
Pasaules Covid-19

sta�s�kas un ierobežojumu

 pamatā ir kļūdainais

 PCR tests

PANDĒMIJA NEPASTĀV!



Fakts #1:
Izmantotais ciklu skaits Covid-19

PCR testā rada viltus pozi�vus rezultātus

T.s. Covid-19 PCR* tests ir process, kurā no�ek DNS* vai RNS*fragmentu 
pavairošana, izmantojot noteiktu ciklu slieksni jeb skaitu - Ct (cycle threshold).

Covid-19 PCR testos �ek veikta ciklēšana �k ilgi, kamēr �ek “konstatēts” vīruss . 
Pasaules Veselības Organizācija ziņo: “Jo mazāks ciklu skaits nepieciešams, 
lai konstatētu vīrusa daļiņu, jo lielāka iespēja, ka pozi�vs tests nozīmē 
inficēšanos ar dzīvu vīrusu.”(23,29)

Latvijā izmanto ap Ct 40 (14,15). Pasaules Veselības Organizācija 

iesaka izmantot 45 ciklus. (16,17,18) FDA*, CDC* un ci� iesaka ciklēt 40 reizes. 
(19,20,22)
Ir pierādīts, ka pie�ek ar 17 cikliem, lai konstatētu infeciozitā�, un jebkas virs 
Ct=25 palielina viltus pozi�va rezultāta iespēju:
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a Ct=17 – līdz pat 100% personu ar 

“pozi�vu” PCR testu ir infekciozas (24)
Ct=25 - vairākos pē�jumos vairs nav 
iegūstams dzīvs vīruss un personas nav 
infekciozas. (25,26) Citos norāda, ka �kai 
70% no “pozi�vām” personām var būt 
infekciozas (28)
Ct=30 – �kai 20%  no “pozi�vām” 
personām var būt infekciozas (28)
Ct=35 – mazāk par 3% var būt infekciozi 
(5,24,28,28a)
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Ņemot vērā šos zinātniskos slēdzienus, kā tas ir iespējams, ka valdības 
joprojām pieņem lēmumus un bū�skus ierobežojumus balsto�es uz 
rezultā�em, kas iegū� ar neatbilstošu ciklēšanas skaitu Ct 35 un vairāk?

Ja tu veic Covid-19 testu,
un saņem “pozi�vu” rezultātu – jautā,

pie kāda ciklēšanas skaita rezultāts iegūts.
Ja Ct bijis augstāks par 25 - ir ļo� maza
varbū�ba, ka pa�ešām esi infekciozs!!

PCR metodes autors Karijs Mulliss (Kary B. Mullis) to izgudroja pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos gados. Metodes mērķis ir audu paraugā, kurš 
satur DNS vai RNS fragmentus, veikt šo fragmentu kopiju pavairošanu 
miljardiem reižu, lai labāk to izpē�tu. PCR ir neaizstājama tehnika ar 
plašu pielietojumu, īpaši molekulārajā bioloģijā, tāpēc autoram 1993. 
gadā piešķīra Nobela prēmiju. Mullis bija izteicies, ka “PCR nekad 
nedrīkst izmantot kā  instrumentu infekcijas slimību diagnos�kā”(4), jo 
PCR tests neatrod pašu vīrusu paraugā, bet �kai tā ģenē�sko 
materiālu.(5,6)

Kas izgudroja PCR testu un kādiem nolūkiem?

