Polgári Vizsgálóbizottság
A Covid-19 Pfizer oltás mellékhatásairól készült feltáró jelentés,
2021 április:
Soha nem volt olyan oltás, amely ennyi embert sebesített volna meg.
Ez az ügy sürgőssége miatt most közzétett jelentés, egy rövid összefoglalója az
általunk készített részletes jelentésnek.
A teljes jelentést hamarosan nyilvánosságra hozzuk.
Először is szeretnénk leszögezni, hogy a Polgári Vizsgálóbizottság egy független
testület,

amely a teljes

nyilvánosság

számára elérhető

információkra

támaszkodik, a közvélemény körében és a közösségi oldalakon meghírdetett
adatokon alapszik. Minden hozzánk eljutott információt a bizottság tagjai
megvizsgálták, hogy elkerüljék a hamis, a megcáfolt vagy félrevezető adatok
felhasználását. Ezzel együtt, a jelentésre nem szabad úgy tekinteni, mint egy orvosi
vagy egyéb szakvéleményre és természetesen úgysem, mint egy orvosi javallatra. Aki
így tesz, az ezt saját felelősségére teszi.

Úgy

döntöttünk,

hogy

ezen

összefoglalójelentés

lényegét

hozzuk

előbb

nyilvánosságra és csak azután olvashatják majd a teljes jelentésünket.
Míg Izrael miniszterelnöke és az Egészségügyi Minisztérium vezető tisztviselői
büszkék arra, hogy Izrael globális modellként szolgál egy egész ország beoltása
alapján a világ színe előtt, és miközben azzal dicsekednek, hogy a Pfizer cég minket
választott ki kisérleti országának, az izraeli egészségbiztosító fejlett technológiai
rendeszereinek köszönhetően, az állam szisztematikusan azon dolgozik, hogy
elhallgasson és kikapcsoljon minden olyan felügyeleti és megfigyelő rendszert,
amelynek feladata az oltás felvétele után jelentkező mellékhatások azonosítása és
azokra való figyelmeztetés még az oltás beadása előtt. Az Egészségügyi Minisztérium
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magatartása felelőtlen ebben a tömeges oltáskampányban, amely emberek millióinak
kísérleti jellegű kezelést biztosít, akár gondaltanul, vagy akár tendenciózus jelleggel,
és ennek következményeként, az oltás felvétele után, sok ezer súlyos mellékhatásról
szóló bejelentés soha nem látott áradata jelent meg a közösségi médiában.
Úgy tűnik, hogy ez az egyetlen platform, ahol az emberek még mindig elmondhatják,
azt ami történt velük. Meglepő módon egy ilyen széles körben elterjedt jelenség nem
kap médiavisszhangot vagy nyilvánosságot.
Az egészségügyi rendszer elhallgattatása az oltások mellékhatásaival kapcsolatban, a
mellékhatások súlyosságának és riasztó mértékének tagadása, valamint

