november 2020. Start av
Worldwide Covid Vaccination Program

Underhållen av mediadesinformation lades mRNA-vaccinet fram som en lösning för att
stävja pandemin. Rymligt dokumenterat har vaccinet redan från början i december 2020
utlöst en uppåtgående trend i mortalitet och sjuklighet

Video: I många länder skedde en betydande förändring av dödligheten efter
införandet av mRNA-vaccinet



Källa: HeathData.org

Bevisen är överväldigande. De senaste officiella
siffrorna  pekar på ungefär:

65 629 Covid-19 injektionsrelaterade dödsfall
och 10 439 642 skador rapporterade den 24
februari 2022 för EU, USA och
Storbritannien tillsammans.

Men bara en liten del av offren eller familjerna till de avlidna kommer att gå igenom den
tråkiga processen att rapportera vaccinrelaterade dödsfall och biverkningar till de
nationella hälsomyndigheterna.

Desinformation i media: Viruset är en
”påkörningsmördare”, ”Vaccinet räddar liv!”

SARS-CoV2 som upptäckts av PCR-testet framställs obevekligt som  ett
”mördarvirus”. ” Det finns många avgörande okända saker om detta virus,

Impact of COVID Vaccinations on MortalityImpact of COVID Vaccinations on Mortality
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inklusive hur exakt det dödar, om det kommer att utvecklas till något mer – eller
mindre – dödligt  … . ( Natur )

En sensationell BBC-rapport under rubriken:  ”Varför är viruset ett sådant
hot” hävdar (citerar och felciterar ”vetenskaplig åsikt”) att viruset har en ”hit and run
killer evolutionary taktik ” för att sprida Covid-19-infektionen långt och bred. Tidig
rapport publicerad två veckor före lanseringen av mRNA-vaccinet:

”Bedrägeriets mästare. I de tidiga stadierna av en infektion kan viruset lura
kroppen . …

Det [viruset] beter sig som en ”hit and run”-mördare

Mängden virus i vår kropp börjar nå sin topp dagen innan vi börjar bli sjuka. …

Men det tar minst en vecka innan Covid utvecklas till den punkt där människor behöver
sjukhusvård. ” Det här är en riktigt briljant evolutionär taktik – du går inte och lägger
dig, du går ut och har det bra”, säger professor Lehner.

Så viruset är som en farlig förare som flyr från platsen – viruset har gått vidare till
nästa offer långt innan vi antingen återhämtar oss eller dör.

I skarpa termer, ”viruset bryr sig inte” om du dör, säger [Cambridge] Prof Lehner,
”det här är ett hit-and-run-virus”. ….

Den gör märkliga och oväntade saker med kroppen ( BBC, James Gallagher, 22
oktober 2020, kursivering tillagd)

Vilket skräp! BBC personifierar mördarviruset, i syfte att skapa panik. Inte bara är
dessa sensationella rapporter baserade på resultaten av de felaktiga PCR-testerna, de
motsäger också WHO:s officiella definition av Covid-19

”De vanligaste symptomen på covid-19 är feber, torrhosta och trötthet. … Dessa
symtom är vanligtvis milda och börjar gradvis. Vissa människor blir smittade men har
bara mycket lindriga symtom . De flesta människor (cirka 80 %) blir friska från
sjukdomen utan att behöva sjukhusvård. Omkring 1 av 5 personer som får covid-19 blir
allvarligt sjuka och får andningssvårigheter.”

Dessutom nämns sällan av media eller av politiker: CDC (som är en byrå för den
amerikanska regeringen) bekräftar att Covid-19 liknar influensa

” Influensa (influensa) och covid-19 är båda smittsamma luftvägssjukdomar, men
de orsakas av olika virus . COVID-19 orsakas av infektion med ett nytt coronavirus
(kallat SARS-CoV-2) och influensa orsakas av infektion med influensavirus. Eftersom
vissa av symtomen på influensa och covid-19 liknar varandra, kan det vara svårt

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01315-7
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att se skillnaden mellan dem enbart baserat på symtom, och tester kan behövas
för att bekräfta en diagnos . Influensa och covid-19 delar många egenskaper, men det
finns några viktiga skillnader mellan de två.”

Om allmänheten hade informerats och försäkrats om att Covid är ”liknande influensa”,
skulle rädslakampanjen ha fallit platt. Och vaccinprogrammet skulle ha avvisats direkt.

Det är värt att notera att mRNA-vaccinet som presenterades för den allmänna
opinionen som en lösning för att bromsa mördarviruset förlitade sig på PCR-testet som
ett giltigt sätt att bedöma spridningen av sjukdomen. I USA lanserades mRNA-vaccinet
den 14 december 2020. Sex veckor senare upphäver WHO giltigheten av PCR-testet. I
sin tur den 21 juli 2021 förklarar CDC PCR som ogiltig som ett sätt att upptäcka viruset.