Visā pasaulē no�ekošā Covid-19 testēšana, rezultā� un ar �em sais��e 
ierobežojumi ir bals�� uz 2020. gada 25. janvārī zinātniskajā žurnālā 
Eurosurveillance publicēto, t.s. Corman-Drosten rakstu par PCR testu 
izmantošanu Covid-19 diagnos�kai. (6) Ir svarīgi zināt, ka šo rakstu apstrīd 22 
zinātnieki – nozares eksper�, iesniedzot zinātnisku pārskatu par 10 rupjām 
kļūdām un prasību to atsaukt no zinātniskās literatūras.(5,6) 

Vācu advokā� ir uzsākuši �esvedību pret minētā pē�juma 
autoriem, kā arī pret Pasaules Veselības Organizāciju sais�bā 

ar kļūdām, interešu konfliktu un krāpniecību.(7)



Fakts #2:
Tiesvedības procesi pasaulē PCR testus 

sauc par krāpnieciskiem 
Valdību lēmumi visā pasaulē par pandēmijas situāciju un a�ecīgajiem 
ierobežojumiem �ek bals�� �kai uz PCR testu rezultā�em! - Kā iepriekš 
noskaidrojām, tad testu rezultā� ir ļo� apšaubāmi. Arī “Covid-19 nāvju” 
sta�s�ka balstās uz to, ka a�ecīgajām personām pēdējo 28 dienu laikā pirms 
nāves bija pozi�vs PCR tests!

Slavenais vācu advokāts Rainers 
Filmihs iesūdzējis �esā Pasaules 
Veselības Organizāciju, kā arī 
profesoru, vācu virologu Kris�ānu 
Drostenu, kurš ir izstrādājis Covid-
1 9  te st u ,  b a l s to t  to  u z  P C R 
metodes..(6a,7) Norit �esas procesi 
sais�bā ar PCR testu krāpniecību 
vairākās citās pasaules vals�s: 
Vācijā, Portugālē, ASV (Ņujorkā). 
(36,37,38)

Tiesvedības procesi
apliecina, ka ir nopietns

pamats uzska�t PCR testu
 lietošanu un interpretāciju,

uz kā balstās vispasaules
pandēmija ar visiem
ierobežojumiem, par

KRĀPŠANU!

Fakts #3:
Pozi�vs PCR tests nespēj noteikt

saslimšanu ar Covid-19. 

RAKUS Covid references laboratorijas vadītājs
Sergejs Ņikišins apliecina: “Pozi�vs PCR tests nenozīmē,

ka persona ir infekcioza, bet ir �kai atrasts
vīrusa ģenē�skais materiāls.”(10)



1 669 pacien� ar diagnozi 'gripa', kā arī 239 un 707 pacien� ar diagnozi 
'gripas izraisīta pneimonija'. (39)  Vai gripas “pazušana” nav aizdomīga?

2020./2021.g. gripas sezonā Latvijas slimnīcās stacionē� 2 (divi!) gripas 
slimnieki, kamēr iepriekšējās divās sezonās stacionē� a�ecīgi 1 249 un

- “Pozi�vs PCR tests izolē� neaps�prina SARS-CoV-2 kā 
klīnisko simptomu cēloni.” (11)

- “Pozi�vs PCR tests neizslēdz citu bakteriālu vai virālu 
infekciju.” (13)

Zinātniskie pē�jumi to aps�prina:

gripu kā Covid-19” (38): 

 - “PCR tests nespēj atšķirt SARS-CoV-2 no ci�em SARS 
vīrusiem.” (12) 

-  “Pozi�vs PCR tests neaps�prina inficēt spējīga (“dzīva”) 
vīrusa klātbūtni paraugā.” (11,21)

- Ir pē�jumi, ka “PCR tes� uzrāda

“NEAPSTIPRINA
vīrusa klātbūtni!” 
“NESPĒJ ATŠĶIRT

no ci�em vīrusiem!” 
“NEIZSLĒDZ

citas infekcijas!” 
“NEAPSTIPRINA

Covid-19!” 
“UZRĀDA GRIPU

kā Covid-19!” 