a

mellékhatásokat figyelmen kívül hagyó mainstream média hozzáállása, olyan
helyzetet teremtett, ahol az izraeli közvélemény szinte egyáltalán nincs tudatában az
oltás mellékhatásainak, természetének , miben létének és gyakoriságának. A
koronavirus elleni oltás mellékhatásait illetően, az izraeli közvéleményben elterjedt
ködösítés megakadályozza az állampolgárokat abban, hogy megkapják az oltásról
szóló megfontolt és felelős döntést, az oltakozásba való beleegyzéséhez szükséges
összes információt. Emellett aggodalmat kelt az is, hogy ezen nagy tömegek beoltása
feleslegesen károsította az ország polgárainak egészségét, felesleges halálozásokhoz
vezetett. Mindezekből kiderül, hogy az egészségügyi ellátórendszer kudarcot vallott
az oltás mellékhatásainak nyomonkövetése és a mellékhatások fellépésének
lehetőségére való figyelmeztetés terén , ráadásul a kudarc oka volt a media is, amely
vétkezett az egészségügyi szervek ezen magatartásának kritikus nyomon követése és
objektív bírálata terén, nem a valós helyzetet mutatta be a nagyközönségnek. A
kialakult légüres térben nem marad más hátra, mint lértehozni az érintett sérült
polgárok számára egy független vizsgáló bizottságot, felhasználni minden
rendelkezésünkre álló eszközt, még ha az korlátozott is, hogy a korona oltás
mellékhatásaival kapcsolatos igazságot kivizsgáljuk, és azt a nyilvánosság elé tárjuk.
Vizsgálatunk eredményei nyugtalanító képet adnak a vakcina beadása után
környezetünkben megfigyelt súlyos mellékhatások széles köréről, kiemelten a fiatalok
körében, akik közül sokan életveszélyes állapotba kerültek, és jó néhányan közülük,
sajnos meg is haltak.
Elképzelhetetlenül nagy a szakadék a helyszíni valóság, valamint az izraeli
Egészségügyi Minisztérium és az izraeli média által közzétett információk között.
Ez nemcsak az izraeli állampolgárok, hanem az egész világ polgárainak veszélyes
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megtévesztésétől való félelem lehetőségét vetheti fel. Még azok között is felmerülhet,
akik Izraelben a Pfizer koronaoltásának kutatólaboratóriumát látják.
Az ilyen megtévesztés, ami akár gondatlanságból, akár előre megfontolt szándékból
ered, további generációkban és szerte a világon emberek millióban okozhat kárt.
Ezzel a jelentéssel Izrael kormányához és az egész világ vezetőihez szeretnénk szólni
- az átláthatóság hiánya megöli az embereket. Az emberek megtévesztése és a tények
eltitkolása az emberek örök életre szoló sérüléséhez és életük elvesztéshez vezet.
Oldjátok föl a titkosítást, hozzatok létre átlátható és ellenőrzött mechanizmusokat!
Csak így lesz lehetséges életet menteni, és elkerülni a mostaninál is nagyobb kárt,
amit egy gyógyító eszköznek nevezett anyag okoz. Vajon ez az az eset, amikor a
gyógyszer halálosabb, mint a betegség? Kevésbé halálosabb, mint a betegség? Vagy
ugyan olyan mértékben halálos? Csak akkor juthatunk valódi következtetésre, ha az
összes adatot valós időben feltárják, és a szabadnak vélt sajtó, a demokrácia őrzői
ismét éberek lesznek és kiáltanak is, ha szükséges. Most nagyon nagy szükség lenne
rájuk.
És mielőtt a dolgok mélyére mennénk, íme a megállapításaink főbb pontjai:
✓ 288 közvetlen oltás utáni haláljelentést kaptunk (a halálesetek 90%-a az
oltás beadását követő 10 napon belül történt). 64%-ban férfiak voltak az
áldozatok. Az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint: Csak 45
haláleset volt közvetlenül az oltás után.
✓ A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021 január-február
hónapok folyamán, az oltásakció kellős közepén, az előző 2020-as év ezen
két hónapjához viszonyítva 22%-al magasabb volt a halálozások aránya
Izraelben. Nevezetesen, a halálozás szempontjából 2021 január-február
hónapjai voltak a legtragikusabb hónapok. Az elmúlt 10 évhez hasonlítva
is 2021-ben voltak a legmagasabbak a halálozási számadatok januárfebruár hónapban.
✓ A halálozási adatok még szörnyűbbek voltak a 20-29 éves korcsoport
körében. Az előző év,

azaz 2020 atlágához képest 32%-al nőtt ezen

korcsoportban az elhunytak száma, közvetlenül az oltás megkapása utáni
két hónapban, azaz 2021 január-februárban.
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✓ A Központi Statisztikai Hivatal és az Egészségügyi Minisztérium
összevont adatai szerint a beoltottak halálozási viszonyszáma 1:5000.
(A 20-49 év közöttiek 1:13000, az 50-69 év közöttiek 1:6000 és a 70+ év
felettiek 1:1600). Ezen adatok alapján meg lehet becsülni az oltás után
nem sokkal elhunytak számát, ami 1000-1100 fő lehet.
✓ Jól nyomon követhető az egy bizonyos napon beoltottak és egy másik
napon, 10 napos idővallumon belül elhunytak száma, minden egyes
korcsoportban. A 20-49 éveseknél átlagban 9 nap telt el az oltás
megkapása és az elhalálozás között, az 50-69 évesek körében 5 nap és a 70
év felettiek esetében átlagban 3 nappal az oltás után következett be a
halál.
✓ A halálozási adatok szerint a második oltás után a halálozási arány
magasabb, mint az első oltás után.
✓ A Polgári Vizsgálóbizottság ezen jelentésének lezárása napjáig 2066
oltássérült tett bejelentést a szervezetünknél, és ma is az újabb adatok,
újabb bejelentések folyamatosan érkeznek. Ezek a bejelentések a test
minden részén jelentkező sérülésekre vonatkoznak. Ezek a bejelentések
világosan igazolják az izraeli média által említett hivatalos adatok és a
valós esetek közti hatalmas eltérést, és ez olyan, mintha “két különböző
világ” létezne, ahol az újságírói szakma kudarcot vallott az esetek
felfedése, felkutatása, beazonosítása és tudósítása, valamint a polgárok
által megélt valóság bemutatása terén.
✓ Szoros korreláció fedezhető fel a nagy beoltottságú országokban
bejelentett mellékhatások és a halálozások magas számadatai és az
oltottság mértéke között, többszáz bejelentés érkezik a test valamennyi
részére vonatkozó megbetegedés, sérülés miatt.
✓ Az általunk végzett elemzés szerint viszonylag magas a számaránya az
oltás utáni szívsérüléseknek. Kardiológiai sérülések mintegy 26%-ot
tesznek ki az összsérülések közül, a 40 éves korral bezáródó vizsgált
csoport

esetében.

