Aivis Vasilevskis

Vīrusa izcelsme un epidēmijas pirmsākums ir ASV, nevis Ķīna.
Kopš pasaules uzmanība ir pievērsta šai epidēmijai, visi Rietumu mediji nenogurstoši
stāsta savu, pareizo versiju par vīrusa izcelsmi –tā ir Wuhan pilsēta un konkrēti jūras produktu
tirgus, no kurienes tas esot izplatījies. (Te iesākam noskatīties pirms desmit gadiem ASV
uzņemto filmu “Contagion” un “Piektais vilnis”. Tajā ir viss šī “vīrusa” scenārijs – pat
termins “sociālā distance” ir ņemts no šīs filmas. – red.piez.)
Taču patiesībā tā izcelsme ilgu laiku nebija zināma un pašā Ķīnā zinātnieki ir
noskaidrojuši, ka tam ir vairākas izcelsmes vietas un tas nav nekāds tirgus –vēl vairāk, vīruss
nav radies pat ne Wuhanā un vispār ne Ķīnā.
Pag, kā tā? Ķīnas vīruss nav radies Ķīnā? Šajā sakarā pievērsīsimies tam, ko tad šajā
sakarā raksta tur, tālajos Austrumos, tāpēc ka šeit dzīvot vietējā informatīvajā smirdoņā būtu
ļaunāk par jebkuru vīrusu, tas vienkārši padara cilvēku par trulu dārzeni. Taču nedaudz
pētnieciskā darba un analītikas ļauj izveidot pavisam citu situācijas apskatu.
Tātad –jau 23. februārī Japānas TV tika parādīta reportāža par to, ka vīrusa izcelsme ir
ASV un ka tur nav varējuši to savaldīt. Minēti ir 14.000 amerikāņu, kuru infekcijas iemesls
patiesībā ir šis, jaunais vīruss.
http://en.people.cn/n3/2020/0223/c90000-9661026.html
27. februārī arī viens no galvenajiem Ķīnas respiratoro slimību speciālistiem Zhong
Nanshan izteicās, ka vīrusa atklāšana Ķīnā it nemaz nenozīmē, ka tas ir radies Ķīnā.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/27/c_138824145.htm
Tajā pašā dienā Taivānas TV tika parādīta programma, kurā uzstājas valsts viens no
galvenajiem virusologiem, kurš veltījis daudz laika vīrusa izcelsmes noskaidrošanai.
https://m.weibo.cn/status/4477008216030027#&video
Protams, ka šo valodu es nesaprotu, taču man izdevās atrast šī raidījuma aprakstu
saprotamā valodā, kuru varēju iztulkot.�
Pirmā video daļa ir dažādu vīrusa haplotipu un veidu izskaidrošana, tiek paskaidrots
tas, kā tie saistās viens ar otru, kā vienam ir jāizriet no sekojošā – tā ir parastā matemātika,
kur aiz 2 vienmēr jāseko 3. Galvenais arguments šeit ir tas, ka vīrusa tips, kas inficējis
Taivānu, ir sastopams tikai Austrālijā un ASV. Tā kā austrālieši Taivānu inficējuši nav, tad
atliek tikai otra iespēja. Pamata loģika ir tajā, ka vīrusa izcelsmes vietai ir jābūt tai
ģeogrāfiskai lokācijai, kurā ir visvairāk esošā vīrusa tipu. Jo viens tips nevar uzrasties no zila
gaisa.
Un šeit tiek skaidri demonstrēts, ka tikai ASV ir visi 5 zināmie paveidi jeb tā sauktie
‘strains’, kamēr pašā Wuhan un vispār Ķīnā ir tikai viens, tāpat, kā Taivānā un
DienvidKorejā, Taizemē, Vjetnamā, Sigapūrā, Anglijā, Beļģijā un Vācijā, apstiprinot versiju
par
to,
ka
citās
valstīs
esošie
haplotipi
ir
radušies
ASV
Korejā un Taivānā vīrusam ir cits haplotips, nekā Ķīnai – vairāk lipīgs, bet daudz mazāk
nāvējošs, tā mirstība būtu tikai 1/3 no tā, kas ir Ķīnā.
Ne Irāna, ne Itālija šajos testos nav minētas, bet tās pašas ir izpētījušas vietējā vīrusa
genomu un ir secināts, ka tas ir atšķirīgs no Ķīnas – tātad tas nav ievazāts no turienes, bet tā
izcelsme ir cita. Jāatzīmē, ka Itālijas versijā mirstības koeficents ir tāds pats, kā Ķīnā, bet
Irānas haplotips ir nāvējošākais, tam ir vairāk kā 10% mirstība.
http://en.people.cn/n3/2020/0301/c90000-9663473.html
Pēc būtības šis ir sensacionāls paziņojums, kas apgāž visu oficiālo versiju, uz kā balstās šī
histērija, taču tas pieminēts tikai dažos teikumos.
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Tā kā Rietumu mediji ir fokusējuši visu savu uzmanību uz Ķīnu, tad pasaule arī tic, ka
vīruss ir izplatījies visa pasaulē no turienes. Taču būtu ļoti interesanti izpētīt katras skartās
valsts vīrusa haplotipu un noskaidrot tā izcelsmi. Tad visticamāk, atklātos pavisam cita aina.