Fakts #4:
Jāņem vērā �piskie Covid-19 simptomi

un jāizslēdz citu slimību iespēja

PCR tests �ek reklamēts kā “ārkār�gi precīza, starptau�ski atzīta 
testēšanas metode”(30), “Zelta Standarts” (14), bet �ek aizmirsts, ka 
testa rezultā� ir jāinterpretē kopā ar klīniskajiem simptomiem un 
epidemioloģisko anamnēzi t.i. vai ir �piski simptomi + kontakts ar 
saslimušo+plaušu datortomogrāfija, kas aps�prina saslimšanu!(31) 
Jau 2020. gada 11. septembrī izdotajās norādēs Pasaules Veselības 
Organizācija (PVO) uzsvēra:“Nepieciešamība veikt testu jābalsta uz 
klīniskajiem un epidemioloģiskajiem faktoriem.”(32)

 kam ir saslimšanas simptomi”.(35)

 14.12.2020. un atkārto� 20.01.2021. PVO izdeva ziņojumu, ka 
“Pozi�vi testa rezultā� jāinterpretē kopā ar klīniskajiem 
novērojumiem un izvēlo�es atbilstošu ciklu skaitu.”(33) 

Covid-19 iesaka veikt �kai personām,
Arī FDA norāda, ka “PCR testu ar mērķi konstatēt 

Tātad personu drīkst saukt 
par inficējušos ar Covid-19
 �kai tad, ja ir gan �piski

Covid-19 simptomi un 
saslimšanu aps�prinoša 
plaušu datortomogrāfija,

gan izslēgtas citas
saslimšanas!



Fakts #5:
Cilvēki BEZ SIMPTOMIEM ir veseli.

2020. gadā �ka veikts pē�jums ar 10 miljoniem Uhaņas iedzīvotāju Ķīnā. Šajā 
pē�jumā 407 pozi�vi testē�e bija bez jebkādiem saslimšanas simptomiem, kā 
arī neno�ka vīrusa tālāka transmisija divu nedēļu periodā.(8)

Mūsu ķermeņos un apkārtējā vidē visu laiku ir sim�em vīrusu,
 ar lielāko daļu no �em mūsu organisms �ek galā, mums to 
nemaz  nemanot. Ideja, ka vīrusi ķermenī var nekontrolē� 
vairo�es, cilvēkam to nepamanot, to padarot infekciozu 

un izraisot saslimšanu, ir IMUNOLOĢISKI NEIEDOMĀJAMA!
 (9) Cilvēki bez simptomiem ir veseli un nevar inficēt citus!

Pēdējos mēnešos medijos pasniedz jaunus datus, kas apgalvo, ka galvenie 
vaininieki Covid-19 infekcijas izpla�bā esot bezsimptomu nēsātāji, tāpēc visi 
ierobežojumi ir jāsaglabā! Turpre� vakcinē�e, kuriem ir pozi�vs tests, bet nav 
simptomu – neesot infekciozi.. Tādas strauji svārs�gas pretrunas, kas 
ne�piskas līdzšinējiem zinātniskajiem pē�jumiem!

Iespējams, šādi
Pasaules Veselības

Organizācijas ziņojumi
�ka publicē� dēļ ļo�
liela viltus pozi�vu

testu skaita visā pasaulē. 
Tai pašā laikā PVO
vēl aizvien izvairās
nosaukt precīzu Ct.

Paši simptomi - iesnas, kakla 
sāpes un klepus, drudzis, sāpes 
ķermenī ,  ga lvas  sāpes  un 
apgrū�nāta elpošana, nespēks - 
nav specifiski �kai Covid-19 – 
tādi paši ir arī citām slimībām, 

tādām, kā saaukstēšanās, gripa un plaušu karsonis. Gripa, starp citu, gadu no 
gada ar simptomiem atšķiras. Ārs�em būtu, pirmkārt, jāizslēdz gripas 
varbū�ba.  Vai tas �ek darīts?



SECINĀJUMS:
Covid-19 pandēmija balstās uz

nekorek�em PCR tes�em
Globālā Covid-19 pandēmija, ar to sais��e lēmumi, brīvību un cilvēk�esību 
ierobežojumi balstās uz nekorek�em PCR tes�em.

JA PCR TESTU CIKLU SKAITS TIKTU SAMAZINĀTS LĪDZ CT 20,
PANDĒMIJAS NEBŪTU! 

