A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJÁNAK ÁLLÁSPONTJA
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNYHELYZETRŐL

A körülmények és kiindulási alapok:
- A SARS-CoV-2 koronavírus az Egyesült Államok hírszerzése szerint nagy
valószínűséggel mesterséges, és Kínából a wuhani laborból terjedt el.
- A vírus kifejlesztéséért az USA és Kína kormánya egyformán felelős.
- A járványt mesterségesen felfújták egy régóta zajló előkészítő
folyamat mentén, aminek a fő mozgatói a gyógyszergyárak és a
kórházipar, a Big Tech cégek, részben mint közvetlen befektetők a
gyógyszer és kórháziparba, részben mint akik a személyes adatok
begyűjtésén keresztül akarnak üzleti lehetőségekhez jutni és kiterjeszteni a befolyásukat. A szervezés végrehajtásában oroszlán része volt és van Bill Gates szoftvergyártónak, Anthony Faucinak, az
amerikai elnök járványügyi főtanácsadójának, és Tedrosz A. Gebrejeszusznak a WHO elnökének.
- A probléma eszkalálásának eszköze a betegség kimutatására alkalmatlan PCR teszt, valamint a lehetséges gyógymódok maximális titkolása, üldözése és akadályozása.
- A közbenső cél a világ lakosságának vakcinálása, lehetőség szerint
rendszeres időközönként és minél drágábban.
- Többek között az amerikai kormány intézkedései alapján feltételezhetjük, hogy az egyéb célok között szerepelhet még a nyugati demokA Normális Élet Pártjának álláspontja a koronavírus járványhelyzetről

1

ráciák felszámolása, és egy nagyon szűk pénzügyi csoport korlátlan hatalmának megteremtése.
- Az előkészítés és a végrehajtás meglehetősen centralizáltan zajlott,
amiben a WHO-nak kulcs szerepe volt, de minden kormánynak és a
szövetségi államokban (USA, Mexikó, India, Németország stb.) az egyes
államok vezetőinek nagyfokú szabadságuk volt annak eldöntésében,
hogy a WHO ajánlásai közül mit, hogyan és mikor fogadnak meg. Erre
példa Svédország, Fehéroroszország, az USA egyes államai, India és Peru
különböző területei, Zimbabwe, Tanzánia és a sort lehetne folytatni. A
magyar kormány is hol elfogadott ajánlásokat, hol nem (pl. a PCR teszt
akkor is kizárólagos használatban maradt, amikor a WHO már ejtette
ezt a megoldást), hol együtt mozgott az Európai Unióval, hol nem - ennek leglátványosabb része a kínai és orosz vakcinák alkalmazása volt.

Célunk:
A Normális Élet visszaállítása és annak megakadályozása, hogy hasonló vészhelyzetet bárki még egyszer előidézzen és abból hasznot
húzzon. Ennek egyik feltétele a felelősök névszerinti megnevezése
és a megfelelően elrettentő büntetések kiszabása, különösen az
egészségügy szervezeti és szellemi vezetőinek körében.
Ennek elsődleges eszköze, hogy a fenti körülményeket tudatosítsuk minél több emberben, és csatlakozzunk a világban a fenti célok
megvalósítása érdekében megindult ellenálláshoz.

A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL KÍVÁN
EGYÜTTMŰKÖDNI MÁSOKKAL:

