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Chytili jsme je při činu, pomocí jejich vlastních slov.

V tomto článku uvedu citace z oficiálních zdrojů o jejich vlastním diagnostickém testu na 
koronavirus. Mluvím o fatálních nedostatcích v testu. 

Protože počty případů vycházejí z těchto testů (nebo z vůbec žádných testů), celý „pandemický 
efekt“ byl vytvořen z falešné vědy.

V okamžiku pravdy by profík na propagandu mohl zamumlat kolegovi: „Víš, máme úžasný 
diagnostický test na virus. Test vyprodukuje všechny možné druhy výsledků, které řeknou, že tato 
osoba je nemocná a tamta osoba je nemocná. Miliony nemocných lidí. Ale test to ve skutečnosti 
neměří. Test je směšný, ale směšný v náš prospěch. Vytváří obrázek globální pandemie. Záminka k 
uzavření planety a zničení ekonomik a životů...“

Rozšířený test na virus COVID-19 se nazývá PCR. V dřívějších článcích jsem o něm už hodně 
napsal.

Nyní se podíváme do publikované oficiální literatury a uvidíme, co prozrazuje. Varování: Přiznané 
slabiny a nedostatky testu jsou devastující.

Z „CDC diagnostického panelu RT-PCR v reálném čase na nový koronavirus 2019 (2019-nCoV)“ 
[1]: 

„Detekce virové RNA nemusí indikovat přítomnost infekčního viru nebo to, že 2019-nCoV je 
původcem klinických příznaků.“

Překlad: Pozitivní test vůbec nezaručuje, že virus COVID způsobuje infekci. A, ehm, čtení mezi 
řádky – možná, že virus COVID také v těle pacienta vůbec nemusí být. 

Od Světové zdravotnické organizace (WHO): „Technické pokyny k onemocnění koronavirem 
(COVID-19): Laboratorní testování na 2019-nCoV u lidí“ [2]: 

„Několik testů, které detekují 2019-nCoV bylo a je v současné době ve vývoji, jak interně, tak 
komerčně. Některé testy mohou detekovat pouze nový virus [COVID] a některé mohou detekovat i 
jiné kmeny (např. SARS-CoV), které jsou geneticky podobné.“

Překlad: Některé testy PCR jsou pozitivní na typy koronavirů, které nemají s COVID nic 
společného – včetně obyčejných starých koronavirů, které nezpůsobují nic víc, než nachlazení.

Dokument WHO přidává tento malý dodatek: „Omezení použití protokolu: Doplňkové klinické 
vzorky pro testování ještě nebyly ověřeny.“

Překlad: Nejsme si jistí, které vzorky tkáně pacientovi odebrat, aby byl test platný.

Z FDA (Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv): „Souhrnné informace ke zrychlené autorizaci k 
nouzovému použití (EUA) testu RT-PCR na COVID-19 (Laboratorní korporace Ameriky)“ [3]:

„... RNA SARS-CoV-2 [virus COVID] je obecně detekovatelná ve vzorcích z dýchacích cest během
akutní fáze infekce. Pozitivní výsledky ukazují na přítomnost RNA SARS-CoV-2; klinická korelace
s anamnézou pacienta a dalšími diagnostickými informacemi jsou nezbytné k určení stavu infekce 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/08/corona-creating-illusion-of-pandemic-through-diagnostic-test/
https://www.fda.gov/media/136151/download
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://www.fda.gov/media/134922/download


pacienta... ZJIŠTĚNÉ AGENS NEMUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ PŘÍČINOU NEMOCI (velká 
písmena doplněna autorem článku). Laboratoře ve Spojených státech a jejich teritoriích jsou 
povinny hlásit všechny pozitivní výsledky příslušných orgánům veřejného zdraví.“

Překlad: Na jedné straně tvrdíme, že test může „obecně“ detekovat přítomnost viru COVID u 
pacienta. Přiznáváme však, že „agens detekované“ testem, kterým myslíme COVID, „nemusí být 
definitivní příčinou nemoci“. Připouštíme také, že pokud pacient nemá akutní infekci, nemůžeme 
COVID najít. Z toho důvodu je myšlenka „asymptomatických pacientů“ potvrzených testem 
nesmyslná. A i když pozitivní test na COVID nemusí indikovat skutečnou příčinu nemoci, všechny 
pozitivní testy musí být hlášeny – a i tak budou započítány jako „případy COVID“. 