Vai šāda testa pielietošana ir nejauša un neapzināta kļūda
vai tomēr pamats kādiem nopietnākiem, tālejošiem procesiem?

RT-PCR jeb PCR tests- reversās transkriptāzes polimerāzes ķēdes reakcijas tests. 
Metode, lai strauji radītu miljoniem DNS vai RNS kopiju. Tas ļauj pētniekiem paņemt 
�kai nelielu daļu no parauga un pavairot to tādā daudzumā, lai detalizē� izpē�tu.(1,2)
RNS, DNS - Nukleīnskābes nodrošina ģenē�skās informācijas glabāšanu, ekspresiju un 
nodošanu nākamajām šūnu paaudzēm ar replikācijas, transkripcijas un translācijas 
mehānismu palīdzību. Šūnās ir trīs �pu RNS (ribonukleīnskābe), kas ir vienas DNS 
(dezoksiribonukleīnskābe) spirāles atsevišķu posmu komplementāri nospiedumi. (3) 
FDA – ASV Pār�kas un zāļu pārvalde (Federal Drug Administra�on)
CDC – ASV Slimību Kontroles un Profilakses Centrs (Centers for Disease Control and 
Preven�on)

* Bukletā izmanto�e apzīmējumi:

PCR testu pielietojuma norādes aizstāv un valdībām izplata Pasaules Veselības 
Organizācija un daži ar šo organizāciju sais�� “eksper�”. Pārējā pasaules 
medicīnas sistēma uz�cas un pakļaujas šīm norādēm. Var teikt, ka PCR testa 
izmantošana ir pamatā ekonomikas, izglī�bas sistēmas graušanai visā pasaulē, 
kā arī tādu likumu pieņemšanai, kas ierobežo cilvēk�esības un brīvību. 



Visa informācija, ci� avo� un atsauces atrodami vienuviet ērtākā veidā šeit:

CITI AVOTI par PCR tes�em: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=6ny9nNFHQsY&feature=youtu.be

ATSAUCES: 

h�ps://lockdownscep�cs.org/2021/02/19/latest-news-290/

h�ps://mainampasauli.news/covid-tes�em-izmantota-pcr-metode-nav-paredzeta-infekciju-slimibu-
noteiksanai/

h�ps://www.sciencemag.org/news/2020/09/one-number-could-help-reveal-how-infec�ous-covid-19-
pa�ent-should-test-results

h�ps://mainampasauli.news/izskaidrots-kadel-97-covid-tes�-ir-viltus-pozi�vi/
h�ps://www.youtube.com/watch?v=S_1Z8cSXI-Q

h�ps://mainampasauli.news/oficials-cdc-dokuments-covid-19-viruss-nav-izolets-jeb-iden�ficets/

h�ps://www.brivibaspla�orma.lv/pcr-tests-kovidsova-aferas-pamats/#author

h�ps://lockdownscep�cs.org/lies-damned-lies-and-health-sta�s�cs-the-deadly-danger-of-false-
posi�ves/

h�ps://mainampasauli.news/covid-19-pa-pedam-jeb-liela-breka-maza-vilna/

h�p://blog.banditobooks.com/labs-can-manipulate-how-many-cases-of-covid-19-their-country-has/

(9) h�ps://drive.google.com/file/d/17X4GmMXn_m-vDwqEy9vMhbNqzodAEW3b/view
(10) h�ps://www.bitchute.com/video/C5C0rFxHhECH/

(15) h�ps://xtv.lv/rigatv24/video/4OW7qxBzNvY-18_01_2021_uz_linijas

(12) h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar�cles/PMC6988269/

(2) h�ps://www.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-
regula�on/biotechnology/a/polymerase-chain-reac�on-pcr