I. Jogi célok:
1. A veszélyhelyzetet azonnal megszüntetni és minden veszélyhelyzeti korlátozó rendeletet és jogszabályt feltétel nélkül és azonnali hatállyal, az eredeti kihirdetési időpontjára visszamenőlegesen
megszüntetni, különös tekintettel
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a. a Btk. rémhírterjesztéssel kapcsolatos módosítására
b. az önkormányzati jogok csorbítására
c. a meghozott rendeletek és a foganatosított intézkedések miatt bekövetkezett károk, vesztségek és kiadások, illetve a kiszabott
büntetések és bírságok megtérítésére és visszafizetésére, valamint
d. a „védettségi” igazolványra.
Ennek alapján a veszélyhelyzeti intézkedések miatt bekövetkezett károkat, a kiszabott büntetéseket és az elvont önkormányzati forrásokat vissza kell fizetni.
2. Az új kormány feladata kell legyen, hogy kilépjen az európai oltási igazolvány programból, és fellépjen annak folytatása ellen., valamint mutasson rá annak káros társadalmi és egészségügyi jellegére.
3. Alkotmányban kell rögzíteni, hogy bármilyen természeti- vagy
egészségügyi okok miatt csak legfeljebb egyszeri 2 hetes rendkívüli
állapot rendelhető el a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között.
4. Alkotmányban kell rögzíteni, hogy Magyarországon az oltás önkéntes és nem szankcionálható.
5. Alkotmányban kell megtiltani, hogy bármely áru vagy szolgáltatás gyártója vagy nyújtója mentességet élvezzen az általa gyártott
termék vagy nyújtott szolgáltatás miatti minőségi problémák miatti kártérítési kötelezettség alól, és amelyikre ilyen vonatkozik, azt
azonnali hatállyal meg kell szüntetni.
6. Az egészségügyi- és a sajtótörvény egységesen írja elő, hogy minden gyógyszer és oltás reklámja és tájékoztatója azonos terjedelemben köteles tartalmazni a legnagyobb előnyök és a lehetséges legnagyobb kockázatok leírását is a laikus számára is érthető módon.
7. Azonnal létre kell hozni az oltáskárosodások követésére szolgáló hazai rendszert, korszerű és felhasználóbarát módon. Ezt széles
körben ismertté kell tenni és lehetőséget kell adni rá, hogy a létrehozását megelőző 5 év adatait is feltöltsék az orvosok és a sérültek,
illetve a hozzátartozóik. Az orvosokat anyagilag érdekeltté kell tenni
a rendszer mindkét irányú használatában.
8. Az egészségügyi törvényből törölni kell a kötelező kényszeroltás
lehetőségét és újra kell fogalmazni a járvány fogalmát is, mert az
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alapján már náthás ember is járványt jelent, és jöhet a kényszeroltás!
/18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükségesjárványügyi intézkedésekről/

