
Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a § 10 zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských
společnostech:                Souhlas s registrací církve a náboženské společnosti „PROTESTANTSKÁ CÍRKEV

SVATÉ KORONY“  
Já níže podepsaný se hlásím k Protestantské církvi Svaté korony a žádám tímto v souladu s § 10 zákona č. 3/2002 Sb. Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a

náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) o vznik a registraci výše uvedené církve. Prohlašuji, že jsem se seznámil se základní
charakteristikou církve, jejím učením a posláním, zakládajícím dokumentem církve a že se hlásím k těmto atributům víry a mému novému vyznání:

a na důkaz své vůle přikládám svůj vlastnoruční podpis. 

                                          Zmocněnec přípravného výboru pro styk s úřady:  JUDr. Norbert Naxera, nar. 14.5.1985, bytem Rebcova 555, Přeštice 334 01

16 ČLÁNKŮ VÍRY PROTESTANTSKÉ CÍRKVE SVATÉ KORONY
1. člen církve věří, že koronavirus zvaný SARS CoV-2 nebo Covid-19, stejně jako očkování proti němu, je dílem satanských globálních elit.
2. člen církve věří, že tento koronavirus není nebezpečnější než jiné respirační viry a mělo by k němu být přistupováno stejně jako ke chřipce a podobným nemocem. 
3. člen církve věří, že politikům prosazujícím epidemická opatření nejde o zdraví lidí, ale o prosazování globální agendy směřující k 
   nastolení Nového světového řádu- totalitní světovlády.
4. člen církve uznává všechna lidská práva a svobody zaručené Ústavou ČR, listinou základních práv a svobod a mezinárodními 
   smlouvami o lidských právech a zastává názor, že tyto práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
5. člen církve věří, že všichni lidé mají svá práva a svobody, včetně práva na zdraví a práva rozhodovat o svém zdraví a dále svobodu   
   projevu a svobodu volného pohybu a právo na vzdělání a stát tyto práva a svobody nesmí omezovat z důvodu údajné ochrany veřejného zdraví. 
6. člen církve věří, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv a odmítá diskriminaci kteréhokoliv člověka z 
   důvodu zdravotního stavu, bezinfekčnosti, podstoupení či nepodstoupení očkování nebo jakéhokoliv jiného lékařského zákroku. 
7. člen církve věří, že péče o své zdraví je právem a povinností každého jednotlivce nikoliv státu nebo společnosti, stát má pouze zajistit 
    dostupnost zdravotní péče, nikoliv údajnou ochranu zdraví občanů proti jejich vůli. 
8.  člen církve věří, že každý zdravotnický zákrok, včetně diagnózy a testování, může být proveden jen se svobodným a informovaným 
    souhlasem pacienta, bez jakéhokoliv nátlaku a že nikdo, ani státní moc, nesmí donucovat jednotlivce k zásahu do tělesné integrity. 
9.  člen církve spoléhá více na vlastní tělo a svůj imunitní systém než na léky a vakcíny a odmítá víru v nadpřirozenou moc virů, bakterií či jakýchkoliv jiných nemocí.
10. člen církve nesmí být očkovaný proti koronaviru, stejně jako nesmí nechat očkovat své děti.
11. člen církve si odmítá zakrývat tvář na veřejnosti, ať už rouškou, respirátorem, šátkem či čímkoliv jiným.
12. člen církve nesděluje informace o svém zdravotním stavu nikomu jinému než ošetřujícímu lékaři, členům rodiny a případně nejbližším známým.
13. člen církve věří v Boha, ve svobodu jednotlivce, v instituci tradiční rodiny, v moc přírody a v existenci spontánního společenského řádu.
14. církev je protestantská, neboť protestuje vůči nástupu nového náboženství, které dominuje soudobým náboženským proudům a které připisuje nadpozemskou moc   
      částicím vyskytujícím se spontánně v přírodě ve tvaru koruny. 
15. církev odmítá modlářství a provádění fetišistických rituálů (souvisejících s uctíváním různých druhů nemocí a šířením apokalyptických proroctví).
16. členství v církvi se nevylučuje s členstvím v jiných křesťanských církvích a náboženských společnostech či organizacích ani s účastí na jejich obřadech.

Podpisový arch k petici
dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice Souhlas s registrací Protestantské církve Svaté korony
Podle § 5 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osob. údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány pouze pro účely této petice a nebudou nijak dále využity.

         ČITELNĚ vyplněný petiční arch zašlete na adresu zmocněnce přípravného výboru.



jméno a příjmení
hůlkovým písmem.
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Za přípravný výbor:                                                                                                                              číslo podpisového archu:  


