Lokalne
Radio
w
Izraelu
donosi o “wielu zgonach” po
eksperymentalnych
szczepionkach
mRNA
firmy
Pfizer

Pani Sharav jest założycielką Alliance for Human Research
Protection i sama ocalała z holokaustu podczas II wojny
światowej.
Poinformowała:
18 listopada 2020 r. Wyżsi urzędnicy ds. Zdrowia w Izraelu
zostali przyłapani na nieprzygotowaniu, gdy firma Pfizer
ogłosiła, że ich szczepionka jest „w 90% skuteczna”
(poprawiona do 95%) przeciwko Covid-19.
Zamówili miliony dawek szczepionki od Moderna i AstraZeneca,
ale żadnej szczepionki od Pfizer-BioNTech.
Jak więc Izrael pozyskał szacunkowo od czterech do pięciu
milionów dawek szczepionki Pfizer w grudniu 2020 roku –
wystarczających do zaszczepienia co najmniej dwóch milionów
ludzi?
To zdumiewające, że rząd Izraela powierzył zdrowie ludu firmie
Pfizer; poprzez zawarcie tajnego kontraktu, na mocy którego
ludność izraelska została poddana badaniom bez ich wiedzy i

zgody.
W
ramach
umowy
Real
World
Epidemiological
EvidenceCollaboration Agreement, rząd podpisał zobowiązanie do
zaszczepienia całej siedmiomilionowej populacji dorosłych i
dostarczania cotygodniowych danych na temat jej obywateli
podczas 24-miesięcznego badania kontrolnego.
Rząd zlekceważył potencjalnie poważne zagrożenia medyczne
wynikające ze szczepionki eksperymentalnej oraz zagrożenia
prywatności.
Izrael jest uważany za idealne miejsce do szeroko zakrojonych
badań epidemiologicznych, obejmujących 9,3 miliona ludzi, ze
względu na uniwersalny, sponsorowany przez państwo system
opieki zdrowotnej, w którym ubezpieczyciele przechowują 40letnią cyfrową dokumentację medyczną, w tym rejestry szczepień
każdego obywatela Izraela.
Ten scentralizowany system pomógł Izraelowi podać ponad 2
miliony dawek szczepionki w niecały miesiąc. W zamian Izrael
otrzymał
priorytetową
dostawę
szczepionek. ( Cały artykuł )

milionów

dawek

Mężczyzna mieszkający w Izraelu upublicznił krótki film, w
którym odtwarza część lokalnego programu radiowego
wyprodukowanego
przez
Mordechai
Sones
na IsraelNewsTalkRadio.com.
Mordechai rozpoczyna swoją transmisję od odczytania nazwisk 28
osób, które zmarły po eksperymentalnych zastrzykach mRNA COVID
firmy Pfizer. Lista zaczyna się od niektórych starszych
rabinów, ale obejmuje również młodych ludzi, którzy podobno
nie mieli żadnych problemów zdrowotnych i nagle zmarli, w tym
25-letnią kobietę.
Po przeczytaniu tych 28 imion, Mordechai stwierdza:
Lista jest kontynuowana, ale nie można jej tu przenieść w
całości ze względu na ograniczenia czasowe.
Mordechaj stwierdza:
Po kolejnej niedzieli przedłużając obecną blokadę, tym razem
do piątku, premier Binyamin Netanjahu powtórzył, że

wykorzystamy ten czas na zaszczepienie kolejnego miliona
Izraelczyków.
Izraelczyk, który zamieścił to na YouTube (film nie jest już
dostępny), stwierdza:
Nakręciłem ten krótki film z transmisją audio Mordechai
Sones; abym mógł przekazać informację, że wiele osób w Izraelu
umierało po otrzymaniu szczepionki Pfizer Covid-19.
Ale żadna z tych informacji nie wydaje się trafiać do głównych
mediów.