Fas IV: 26 november 2021, ”Black
Friday”. Omicron-varianten

Kom ihåg Omicron-krisen, som fortfarande pågår. Skrämmande. En ny Covid-variant
som påstås ha upptäckts i Sydafrika som har spridits över hela världen. Hur upptäcktes
det? PCR-testet?

Det började på Black Friday, dagen efter Thanksgiving, den 26 november 2021.

Det utlöste en förnyad rädslakampanj samt instabilitet på aktiemarknaderna med
aktierna hos producenter av Big Pharma-vacciner som gick högt. Det uppmanade
människor att få sina vaccinförstärkningsskott.

Omicron-meddelandet var ett noggrant förberett bedrägeri. Två dagar senare upphävde
WHO artigt uttalandet från sin egen rådgivande arbetsgrupp:

” Det finns för närvarande ingen information som tyder på att symtom associerade med
Omicron skiljer sig från de från andra varianter .”  

I sin tur  beskrev Dr. Angelique Coetzee , ordförande för South African Medical
Association (SAMA) omicron-varianten som ” extremt milda, för oss är [dessa] milda
fall.  … Jag har pratat med andra kollegor till mig och de ger samma bild.” ( Se
videointervju på CNBC ) 

Dessa korrigeringar hindrade inte på något sätt den 24/7 rädslakampanj som
upprätthölls av medias desinformation. Det skapade faktiskt panik.

Under tiden inleddes en massiv hemtestkampanj.

Fas V: Miljarder hem- och antigentester
distribuerade över hela världen

https://www.youtube.com/watch?v=_SjA7Ophx_g


Massiva hemtester: rädsla är ”bra för affärer”

Bokstavligen miljarder antigen- och hemtestkit har distribuerats över hela världen. I
USA gjordes mer än en miljard testkit tillgängliga för en befolkning på 340 miljoner
amerikaner.

I Kanada delades 291 miljoner testkit ut. Kanadas befolkning är i storleksordningen 38,5
miljoner.

I många länder blev den ”dödliga” Omicron-varianten förevändningen för att genomföra
förnyade partiella nedstängningar, påskyndandet av vaccinmandatet, restriktioner för
resor samt mandat för instängning och vistelse hemma under jul- och nyårshelgerna.

Nedan finns siffrorna för så kallade ”Covid-19 Confirmed Cases” över hela världen i
början av november 2021. (11/01/21)

Pressar upp siffrorna för FAKE ”Covid-19
bekräftade fall”

Sammanfallande med Omicron-krisen har ökningen av importen och distributionen av
bokstavligen miljarder hem- och antigentestkit över hela världen bidragit till  att öka
antalet FAKE ”Covid-19 bekräftade fall”.



Under loppet av mindre än 5 månader (1 november 2021 till 18 mars 2022) har de
kumulativa bekräftade fallen nästan fördubblats.

Joe Bidens köp av mer än en miljard hem-
och antigentestkit  

I USA   meddelade Vita huset i januari att de köpte på skattebetalarnas bekostnad:

” En miljard tester att ge amerikaner gratis med onlinebeställning av en halv miljard
tester börjar den 19 januari”. 

Detta köp var utöver de tidigare leveranserna av flera hundra miljoner hempaket.

Från och med slutet av november bidrog hemtestsatserna till att vandra upp de så
kallade ”Bekräftade fallen” i USA. (Se grafen nedan)

Dessa siffror är falska eftersom WHO och CDC har kategoriserat PCR-testet som totalt
ogiltigt.

Och hemmatesterna kategoriseras som mindre tillförlitliga än PCR-testet som
upprätthålls som guldstandarden.

Justin Trudeaus köp av 291 miljoner hem-
och antigentestkit

I Kanada beordrade premiärminister Justin Trudeau leverans av  94 miljoner snabba
hemtestsatser (självtestning och antigentestsatser) redan i november 2021 som
levererades och distribuerades till provinserna.

Ytterligare 140 miljoner beställdes av den federala regeringen i början av januari 2022
till en kostnad av 1,7 miljarder (kanadensiska) dollar på skattebetalarnas bekostnad.

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.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/testing/increased-supply.html


Kanada har en befolkning på 38,5 miljoner och vi har nu 291 miljoner snabbtestkit för
antigen (se tabellen nedan). Med andra ord exakt 7 tester per person. 

Denna process har under de senaste månaderna bidragit till att skapa rädsla och
förödelse inom kanadensiska familjer samtidigt som den ökat antalet så kallade
”covid-19 bekräftade fall”

Den uppskattade kostnaden för kanadensiska skattebetalare är i storleksordningen 3,5
miljarder kanadensiska dollar.

