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ISRAELIENII, COBAI PENTRU PFIZER
– Vicepresedintele companiei Pfizer,
Philip Dormitzer, recunoaste ca
producatorul de vaccinuri a pus in
scena un imens experiment: „Chiar de
la inceputul pandemiei, am stabilit un
acord cu Ministerul Sanatatii din Israel,
sa foloseasca exclusiv vaccinuri
Pfizer, sa le monitorizeze atent. E un
laborator unde au vaccinat o mare
parte din populatie foarte timpuriu. Ne
permite sa anticipam. Ce se intampla
in Israel se va intampla in SUA dupa 2
luni”
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Ati vazut deja ca Israelul este una dintre cele mai vaccinate tari din lume impotriva COVID-19 (din punctul de
vedere al numarului de doze pe cap de locuitor) si prima care a introdus a treia doza de vaccin, discutand acum
despre administrarea celei de-a patra doze. Ei bine, se dovedeste ca toate aceste eforturi nu au fost nimic altceva
decat un urias experiment pus in scena de catre Pfizer, astfel incat sa monitorizeze ce se intampla in randurile
israelienilor vaccinati.

Cel care a scapat aceasta afirmatie mai mult decat incendiara este Philip Dormitzer (foto), vicepresedinte al
corporatiei Pfizer si director de cercetare al aceluiasi gigant farmaceutic. El a facut declaratia de mai sus
saptamana trecuta, intr-o teleconferinta pe Zoom, la care au participat mai multi specialisti.
Si nu e doar atat: in aceeasi inregistrare video, Philip Dormitzer se aude spunand ca Pfizer a stabilit un acord cu
Ministerul Sanatatii din Israel, astfel incat aceasta tara sa foloseasca doar vaccinuri produse de catre corporatia
americana.
Cel care a difuzat vorbele lui Dormitzer pe televiziunea israeliana Canal 12 a fost jurnalistul Arad Nir. El a prezentat
si o declaratie facuta de catre un oficial din sistemul sanitar israelian, care a negat existenta vreunei intelegeri cu
Pfizer.

Iata mai intai fragmentul de emisiune de pe Canal 12, preluat si tradus de
Antena 3 in emisiunea „Subiectiv” de luni, 13 septembrie 2021 (vezi video):
„Moderator Canal 12: Discutam cu jurnalistul Arad Nir, care ne-a adus o inregistrare foarte interesanta cu un
director important din Pfizer.
Arad Nir: Aceasta inregistrare provine dintr-un eveniment online pentru oameni de stiinta, de acum cateva zile, la
care a fost invitat si dr. Philip Dormitzer, vicepresedinte Pfizer si cercetatorul-sef al companiei. A analizat declinul in
eficacitatea vaccinului lor. A vorbit despre Israel si a spus doua lucruri care pe noi ne intereseaza foarte mult:
1) Pfizer se refera la Israel ca la un laborator, in toate aspectele legate de vaccin, o tara unde face
experimente.
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2) In contrast cu anunturile facute aici de Ministerul Sanatatii, oficialul Pfizer spune ca s-a cazut de acord
ca in Israel sa fie folosite numai vaccinuri Pfizer.
Philip Dormitzer (in inregistrarea difuzata de Canal 12): Chiar de la inceputul pandemiei, am stabilit un acord
cu Ministerul Sanatatii din Israel, ca sa foloseasca exclusiv vaccinuri Pfizer si sa le monitorizeze atent. E
un laborator unde au vaccinat o mare parte din populatie foarte timpuriu. Ne permite sa anticipam. Ce se
intampla in Israel urmeaza sa se intample in SUA dupa doua luni.
Moderator Canal 12: Aceste declaratii contrazic ce ne spun noua oficialii din Ministerul Sanatatii, care neaga
exclusivitatea pentru Pfizer. Pe de alta parte, suntem prima tara care a vaccinat. Fireste, Pfizer urmareste atent ce
se intampla aici.
Arad Nir: Sigur ca Pfizer urmareste ce se intampla aici, dar ar fi mai firesc si mai corect sa ne spuna macar ca
facem parte dintr-un experiment. Trebuie sa ne ceara consimtamantul si permisiunea de a participa intr-un
experiment al companiei, pe care il considera a fi o referinta pentru SUA si restul lumii.
Apropo: acum trei saptamani, am intrebat-o pe dr. Sharon Alroy-Preis (n.r. oficial pentru sanatate publica) de ce
cetatenii din Israel sunt clienti captivi ai Pfzer.
Uitati ce a spus:
Sharon Alroy Preis (in alta inregistrare, difuzata tot de Canal 12): In primul rand, nu suntem captivii nimanui.
In niciun moment, nu a existat un acord exclusiv cu Pfizer.
Arad Nir: In alte tari, sunt folosite mai multe vaccinuri. Unii atribuie asta faptului ca morbiditatea din alte
tari e mai buna decat aici, in ciuda cresterii cazurilor. Unii experti cred ca pentru a evita miocardita la
adolescenti, ar fi bine sa faca alt vaccin. Dar aici nu se poate (n.r. din cauza Pfizer). Peste exact o
saptamana, FDA va discuta despre a treia doza, pe baza datelor colectate in Israel”.

Cum se apara Pfizer
Intr-un scurt comunicat citat de Israel Today, producatorul american de medicamente si vaccinuri a transmis
urmatoarele:
„Am luat cunostinta despre un videoclip care prezinta un interviu cu unul dintre oamenii nostri de stiinta,
care, din pacate, a vorbit gresit despre un subiect-cheie pe care dorim sa il clarificam:

Suntem recunoscatori pentru cooperarea dintre Pfizer si Ministerul israelian al Sanatatii. Nu este vorba
despre un studiu de cercetare clinica. Aceasta este o colaborare non-interventionala de colectare a datelor
bazate pe dovezi din 'lumea reala'.

Israelul nu serveste ca laborator, ci, mai degraba, drept prima natiune care a atins rate semnificative de
administrare a vaccinului”.

sursa foto: Financial Times
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