A

leggyakrabban

előforduló

diagnózis

a

szívizomgyulladás és a szívburokgyulladás.
✓ Ezen kívül nagy számban fordult elő massziv, hosszas vaginális vérzés,
idegrendszeri sérülés, valamint a csontrendszer és a bőr megbetegedése.
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✓ Aláhúzandó, hogy nem elhanyagolható számú bejelentés érkezett hozzánk
közvetett vagy közvetlen módon jelentkező olyan melléktünetekről, mint
túlzott vérrögképződés (szívinfarktus, agyvérzés, korai vetélés, végtagok
vérkeringési zavara, tüdőembólia)
✓ Az

oltás

utáni

sérülések

bejelentése

a

kórházakban

és

a

rendelőintézetekben alacsony mértékű. Az intézmények hajlamosak arra,
hogy más okora hárítják a megbetegedést és elhárítják a kapcsolat
lehetőségét az oltás és a mellékhatásként fellépő megbetegedés között.
Feltehetőleg több ezer nem bejelentett esetről van szó.
✓ A súlyos mellékhatások összességének tükrében, mi a bizottság tagjai a
gyerekoltások beindításával kapcsolatban azon álláspontra helyezkedünk,
hogy a gyerekek beoltása ugyanolyan mellékhatásokhoz vezethet, mint
amiket a felnőtteknél tapasztaltunk, különös tekintettel arra, hogy
teljesen egészséges gyerekek halálát is okozhatja az oltás. Miután a
koronavírus egyáltalán nem veszélyezteti a gyerekeket, a bizottságunk
úgy véli, hogy Izrael Állam gyerekoltási szándéka veszélyezteti a gyerekek
életét, egészségét, és jövőbeli fejlődését.
✓ Két nappal bizottságunk eme jelentésének közzététele előtt legnagyobb
sajnálatunkra tudomásunkra jutott egy kétéves beoltott kislány haláláról
érkezett hír, melyet a VAERS amerikai rendszer tett közzé. Reményünket
fejezzük ki, hogy a gyerekek beoltásának szélsőséges ötlete sürgősen
lekerül a napirendről, és ha mégse ez történne, akkor reméljük, hogy az
izraeli szülők többsége megvétozza ezt a tervet.
✓ Soha nem volt ezelőtt olyan oltás még, amely annyi embernek okozott
volna sérülést. Az amerikai VAERS rendszer 2204 olyan oltás után
elhunyt ember halálát tartja számon, akik 2021 első negyedében kaptak
oltást, majd hunytak el az Egyesült Államokban. Ez az adat több ezer
százalékos növekedést jelent a korábbi évek átlagához képest, amikor
csak 108 halál eset volt átlagban.

Alant tekintse meg a táblázatot.
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Az izraeli Polgári Vizsgálóbizottság független és apolitikus izraeli polgárokból
álló csoport, akiknek tagjai eltérő foglalkozási ágakban tevékenykednek, és
széleskörű világlátással rendelkeznek. Tudósok, kutatók, orvosok, ügyvédek
vannak közöttünk, az akadémiai élet legmagasabb diszciplináinak képviselői. A
mély elszántság az, ami minket összeköt, továbbá a komoly aggodalom a nép
békéért és az állam sorsáért a kaotikusan örvénylő jelenben, amelybe
belesodródtunk az izraeli vezetés miatt a Covid válság árnyékában, miközben
csapdába ejtették az izraeli társadalmat.
Az országunk valamennyi rendszere csődöt mondott és emiatt egy súlyos vákum
keletkezett a problémamegoldásban. Megszületett bennünk a felismerés, hogy a
covid vihara miatt keletkezett összes betegségre (egészségügyi, etikai,
társadalmi, gazdásági bajokra), az egyetlen gyógyír a nép köréből kell, hogy
kikerüljön. Emiatt határoztuk el a Polgári Vizsgálóbizottság felállítását, és azt
hogy elindítsuk a kivizsgálás, feltárás, kijavítás és gyógyulás folyamatát.
Reméljük, hogy izraeli polgárok tömegeit tudjuk bátoritani, hogy kövessenek
bennünket és csatlakozzanak hozzánk a saját magunk meggyógyításának útján.
A

szerzők

(a

Polgári

Vizsgálóbizottság

összes

többi

segítőtársának

együttműködésével):
Dr. Pinki Feinstein- Pszichiáter
Irit Yankovitz- Ügyvéd
Dr. Galit Zapler Naor- Orvos
Yaffa Shir-Raz- Egészségügyi kommunikáció és koczkázati kommunkiáció
kutatója
Prof. Eti Einhorn- Gazdaságkutató
MPA Limor Frira-Közigazgatási szakértő
MPH Ella Nave-Epidemiológus
Az izraeli Polgári Vizsgálóbizottság weblapja és email címe:
Honlap kapcsolat: the-people-committee.com
Felhívjuk szives figyelmüket, hogy a honlap héber nyelvű.
Rövidesen a honlap angolul és más nyelveken is elérhető lesz.
Kapcsolat: the.people.committee@gmail.com
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