”Guldstandarden” PCR-test

Ironiskt nog jämförs hemmatesterna med det felaktiga PCR-testet som för närvarande
upprätthålls som den så kallade guldstandarden. Enligt NYT ( Uppdaterad 10
november 2021 ) är snabbantigen- och hemtestkit mindre effektiva än PCR-test:

https://www.nytimes.com/2021/06/29/well/covid-at-home-test.html


De snabba antigentesterna är mindre tillförlitliga för att hitta Covid-19 hos personer med
låg virusmängd jämfört med ”gold standard” PCR-testerna du skulle få från en
vårdgivare . En studie fann att ett snabbt hemantigentest hade 64 procents chans att
korrekt upptäcka viruset hos personer med symtom som hade testat positivt på ett
PCR-test. (Testet fångade bara cirka 36 procent av dem som hade viruset men inte
hade symtom.)

Vad NYT misslyckas med att erkänna är att CDC hade krävt att ”Gold Standard” PCR-
testet skulle avbrytas den 23 juli 2021 innan det är officiellt tillbakadragande den 31
december 2021. (se analys ovan)

CDC-direktivet medger tyst att PCR-testet inte effektivt skiljer mellan ”SARS-CoV-2
och influensavirus” . Det har vi vetat från början. Även om det har tagit dem nästan
två år att inse att PCR-testet är helt felaktigt och ogiltigt, upprätthålls PCR-testet som
guldstandarden i förhållande till antigen- och hemtestsatserna.

31 december 2021 förklarar CDC PCR-testet som ogiltigt

Ogiltigt PCR-test upprätthålls som guldstandard

Miljarder och miljarder antigen- och hemtester Driv upp siffrorna

12 mars 2022 452 201 564 kumulativa fall 

Resultaten av hem- och antigentesterna är meningslösa. De bekräftar inte under några
omständigheter en ökning av de så kallade ”COVID-19 bekräftade fallen”.

Ökningen i antalet är till stor del hänförlig till den globala försäljningen och distributionen
av miljarder hem- och antigentester. Detta har i sin tur bidragit till en ny våg av rädsla
och sociala störningar.

Denna konstruerade ökning av så kallade ”COVID-19 bekräftade fall” har inträffat vid en
tidpunkt då en stor andel av världens befolkning har vaccinerats.

”Rädsla är bra för affärer”: Stora pengar
bakom Covid-19-självtestsatserna

Det som står på spel är en operation på flera miljarder dollar för att sälja och distribuera
Covid-19 självtestsatser över hela världen under flera år.
.
I december 2021  rapporterade Bloomberg att ”marknaden för självtestning kommer
att nå ”5,96 miljarder dollar 2020 och förväntas nå 8,11 miljarder dollar 2027”, Dessa
siffror avser enbart den amerikanska marknaden, som representerar cirka 4% av

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
https://www.bloomberg.com/press-releases/2021-12-06/self-testing-market-size-to-hit-usd-8-11-billion-by-2027-says-brandessence-market-research


världens befolkning. Det finns bevis för att självtestsatserna för närvarande säljs i ett
större antal länder. Detta är en mångmiljardvinstdriven agenda.

 .

Vem äger de immateriella rättigheterna? 

 .

Gates Foundation spelade en nyckelroll i lanseringen av den ”självadministrerade
COVID-19-testningen” som godkändes av FDA i slutet av mars 2021.
.

”FDA fattade detta beslut baserat på resultat från en studie utförd av United Health
Group. Gates Foundation gav tekniskt stöd för utformningen av denna studie” ( Gates
Foundation)

I augusti 2021 investerade Gates Foundation tillsammans med Soros Open Society
Foundation  i

”förvärva Mologic, ett brittiskt företag som är specialiserat på utveckling av
snabbtestande teknologi, inklusive för Covid-19 och olika tropiska sjukdomar.”

Mologic beskrivs som ”en ledare inom snabbtestning [som] ger en unik möjlighet”

Detta initiativ bestod i att ”ombranda” Mologic till ”ett icke-vinstdrivande socialt
företag.” som skulle verka under överinseende av Gates Foundations  Global Access
Health 

Det uttalade syftet med GAH är att agera som ett ”ett socialt företag som utökar
tillgången till överkomlig toppmodern medicinsk teknik som diagnostiska
tester och tillverkningsprocesser.”

***

Kära läsare, jag är mycket tacksam för ert stöd.

För en mer detaljerad analys se min e-bok (13 kapitel), som för närvarande är
tillgänglig online.

Vänligen vidarebefordra till dina vänner och kollegor. Omfattande och detaljerad analys.

Den världsomspännande coronakrisen 2020-
22: Förstörande av det civila samhället,

https://www.gatesfoundation.org/ideas/articles/coronavirus-interview-dan-wattendorf
https://www.medicaldevice-network.com/comment/gates-soror-mologic-social-enterprise/
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants/2021/11/inv039755
https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652


konstruerad ekonomisk depression, global
statskupp och den ”stora återställningen”

En tryckt version kommer.

https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652

