
Csak akkor éljiik tul, ha Te is teszel az emberiség legnagyobb 

katasztrofaja ellen! 

Bizonyos k6r6k — akik magukat a modern arisztokracianak tartjak, de valdjaban csupan 

pszichopata bUin6zékr6él van sz6 — az emberiség d6nté részét el akarjak pusztitani oltasok, 

éhezés, haboruk, elszegényités, éheztetés, majd digitalis pénzben adott kGnyéradomany 

és vele jaré kényszeritések dltal és a maradékot teljes rabszolgasadgba akarjak 

kényszeriteni. Ez nem 6sszeeskiivés elmélet, hanem sokszorosan nyilvanossagra hozott és 

jelenleg is foly6 eseménysor. Lasd Klaus Schwab ,,COVID-19 The Great Reset” cimti 

k6nyvét (World Economic Forum 2020), az EVENT 201 nevi Global Pandemic Exercise 

programot, az ENSZ 2015-6s Agenda 2030 tervét, vagy akar a Davosban rendszeresen 

OsszegyGl6k napirendjét. A WHO (Egészségtigyi Vilagszervezet) észrevétlenil atalakitotta 

a pandémiia (vilagjarvany) meghatdrozdsat és az Uj definicid értelmében arra térekszik, 

hogy folyamatos pandémiat hirdessen és a vilag orszagai, igy Magyarorszag is atadja a 

k6zegészségigy teljes iranyitasat nekik, mondvan ,,6ssze kell hangolni az intézkedéseket”. 

Ez csalas, a feletttink valé hatalom atjatszasa demokratikusan, vagy tudomanyos érdemeik 

alapjan soha meg nem valasztott drulok és a gyOgyszergyart6k embereinek kezébe. Az 

egyetlen megoldas, ha segitesz, hogy sokan megértsék a fentiek sokkolé 

kévetkezményét! Mit tegyen, aki mar érti? 

Kévesse valédi informaciékért a orvosokatisztanlatasert.hu oldalt és 4G 

nézze a wwwszkita.tv adasait, minél nagyobb kérben ossza meg 

azokat! Lépjen fel a félretajékoztatds ellen, mert az Gsszes fOsodratu 

ORVOSOK 
A TISZTANLATASERT 

média, az 6sszes politikai part (talan a Mi Hazank kivételével), az 6sszes 

egyetem és akadémia mar leszerepelt! Ezeket jobb teljesen kikapcsolni! TX 

Sokszorositsa és osztogassa ezt a sz6rélapot is! ISZRITA TV! 

  

Tamogassa az alapitvanyunkat! — Ez az alapitvany kutatasokat végez, 

tudomanyos konferencidkat szervez, hogy valds tudomanyos adatok dlljanak 

rendelkezésre a csalas helyett! www.caraka.hu CARAKA 

Magyarorszagrol: OTP: 11702043-21456499 

Kulféldrél: IBAN: HU92117020432145649900000000 Swift: OTPVHUHB 

Lépjen be tagnak és tamogassa a SZKITA Egyesiletiinket! — ez az egyestilet , 

fogja 6ssze a felébredt embereket, akik tenni akarnak a katasztrofa Se a 

megelézéséeért és cs6kkentéséért! www.szkitaegyesulet.hu IE > 

Magyarorszagrol: OTP: 11702043-21461651 
SZKITA Egyesiilet 

Kulf6ldr6él: IBAN: HU91117020432146165100000000 SWIFT: OTPVHUHB 

A terviket évtizedek, talan évszazadok ota formaljak és mi nagyon le vagyunk maradva, de 

ha most sokan felébrednek, akkor komoly esély van, hogy meg lehet buktatni dket 

hamarosan és tuléljik mi is és utédaink is! Isten aldja a Magyarokat!