Od výrobce komponent testovací soupravy PCR Creative Diagnostics, „Sada SARS-CoV-2 
Coronavirus Multiplex RT-qPCR“ [4]: 

„Regulační status: Pouze pro účely výzkumu, nikoli pro použití v diagnostických postupech.“

Překlad: Nepoužívejte samotné výsledky testu k diagnostice infekce nebo nemoci. Jejda.

„nespecifická interference viru chřipky A (H1N1), viru chřipky B (Yamagata), respiračního 
syncytiálního viru (typ B), respiračního adenoviru (typ 3, typ 7), viru parainfluenzy (typ 2), 
Mycoplasma Pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae atd.“

Překlad: Přestože tato společnost uvádí, že test dokáže detekovat COVID, uvádí také, že test může 
číst FALEŠNĚ pozitivně, pokud má pacient ve svém těle jeden z mnoha jiných irelevantních virů. 
Co tedy test prokazuje? Kdo ví? Hoďte si mincí. 

 „Kvalitativní aplikace“

Překlad: To jasně znamená, že test není vhodný k detekci toho, kolik viru je v těle pacienta. Tím, jak
důležité je toto přiznání, se budu zabývat za chvíli.

„Zjištěný výsledek tohoto produktu slouží pouze pro klinickou referenci a neměl by se používat 
jako jediný důkaz pro klinickou diagnózu a léčbu. Klinická léčba pacientů by měla být zvažována v 
kombinaci s jejich symptomy/příznaky, anamnézou, dalšími laboratorními testy a odpovědí na 
léčbu. Zjištěné výsledky by neměly být přímo použity jako důkaz pro klinickou diagnózu a slouží 
pouze pro referenci lékařům.“

Překlad: Nepoužívejte test jako jediný podklad pro diagnostiku osoby s COVID. A to je přesně to, 
co zdravotnické úřady dělají po celém světě. Všechny pozitivní testy musí být hlášeny vládním 
agenturám a jsou počítány jako případy COVID. 

Tyto citace z oficiálních vládních a testovacích zdrojů torpédují celou „vědeckou“ základnu testu. 

A nyní přidám další smrtící ránu: test nebyl nikdy řádně ověřen jako nástroj k detekci nemoci. I 
kdybychom předpokládali, že dokáže detekovat přítomnost viru COVID u pacienta, tak neukazuje, 
KOLIK viru je v těle. A to je klíčové, protože pro to, aby se vůbec dalo mluvit o skutečné nemoci v 
reálném světě, nikoli v laboratoři, pacient by musel ve svém těle mít miliony a miliony aktivně se 
replikujících virů. 

Zastánci testu tvrdí, že DOKÁŽE měřit, kolik viru je v těle. Na což odpovídám: dokažte to.

Dokažte to tak, jak to mělo být prokázáno před desítkami let – ale nikdy nebylo. 

Vezměte pět set lidí a odeberte z nich vzorky tkáně. Lidé, kteří vzorky odebírají, NEPROVÁDĚJÍ 
test. Lidé, kteří test provádějí, nebudou nikdy vědět, kdo jsou pacienti a v jakém stavu jsou. 

Vzorky tkání otestují pomocí PCR. U každého případu řeknou, jaký virus našli a KOLIK ho našli. 

„Dobře, u pacientů 24, 46, 65, 76, 87 a 93 jsme našli velké množství viru.“

https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm


Nyní odhalíme identitu těchto pacientů. Všichni by měli být nemocní, protože v jejich tělech mají 
tolik replikujících se virů. Jsou nemocní? Běhají maratony? Pojďme to zjistit. 

Toto ZŘEJMÉ prověření testu nebylo nikdy provedeno. To je obrovský skandál. Kde jsou 
kontrolované výsledky testů 500 pacientů, tisíce pacientů? Nikde.

Test je neověřený podvod.

A proto pandemie COVID, která má být založena na tomto testu, je také podvodem.

„Ale... ale... a co všichni ti nemocní a umírající lidé... proč jsou nemocní?“

V minulých článcích jsem na tuto otázku napsal tisíce slov. NĚKOLIK zdravotních potíží - z nichž 
žádná nezahrnuje COVID a většina zahrnuje staré tradiční nemoci – dělá lidi nemocnými.


