
Kedves Kolléganő, kedves Kolléga!  

 

Levelemmel Önt, mint olyan orvoskollégát szeretném megszólítani, aki megértette, vagy legalább 

sejti, hogy a COVID pandémia eddigi eseménysora mögött egy sor megtévesztés volt és szívesen 

tájékozódna részletesebben, hogy ne tudják újra jóhiszeműségét kihasználva megtéveszteni. Mi kis 

csapat orvoskollégáimmal együtt tudjuk, hogy a pandémia jelenség egy világ szintű mesterséges 

káoszteremtés része, amely során egy angolszász milliárdos csoport (az ún. „háttérhatalom”), aki 

országokat, politikusokat, intézményeket tart hatalmában, szeretne egy új világrendre erőszakkal 

áttéríteni a Földön minden embert, amelyben ők a most megbukott gazdasági rendszerük helyett 

újra tovább gyarapíthatják jövedelmüket és  ebben nincs semmi, ami számukra szent, sem emberi 

jog, sem  ember élet, sem emberi  tulajdon. Vagyis mindenki rosszul jár őket kivéve.  

Mi 2020 kezdetétől videókban, rendezvényeken felszólaltunk a PCR tesztekkel való csalás, a 

gyógyszernek alkalmatlan oltásokkal való kényszerítés vagy a „lock down” járványügyi intézkedések 

teljes alkalmatlansága miatt. www.orvosokatisztanlatasert.hu  Ugyan ilyen célból megrendeztünk 

kétszer nemzetközi tudományos konferenciát is Budapesten, amelyet ez évben augusztus 12-14-ig 

harmadik alkalommal is megszervezünk. www.caraka.hu  

Egy ilyen levél alkalmatlan eszköz arra, hogy minden érvünket elmondjuk Önnek, hogy kétségeit 

tisztázzuk, de a konferencián lényegesen jobb lehetőséget teremtünk a szakmai megfontolások 

tisztázására.   

Ezúton meghívom Önt a rendezvényünkre. Méltatlannak tartjuk, hogy ma Magyarországon orvosok 

rettegve tájékozódjanak az orvosszakmai igazságról, hogy ne merjenek részt venni egy tudományos 

rendezvényen, hogy központilag szabják meg, hogy tisztázhatja-e a tudományos tényeket, vagy 

továbbra is a színvonal alatti bulvár és politikai sajtóból kell az egyoldalú propaganda szöveget 

elfogadja. Lépjen túl a félelmein és legyen ott a III. Nemzetközi COVID Konferencián az MVSZ 

székházban 2022.augusztus 13-14-én, ahol szinkron tolmácsolással minden előadást meghallgathat.  

Az oltási igazolvány, a QR kód, a szabad téri maszkviselés, az újabb és újabb kísérleti génmódosító 

oltások semmilyen pozitív egészségügyi, vagy járványügyi jelentőséggel sem bírnak, egyetlen céljuk 

az átlag állampolgár nyomon követése, a félelem állapot fenntartása, mert ezzel félelemmel lehet a 

kényszerítéseket továbbra is keresztül vinni. Ennek véget kell vetni, mert a gyerekeink és unokáink 

élete van veszélyben.  

Tájékozódjon, regisztráljon a rendezvényre és jöjjön el, hogy többen legyünk, akik már legalább értik 

az igazságot.  
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