Tālāk virusologs atzīmē, ka ASV pagājušā gada nogalē ir bijuši vairāk kā 200 akūtas
plaušu nespējas gadījumi, kad pacienti ir miruši elpot nespējas dēļ, taču šie simptomi nebija
izskaidrojami ar ierasto plaušu fibrozi. Viņš saka, ka ir rakstījis arī rakstus, informējot ASV
autoritātes par to, ka šīs diagnozes ir saistītas ar korona vīrusu, taču vietējais veselības
departaments to norakstīja uz e-cigaretēm, tad apklusināja tālāko diskusiju par šo tēmu.
https://www.statnews.com/…/vaping-cases-rising-dont-know-c…/
Tālāk tiek teikts, ka vīrusa uzliesmojums sākās agrāk, nekā pieņemts uzskatīt. Ir
jāskatās uz 2019. gada septembri.Toreiz daži japāņu tūristi ceļoja uz Hawaju salām un
atgriezās mājās inficēti –viņi nekad nebija bijuši Ķīnā. Tas bija 2 mēnešus pirms sākās
epidēmija pašā Ķīnā. Un tūlīt pēc tam, kad ASV slimību un epidēmiju kontroles centrs CDC
pēkšņi un pilnīgi apturēja Fort Detrick bioloģisko ieroču laboratoriju, pamatojot ar nespēju
nodrošināt tās drošību - šai laboratorijai jau ilgstoši ir bijušas problēmas ar patogēnu zudumu.
Saliekam kopā šīs divas ziņas un hronoloģiski viss sakrīt – augustā izskanēja ziņas par
biolaboratorijas slēgšanu sakarā ar patogēnu noplūdi, septembrī visas ASV sākās mistiskie
plaušu slimības uzliesmojumi.
https://www.nytimes.com/…/health/germs-fort-detrick-biohaza…
Turklāt bija arī ziņas, ka ASV tajā laikā ir centušies slēpt patieso nāves iemeslu no
radiniekiem, apgalvojot, ka ta ir parastā gripa, taču nāves sertifikātā ir ierakstīts korona vīruss.
Tāds gadījums ir aprakstīts šajā medijā.
https://www.sohu.com/a/376454525_164026
Tālāk virusologs apgalvo, ka ir personiski pētījis šīs lietas un tāpat kā japāņu
virusologi, ir nonācis pie tā paša slēdziena – korona vīrusa epidēmija sākās nevis Ķīnā, bet
ASV – bet tās simptomi tika norakstīti uz citām slimībām vai elektroniskām cigaretēm, tā
sauktiem veipiem.
Ķīnā tas nokļuva ar amerikāņu delegāciju, kura 2019. gada 18-27 novembrī piedalījās
militārajās spēlēs. Toreiz soctīklos parādījās ziņa, ka 5 no šīs delegācijas tikuši hospitalizēti ar
nezināmu slimību.
Hipotēzi, ka vīrusa izcelsmes vieta nav ne jūras produktu tirgus, ne vispār pati Wuhan
pilsēta, izvirza arī Dr. Daniel Lucey, Džordžtaunas universitātes virusoloģijas profesors.
https://sciencespeaksblog.org/…/wuhan-coronavirus-2019-nco…/
Nu lūk – visas šīs ir atsevišķas, īpaši neievērojamas ziņas un fakti, taču saliekot to visu
kopā, veidojas jau pavisam cita, pilnīgi atšķirīga aina no tā, ko mums stāsta Rietumu vai
vietējie masu mediji, kas pēc būtības nestāsta neko, tikai dragā pa smadzenēm ar iepriekš
ieliktu programmu.
Ko mēs no tā visa varam secināt? Tieši to pašu, ar ko sākās mana rakstu sērija par šo
tēmu jau janvārī - ka šis vīruss ir globālās politikas instruments. Tad, kad to nevajadzēja
publiski atklāt, tad pašās ASV to slēpa un maskēja zem veipiem un parastās gripas, bet tikko
tas nonāca Ķīnā, uzreiz tika dota zaļā gaisma, sāka strādāt visi masu mediji un tagad tieši
otrādi, katra valsts cenšas pārspēt viena otru inficēto skaita ziņā, ieskaitot pašas ASV -miroņu
skaitītāji griežas online režīmā dienām un naktīm.
Var jau būt, ka tam visam šobrīd arī vairs nav īsti nozīmes, kur un kad tas vīruss sākās,
jo galvenais jau ir sekas, ko nesīs šī masu panika un visi tie piespiedu pasākumi, kas tiks
īstenoti. Un tomēr ir vērts padomāt, uz kā ir balstīta visa šī histērija un ka patiesībā oficiālā
versija par notiekošo sabrūk kā kāršu namiņš.
Visbeidzot- nez kapēc jenkijiem ļoti patīk eksperimentēt tieši ar šiem, plaušu
problēmas izraisošiem vīrusiem. Tā vēl 1981. gadā Spānijā notika vairāki simti mistisku
saslimšanu tieši ar šādas, atipiskās pneimonijas pazīmēm ASV kara bāzes Torrejón de Ardoz
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tuvumā – par to tolaik rakstīja valsts oficiālais medijs El Pais – tiesa gan, viss raksts veltīts
tam, kā ASV oficiālās militārpersonas noliedz jebkādu saistību ar notikušo.
https://elpais.com/…/19…/05/22/espana/359330423_850215.html…
Tā kā, nekā jauna nav šai pasaulē, viss tas pats vecais, labais, varbūt nedaudz
uzlabotais.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=970469080014435&id=100011540556
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