
Nyilatkozat

Tisztelt iskola Igazgató Úr/Hölgy!

Az Ön iskolájába járó …............................................................. nevű …................
osztályos gyermekemmel kapcsolatosan a következő nyilatkozatot teszem:

Kifejezetten nem járulok hozzá, hogy gyermekemen a „Covid-19” és esetleges 
mutációival kapcsolatosan bármiféle egészségügyi ellátást, különösen PCR-tesztet
és védőoltást végezzenek a távollétemben, továbbá ahhoz sem járulok hozzá, hogy 
a maszkhasználattal -érvényes jogszabályi előírás hiányában- tiltott 
emberkísérletben való részvételre kényszerítsék.

Egyáltalán nem célom bárkit is megbetegíteni, sőt, éppen ellenkezőleg!
Pontosan ezért nem engedem, hogy gyermekem a továbbiakban például 
maszkot viseljenek az iskolában!

Az iskolai maszkviselésre nincs jelenleg érvényes jogszabályhely, ami a 
gyermekeket erre kötelezné.
Tudomásom szerint nincs olyan hivatalosan elfogadott (vagy akár csak létező) 
hatástanulmány, ami a kiskorú gyermekek maszkviselésének egészségügyi 
kockázatát vizsgálná.
Ennek a kettőnek a hiányában erre kényszeríteni őket nem más, mint illegális 
emberkísérlet, ráadásul megtévesztett kiskorúakon elvégezve!

Számtalan orvos hívja fel a figyelmet arra a tényre világszerte, hogy a 
maszkviselésnek a lelki megbetegedéseken túl bőrbetegségek és az oxigénhiány 
káros hatásai mellett légzőszervi fertőzések is lehetnek a velejárói.
Továbbá közismert tény, hogy Németországban több Covid-19 negatív és 
egyébként egészséges gyermek is megfulladt a maszk alatt...

Az amerikai CDC 2020. szeptember 11-ei nyilvános és hivatalos felméréséből 
(forrás #1, 29. oldal) is jól kiolvasható, hogy a maszkot hordók légzőszervi 
problémákkal tömegesen fordulnak az orvosokhoz és ez igaz mind a Covid-19 
pozitív és negatív esetekre egyaránt.
Továbbá az is kiolvasható a felmérésből, hogy a rendszeresen maszkot viselők 
legalább 18x nagyobb valószínűséggel kapják el a Covid-19-et mint azok, akik 
sosem viselnek maszkot. Zárt térben éppen ezért a többiekre is veszélyesebbek 
potenciálisan mint azok, akik sosem viselik.
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Valamint megfigyelhető a környező országokban is, hogy a maszkok erőltetésének 
semmilyen a gyakorlatban is érzékelhető pozitív hatása nincs, a (állítólagos) 
„járvány” sehol sem mutatott visszaesést a maszkhordás bevezetésével ami nem is 
csoda, hiszen a vírus jóval kisebb mint az átlagos szövetmaszkok hálós szerkezete, 
és még ha nedvességcseppel utazva fenn is akad rajta, akkor is a folyamatos 
légáramlás miatt hamar kiszárad, majd átjut rajta mindkét irányban, de főleg 
belélegzésénél veszélyes, hiszen ott azonnal újra nedvességgel találkozik!

Müller Cecília 2020. március 16-ai nyilatkozata szerint az egészséges embereknek 
nem kell maszkot hordania.
Ugyanezt megerősítette 2020. október 20-ai nyilatkozatában kimondottan a 
gyermekek iskolai maszkhordásával kapcsolatosan is (csatolva #2), ami szerint 
nem kötelező a gyermeknek az iskolákban maszkot hordania.

A WHO 2020. június 8-án kijelentette, hogy a tünetmentesek továbbfertőzése 
kimondottan ritka. (forrás #3)

A Covid-19 fertőzöttek (PCR -teszt pozitívak) hivatalos halálozási rátája jelenleg 
hazánkban 2.34% (2020.11.02-es adat) amibe -Müller Cecília elmondása szerint- 
beletartoznak a minden egyéb betegségben elhunyt, de korábban Covid-19 
pozitívnak diagnosztizáltak is. (Ha ezeket kivonjuk, akkor a halálozási értéknek 1%
alatt kell valahol lennie.)
Egy teljesen garanciamentes, rohamléptekben kifejlesztett oltásnak a hosszú 
távú hatása ennél jóval rosszabb is lehet, ahogy azt a jelenleg fellelhető előzetes 
tesztek is mutatják a kísérletek során!

