
Deklarace Spojenectví Říp
v bodech

Prosperita člověka i společnosti spočívá v právu jednotlivce na svobodný život.

1. Chceme odpovědnost vrátit zpět do rukou člověka.

2.  Odmítáme plíživé tendence zbavující člověka svobody v zájmu zdánlivého dobra. 
Včetně vynucované digitalizace všech aspektů života.

3. Odmítáme odevzdávání vlády nad českým národem mimo území České republiky. 

4. Bráníme právo člověka soběstačně žít prostřednictvím soukromého vlastnictví 
bydlení, zdrojů tepla, zdrojů potravin, dopravních prostředků včetně automobilu, 
vlastnictví peněz a státem neomezovaného přístupu k nim.

5. Péče a odpovědnost o zdraví patří výhradně do rukou svéprávné lidské bytosti v 
souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně (Sdělení č.96/2001Sb.m.s.)

6. Chráníme přírodu bez přídavných zbytečných chemikálií poškozujících lidské zdraví,
bez nárůstu hlukového, elektromagnetického a světelného smogu.

7. Uznáváme hodnoty, které tvoří identitu člověka, jako jsou mužský a ženský princip, 
při zachování svobod jednotlivce.

8. V lidské bytosti vnímáme a podporujeme rozvoj duchovní a etické stránky osobnosti.

9. Respektování Listiny základních práv a svobod je nezbytností. Lidská bytost má 
právo na svébytnost. 

––––––––––––––––––––

Důvod vzniku:

a) Jsme svědky snahy o vytváření revolučního potenciálu, který tlačí společnost k 
převratu vedoucímu jen k dalším omezením svobod. Na to je nezbytné se připravit a 
nenechat kormidlo v rukou globalisticko/elitářských sil.

b) Jde nám bezprostředně o budování Aktivní části společnosti, která může zásadně 
ovlivnit dění ve společnosti a její další směřování do budoucnosti.

c) Jde nám o vytvoření reálné politicko-společenské síly, vzešlé od lidí pro lidi.

V Praze dne: 24.2.2022
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Text Deklarace

Spojenectví Říp – bude opravdu líp

V současné době jsme svědky snah o změnu nejen režimu, ale celé společenské smlouvy 
mezi státem a občanem.

Zatímco minimálně do počátku 21. století odvozovala státní moc svoji legitimitu od příslibu
růstu životní úrovně a s tím související svobody (viz. ano bude líp), jsme nyní svědky 
změny této společenské smlouvy na příslib jakéhosi bezpečí. Stát otevřeně hlásá, že bude 
hůř (podstatně hůř), ale vyvažuje to příslibem „bezpečí“. Nová společenská smlouva, kterou
se nám tímto snaží vnutit, je formulována jako příslib bezpečí před imaginárními hrozbami 
jako jsou terorismus, klimatismus, covidismus, kyberútoky, mimozemská hrozba, neustálé 
krize (Ukrajinská, Pandemická, Finanční, atd.), před hoaxy a různými kacířskými 
myšlenkami. Nejedná se přitom o skutečnou ochranu před reálnými nebezpečími, jde spíše 
o zahánění a vytěsňování hrozeb, které si Vlády a média sami vytvářejí, aby před lidmi 
obhájili vlastní existenci a nezbytnost.

Démonizace strachu

Covidismus je pouze speciální verzí systému, který by se dal nazvat démonizací strachu, tj. 
snaha vyvolat mezi obyvatelstvem neoprávněný panický strach z imaginární hrozby a 
následně tuto pseudohrozbu zahánět kolektivizací na úkor života a prosperity člověka.

Rysy a realizace režimu Digitálního Covidismu

Moc při zavádění digitalizované totality sází na nejtěžší kalibry tj. strach ze smrti a nemoci 
a příslib bezmezné ochrany před nimi. Strach ze smrti je ale naprosto iracionální a nemoci 
jsou běžnou součástí života. Je totiž iracionální bát se něčeho, co nevyhnutelně nastane. 
Řešením je smířit se s daným fenoménem a respektovat jeho výhody, které jsou výsledkem 
přirozených přírodních jevů. Reálný strach může být pouze o rodové majetky, budoucnost 
dalších generací a o individuální práva a svobody. Přehnaný strach o zdraví je důsledkem 
neustále vyvolávané paniky, zanedbané životosprávy a nedůvěry v přirozené přírodní 
zákonitosti a vlastní imunitu.

Řešení a náš postoj

Takovouto snahu o reformulaci společenské smlouvy nejen rozpoznáváme, ale jasně 
odmítáme a vyzýváme k tomu i ostatní. S částí veřejnosti, která akceptuje omezování práv a 
svobod a jejich plíživou ztrátu, včetně ztráty majetku a vlastnických práv, máme nyní 
otevřený konflikt. Tento elitami uměle vyvolaný konflikt sice bytostně odmítáme, ale 
vnímáme jeho existenci do doby, než tato část společnosti uzná i jinou verzi vidění světa a 
vizi budoucnosti. Úzká provázanost se systémem je pro tuhle společenskou vrstvu, která 
podporuje omezování svobod a digitalizaci lidské bytosti, nezbytná, ale nemusí být nutně 
trvalá. Nabízíme alternativu vůči současnému fungování společnosti, která je založena 
především na kladení důrazu na individuální hodnoty, samostatném myšlení a absolutním 
respektu k přirozeným právům jedince.


