Jak CDC manipuluje danymi,
aby wzmocnić „skuteczność
szczepionki”

Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC) zmienia swoje
praktyki rejestrowania i testowania danych pod kątem
„Covid19”, aby sprawiać wrażenie, że eksperymentalne
„szczepionki” stosowane w terapii genowej są skuteczne w
zapobieganiu domniemanej chorobie.
Nie ukrywali tego, ogłaszając zmiany polityki na swojej
stronie internetowej na przełomie kwietnia i maja (choć
oczywiście bez przyznania dość oczywistej motywacji zmiany).
Sztuczka polega na tym, że zgłaszają to, co nazywają
„przełomowymi infekcjami” – to znaczy ludzie, którzy są w
pełni „zaszczepieni” przeciwko infekcji Sars-Cov-2, ale i tak
zostają zarażeni.
Zasadniczo Covid19 od dawna jest pokazywany – tym, którzy chcą
zwrócić uwagę – jako całkowicie stworzona narracja
pandemiczna, zbudowana na dwóch kluczowych czynnikach:
1. Testy fałszywie dodatnie. Zawodne test PCR
można
manipulować do zgłaszania dużej liczby fałszywie
dodatnich zmieniając próg cyklu (wartość CT).
2. Zwiększona liczba przypadków. Niezwykle szeroka
definicja „przypadku Covid”, stosowana na całym świecie,
wymienia każdego, kto uzyska pozytywny wynik testu, jako
„przypadek Covid19”, nawet jeśli nigdy nie wystąpiły u

niego żadne objawy.
Bez tych dwóch polityk nigdy nie byłoby znaczącej pandemii, a
teraz CDC wprowadziło dwie zmiany w polityce, co oznacza, że
nie mają one już zastosowania do osób zaszczepionych.
Po pierwsze, obniżają wartość CT podczas badania próbek z
podejrzanych „przełomowych zakażeń”.
Z instrukcji CDC dla stanowych organów ds. Zdrowia dotyczących
postępowania z „możliwymi przełomowymi infekcjami”
(przesłanych na ich stronę internetową pod koniec kwietnia):
W przypadkach ze znaną wartością progową cyklu RT-PCR (Ct)
należy przesyłać do CDC tylko próbki o wartości Ct <28 w celu
sekwencjonowania. (Sekwencjonowanie nie jest możliwe przy
wyższych wartościach Ct).
Przez całą pandemię wartości CT przekraczające 35 były normą,
a laboratoria na całym świecie sięgały lat czterdziestych.
Zasadniczo laboratoria wykonywały tyle cykli, ile było
konieczne, aby osiągnąć pozytywny wynik, pomimo ostrzeżeń
ekspertów, że to bezcelowe (nawet sam Fauci powiedział, że
cokolwiek powyżej 35 cykli jest bez znaczenia).
Ale TERAZ i tylko w przypadku osób w pełni zaszczepionych, CDC
przyjmie tylko próbki uzyskane z 28 cykli lub mniej. Może to
być tylko celowa decyzja mająca na celu zmniejszenie liczby
oficjalnie odnotowywanych „zakażeń przełomowych”.
Po drugie, infekcje bezobjawowe lub łagodne nie będą już
rejestrowane jako „przypadki zakaźne”.
Zgadza się. Nawet jeśli próbkę pobraną przy niskiej wartości
CT wynoszącej 28 można zsekwencjonować do wirusa rzekomo
wywołującego Covid19, CDC nie będzie już prowadzić rejestrów
przełomowych infekcji, które nie prowadzą do hospitalizacji
ani śmierci.
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