
A csoport hitvallása és célja: 
Hisszük és valljuk, hogy minden ember egyenlőnek és szabadnak született. Egyenlő jogokkal és 
kötelességekkel. Nemre, életkorra, nemzetiségre, vallásra, világnézetre, szexuális beállítottságra, 
egészségi állapotra, stb. való tekintet nélkül. 
 
Jogos aggodalomal töltenek el bennünket a világban 2 éve zajló események, a fentiekben említett 
jogainkat fenyegetve és veszélyben érezzük, ezért döntöttünk a kanadai kamionos felvonulás 
európai változatához való csatlakozás mellett. A kezdeményezésbe természetesen bármilyen más 
járművel és akár gyalogosan is be lehet szállni, hisz nem a kamionon van a hangsúly, hanem azon, 
hogy megmutassuk: mi vagyunk többen és nem engedünk természet adta jogainkból. 
 
Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek védelmét, hiszen ők nem érvényesíthetik önrendelkezési 
jogukat, korlátozott mértékben képesek csak előrevetíteni egy döntés esetleges későbbi 
következményeit illetve kiszolgáltatott helyzetben vannak. 
 
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy: 

– egyes embercsoportok uralkodni akarjanak másokon, korlátozva őket szabadságukban vagy 
egyéb más módon 

– ugyanezen embercsoportok döntsenek testünk, vagyonunk, szabad mozgásunk tekintetében. 
– egyoldalú tájékoztatást adnak, cenzúrázva minden eltérő véleményt, a tájékoztatást 

alapvetően rettegéskeltésre és a társadalom kettéválasztására használva fel. 
– megbízhatatlan, pontatlan és alkalmatlan eszközök segítségével diagnosztizálnak betegséget 

és kiáltanak ki járványt 
– kísérleti készítmények (Covid vakcinák) felvételére vegyenek rá minket kényszerítéssel, 

fenyegetéssel, zsarolással 
– negatívan és hátrányosan különböztessék meg, másodrangú állampolgárként állítsák be 

azokat, akik a testük feletti önrendelkezési jogukkal élve nem kívánják magukba 
fecskendeztetni az említett kísérleti készítményt 

– elhallgatják a mellékhatásokat, az orvosokat arra bíztatják, hogy ne jelentsék azokat 
– hogy hatásosnak és biztonságosnak állítsák be fent említett készítményt, mivel a kísérletek 

lezárásáig és az adatok kielemzéséig ez egyszerűen hazugság 
– hogy senki nem vállal felelősséget a kísérleti készítmények által okozott halálesetekért, 

tartós egészségkárosodásokért 
– hogy az orvosok esküjüket felrúgva telefonon keresztül rendelnek, a krónikus betegek nem 

kapják meg a megfelelő ellátást, diagnózisok és műtétek csúsznak, mely sok esetben 
halálhoz és tartós egészségkárosodáshoz vezethetnek 

– hogy csorbát szenvedjen az orvosi ellátáshoz való jogunk 
– hogy gazdasági és politikai érdekek vezéreljenek egészségügyi döntéseket (lásd: 

Nemzetközi Valutaalap átoltottságért járó prémiuma) 
– hogy választanunk kelljen a megélhetésünk és az egészségünk/életünk kockáztatása között 

(emberkísérletben való részvétel kiemelt kockázatú, egyes biztosítók nem is fedezik az 
ebből eredő haláleseteket). 

 
 
Támogatjuk viszont, hogy: 

– ahelyett, hogy válogatás nélkül mindenkire, egészséges immunrendszerű egyénekre is a 
kísérleti készítményt erőltetik, inkább kapjanak teret a hatásos, gyógyszeres és egyéb 
terápiás lehetőségek, mindenki számára elérhetően, nem csak a zugmédiából és 
magánklinikákon 

– szüntessék be a PCR-tesztek használatát a fertőzés diagnosztizálására, az orvosok a 
tüneteket kezeljék 

– állítsák vissza a normális betegellátást. Azzal az erővel, amivel a PCR-tesztet elvégzik 



személyesen, vizsgálni és ellátni is lehet. 
– azonnali hatállyal töröljék el a green passt, mivel a kísérleti készítmények nem 

akadályozzák meg a fertőzés továbbadását, így a kártyák egészségügyi jelentőséggel nem 
bírnak, csupán a diszkriminációt szolgálják. 

– azonnali hatállyal töröljék el a nem bevált protokollokat és helyette alkalmazzanak hatásos 
gyógymódokat 

– azonnali hatállyal töröljék el a Covid19 diagnózisért, tesztek elvégzéséért és a kísérleti 
készítmény befecskendezéséért járó mindenféle extra anyagi ellenszolgáltatást 

– azonnali hatállyal szüntessék be a gyermekek, terhes és szoptatós kismamák kísérleti 
készítménnyel való beoltását. 

– hogy mindenki azonos ellátást kapjon (oltott, oltatlan, idős, krónikus beteg, sni-s, palliatív 
kezelésben részesülő) 

– töröljék el a kötelező maszkviselést, mivel egészséges ember esetében legalább annyit árt, 
mint amennyit használ (különösen a gyerekeknél, akinek több oxigénre van szükségük a 
megfelelő fejlődéshez). 

 
Amennyiben a fentiekkel egyetértesz, kérlek, hogy csatlakozz a békés mozgalomhoz. 