II. Egészségügyi követelések
1. Azonnal be kell szüntetni a PCR teszteket és az addig beszedett díjakat vissza kell fizetni.
2. A korábbi propagandával azonos erősséggel kell hirdetni, hogy a
szájmaszkok viselése a pszicho-terror eszköze, aminek a járványügyi
haszna negatív. Ezért soha többé nem kötelezhető egészséges ember
szájmaszk viselésre a hétköznapi élet keretein belül.
3. Világos és rövid tájékoztatás az orvosoknak és a nagyközönségnek,
hogyan kell felkészülni a minden ősszel megjelenő influenza szezonra:
a. El kell mondani, hogy
I. A covid az influenzához hasonlóan egy szezonális megbetegedés.
II. A természetes immunitás hatékonyabb, mint az oltással kiváltott, mert élethosszig tart, és a mutáció során keletkező variánsokkal szemben is védelmet nyújt, ami az oltásokról nem mondható el!
III. A gyártók által reklámozott közel 100%-os hatékonyság az a
„relatív” hatékonyság, és az „abszolút” hatékonyság CSAK 1% alatti a gyári adatok alapján!
IV. Valós fertőzés esetén az oltás nyomán kialakuló immunválasz
a valós betegségre súlyosabb hatással lehet, mint oltás nélkül
(viralenhancement).
V. A Covid-19 jól eredményesen kezelhető ivermectin és hidroxiklorokin hatóanyag tartalmú gyógyszerekkel.
VI. Betegség esetén többféle olcsó, hatásos és biztonságos gyógymód is van a kórház elkerülésére.
VII. Ha mégis kórházi kezelésre kerülne sor, a kezelés fontos ös�szetevője kell legyen az intravénás nagyadagú (200 mg/testsúly
kg) C-vitamin az egyéb eljárások mellett.
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VIII. El kell még mondani azt is, hogy a lélegeztető gép ennek a
betegségnek a legtöbb stádiumában ellenjavallt, ami elkerülhető a megfelelő terápiák alkalmazásával.
a. A kórházakat, háziorvosokat és gyógyszertárakat el kell látni a megfelelő gyógyszerekkel és eszközökkel.
b. Nyilvánossá kell tenni a kórházak járványügyi statisztikai
adatait.
c. Kerülni kell az influenza oltásokat járványidőszakban, mert
azok is elősegítik a fertőzések felerősödését.
d. Be kell szüntetni a covid vakcinák kötelező használatát.
4. Egységesen 500 Ft/doboz alapon biztosítani kell a D3 vitamin felnőttek számára megállapított havi terápiás adagját.
5. Az orvosok alap- és továbbképzésének azonnali reformja szükséges, ami pontosan tájékoztatja őket arról, hogy
a. milyen károsodást okoznak az oltások,
b. milyen kárt okoz a GMO takarmányon tartott állati eredetű termékek fogyasztása,
c. hogyan lehet táplálékkal korrigálni az „időskori”, a „krónikus” és
az „autoimmun” betegségeket.
6. Nyomtatásban és az interneten elérhető összes bizonyítottan sikeres, és tartós gyógyuláshoz vezető egészségügyi eljárást bemutató
könyv, film vagy audiovizuális anyag elkészítésének támogatása és
propagálása évente ugyanakkora összeggel, mint amennyivel a kormány 2020/21-ben támogatta a Covid propagandát. A tájékoztató
kampányt egy szakemberekből és laikusokból álló testület irányítsa
szakmailag, és a pénzügyeit nyilvánosan kell vezetni.
7. A legrövidebb időn belül be kell vezetni egy olyan, orvosokat és
betegeket egyaránt ösztönző pénzügyi rendszert, ami előmozdítja
a gyógyszerfogyasztás kiváltását a megfelelő és egészséges táplálkozással.
8. Kiterjedt pályázati finanszírozás azonnali elindítása az oltás-károsodást elhárító terápiák kutatására, publikálására és azok használatára az elhárításban. (A kutatásban semmilyen szinten nem vehetnek részt azok, akik a covid hisztéria keltésében közreműködtek és
ezzel oltáskárosodásokat idéztek elő!)
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9. Felkutatni, kezelni és támogatni kell az oltáskárosodottakat egy
normatív rendszer szerint.

III. Egyéb követelések
1. Azoknak az egészségügyben tevékenykedő adminisztratív és
szellemi vezetők felelősségének megállapítása, akik a 2020/2021-es
lezárásokért, a korlátozásokért és a társadalmi katasztrófáért felelősek, és akiknek hivatali kötelességük ismerni a járványügy részleteit, vagy akik „szakértőként” és „tudósként” nyilatkozva vettek részt a
hisztéria keltésében. Ugyancsak meg kell nevezni az államigazgatás
azon vezetőit, akik a kormány döntéseinek előkészítésénél súlyos
gondatlanságot követtek el, mivel nem tájékoztatták a tényleges
döntéshozókat a járvány valódi természetéről, valamint a lehetséges olcsó, humánus és hatékony megoldásokról.
2. Továbbra se módosuljon azoknak az élelmiszerek az ÁFA-kulcsa,
amelyeknél ez ma is nulla. A garantáltan bio termékekre nullás ÁFAkulcs legyen alkalmazva, a többi pedig egységesen 5% legyen.
Az egészségre bizonyítottan káros hatással bíró minden élelmiszerre úgynevezett „chips” adó kerüljön kivetésre attól függően, hogy
mennyi és milyen koncentrációjú bennük az egészségkárosító
anyag. A chips-adó bevezetésekor egy észszerű átmeneti időszakot
kell biztosítani a gyártóknak.
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