Világszerte bebizonyosodott (forrás #4), hogy az állítólagosan „steril” PCR 
tesztpálcák Covid-19 -cel fertőzöttek jelentős %-ban, ami tehát alkalmas arra, hogy 
a tömeges fals-pozitív eredmények mellett az egészséges tesztalanyt is 
felfertőzzék vele a mintavétel során!

Az eddig felsorolt tényeken alapuló objektív okfejtésen túlmentően az alábbi is 
indoka a teljesen értelmetlen, sőt kimondottan káros maszkviselés, esetleges 
kötelező tesztelés és kötelező védőoltás visszautasításának:

A Népszuverenitás Mozgalom tevékenysége nyomán már 2019 nyara óta 
bizonyított, hogy nincs Magyarország területén szabad sajtó egyáltalán, tehát a 
médiából származó információ nem megbízható.
A Magyarország Alaptörvénye érvénytelensége következtében illegálisan 
tevékenykedő „Magyarország Kormánya” szintén nem megbízható információ 
forrás (sőt!) és mivel ez a két szervezet csinálja összehangoltan a Covid-19-cel 
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kapcsolatos rémhírterjesztést hazánkban, ezért nincs okunk feltételezni, hogy 
valódi járvány lenne, vagy bármi is úgy lenne, ahogyan ezek a szervezetek 
híresztelik. Ezen szervezetek rémhírterjesztését és a közismerten alkalmatlan PCR-
tesztek pozitív eredményeit kizárva megállapíthatjuk, hogy alig van bármi jele is 
megbetegedéseknek. (pl.: 4000 kórházi ápolt mindössze a lakosság 0.04%-a!)

* * * 
Tehát mindezek tükrében kijelentem, hogy amint a családban bárkinek is gyanús 
tünetei lennének (nem csak a gyereknek) akkor elővigyázatosságból nem viszem 
iskolába a gyereket. Viszont ameddig ez nem áll fenn (mindenki egészséges) és 
nincs érvényes jogszabályhely ami a gyerekek iskolai maszkhordását előírná, sem 
nem bizonyosodik az átlalános textilmasz hordásának pozitív hatása a Covid-19-cel
szemben a már ismert negatív hatása mellett, addig a gyermeknek nem fogunk 
maszkot adni, hogy azt vigye magával az iskolába!

* * * 
Javasolom, hogy az intézményében eddig elvárt (kötelező) maszkviselést tegye 
ajánlottá (akár erősen ajánlottá), és így is elérheti azt, hogy mindenki a saját 
felelősségére viselje és ez hordás – nem hordás esetén is igaz.
Továbbá kérem, hogy intézkedjen afelől, hogy a beérkezésnél történő lázmérésnél a
műszer lézerét sötét ragasztóval vagy ennek hiányában ujjal eltakarják, ugyanis az 
nem befolyásolja a mérést, csupán a célzást segítő kiegészítő funkciója a 
berendezésnek. A gyerek fejét eltalálni pár centiről nem egy nagy mutatvány célzást
segítő lézer nélkül, és így a vizsgálat teljesen passzív méréssé válik, aminek nem 
lehetnek negatív következményei.

Amennyiben nem ért egyet, és érdemben cáfolni tudná a fenti indokokat, akkor 
természetesen állok rendelkezésre írásos formában.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

…......... 20.. …..............................

….............................................
    Szülő, (gondviselő) aláírása
Csatolmányok és források:

1) https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936-H.pdf
2) http://www.nepszuverenitas.hu/plandemia/iskolai_maszkhordas_20201020.pdf
3) https://time.com/5850256/who-asymptomatic-spread/
4) https://www.facebook.com/groups/universalenergy/permalink/3427682670644920/

Ez a formanyomtatvány letölthető a következő webhelyről: www.nepszuverenitas.hu/plandemia
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2.csatolmány

Müller Cecília 2020. október 19.: 

„A jelen szabályozók szerint nem kell maszkot viselni 
Magyarországon az iskolás gyermekeknek, mégpedig 
azért nem, mert egy rendkívüli többlet-terhelést róna a 
gyerekekre, nem elvárható, hogy a gyerekek helyesen 
használják a maszkot napi 6-8 órán keresztül.”

Forrás:
„Magyarország Kormánya” – hivatalos fb oldal:
facebook.com/watch/live/?v=337830907282190
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