(4) h�ps://www.youtube.com/watch?v=6ny9nNFHQsY&feature=youtu.be

(14) h�ps://rebal�ca.lv/2020/10/pcr-tests-ir-piemerots-covid-19-noteiksanai/

(1) h�ps://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reac�on

(7) h�ps://mainampasauli.news/vacijas-advoka�-uzsak-kolek�vu-�esas-procesu-sais�ba-ar-
koronavirusu/ h�ps://zen.yandex.ru/media/id/5bd6bcf3844db800aa5b6ac0/nemcy-podali-v-sud-na- , 
drostena-iz-sharite-i-zachinscikov-pandemii-
5fa254c85dc59845dd229b50?�clid=IwAR1LLi3EK5s_89mpLQ5Lu_ZxDarZCJ3KLjn2mWw1vDw_mxQM
ZF0vlaM0u-o

(6) h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar�cles/PMC6988269/

(8) h�ps://www.nature.com/ar�cles/s41467-020-19802-w

(5) h�ps://cormandrostenreview.com/report/

(6a) h�ps://drive.google.com/file/d/17X4GmMXn_m-vDwqEy9vMhbNqzodAEW3b/view

(12a) h�ps://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-
v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf
(13) h�ps://www.fda.gov/media/134922/download

(11) h�ps://www.fda.gov/media/134922/download

(3) h�ps://lv.wikipedia.org/wiki/Nukle%C4%ABnsk%C4%81bes

h�ps://bit.ly/2Ogkac8



(22) h�ps://www.hpsc.ie/a-
z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/outbreakmanagementguidance/PCR%20weak
%20results%20guidance.pdf

(30) h�ps://www.riga-airport.com/covid-19-biezak-uzdo�e-jautajumi

(20) h�ps://medicine.yale.edu/labmed/sec�ons/virology/COVID-
19%20Ct%20values_YNHH%20Aug.%202020%20_395430_36854_v1.pdf
(21) h�ps://www.hpsc.ie/a- 
z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/outbreakmanagementguidance/PCR%20weak
%20results%20guidance.pdf

(29)h�ps://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-informa�on-no�ce-for-ivd-users-2020-05

(24) h�ps://link.springer.com/ar�cle/10.1007/s10096-020-03913-9
(25) h�ps://academic.oup.com/cid/ar�cle/71/10/2663/5842165

(28) h�ps://academic.oup.com/cid/advance-ar�cle/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603
(27) h�ps://academic.oup.com/cid/advance-ar�cle/doi/10.1093/cid/ciaa1764/6018217

(28a) h�ps://www.hpsc.ie/a- 
z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/outbreakmanagementguidance/PCR%20weak
%20results%20guidance.pdf

(33) h�ps://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-informa�on-no�ce-for-ivd-users-2020-05

(26) h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar�cles/PMC7185831/

(17) h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar�cles/PMC6988269/

(35) h�ps://www.fda.gov/media/135662/download

(16) h�ps://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-
v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf

(19) h�ps://www.fda.gov/media/134922/download
(18) h�ps://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2

(23) h�ps://www.hpsc.ie/a-
z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/outbreakmanagementguidance/PCR%20weak
%20results%20guidance.pdf

h�ps://mainampasauli.news/versas-pret-portugales-�esnesiem-kuri-atzina-pcr-testus-par-
neuz�camiem/

(32)  h�ps://www.who.int/publica�ons/i/item/diagnos�c-tes�ng-for-sars-cov-2

(36) h�ps://ec.usembassy.gov/covid-19-informa�on-ecu-2/

(39)h�ps://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/media_file/eb_gripa_2021_gada_06_nedela.pdf
(38) h�ps://marcisjenci�s.com/pcr-tes�-uzrada-parasto-gripu-ka-covid-19/

(31) h�ps://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cclm-2020-0285/html

(37) h�ps://mainampasauli.news/portugales-�esa-nolemj-ka-pcr-tes�-ir-neuz�cami-un-cilvek�esibu-
ierobezosana-uz-to-pamata-ir-pretlikumiga/

JA PCR TESTU CIKLU SKAITS TIKTU SAMAZINĀTS LĪDZ CT 20,
PANDĒMIJAS NEBŪTU! 
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