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Návod postupu
pro voliče a volby do Občanského parlamentu

Oddíl I.
Úvod 

Pokud jste rozhodnuti konečně dělat něco praktického pro změnu v naší společnosti a reálně pracovat
na ochraně své i svých dětí, a zapojit se do procesu plné přímé demokracie s principem zákonodárné
moci pouze v rukou občanů a nikoho jiného, zejména ne do rukou zkorumpovaných zastupitelů, a
chcete jako občané referendem spolurozhodovat o našem životě, pročtěte si tento návod.

Návod pro voliče

(1) Seznamte se s dokumenty pod odkazem Volby v horním menu aplikace Home office Občanský
parlament.

(2) Seznamte se s Jednacím řádem (zákon č.1/2021 OP na hlavní straně (Úřední desce) pod odkazem
Zákony občanského parlamentu.

(3) Pokud  souhlasíte,  a  chcete  se  zapojit  do  změny  špatného  společenského  systému  na  lepší
společenský  systém  státu,  můžete  volit  i  být  voleni  bez  zásadních  překážek  současného
zmanipulovaného systému.

(4) Pokud se chcete stát poslanci Občanského parlamentu, projděte si návod pro kandidáty v horním
menu aplikace Home office Občanského parlamentu.

(5) Pokud chcete pouze volit a to kandidáty do OP, seznamte se s Volebními pravidly a Volebním
lístkem, vyplňte jej a odešlete na adresu Volební komise, s vaším ověřeným podpisem na poště u
Czech point nebo notáře, řádně vyplněný.

(6) Volby  do  Občanského  parlamentu  jsou  průběžné  a  časově  neomezené,  volit  tedy  můžete
neomezeně.

(7) Počet kandidátů rovněž není omezen a systém je schopen pojmout všechny občany ČR a tím dát
dle Ústavy, Ú.Z č. 1, čl. 2 plnou zákonodárnou moc do rukou všech občanům lidu, tak jak je v čl.
Ústavy zakotveno.

(8) Tento  krok  je  prvkem  postupné  změny  zákonodárné  moci  z  200  zkorumpovaných  pseudo-
poslanců  současného  systému  zastupitelské  demokracie  do  rukou  každému  občanovi  ČR  v
systému plné přímé demokracie zákonodárné moci pouze v rukou lidu.

Naučili nás během covid-fašismu jak lze 
řídit celý stát, školy, lékaře a vše z home-office

a neuvědomili si,
jakou zbraň proti politickým mafiím dali lidu do ruky.

Když to mohou oni, proč ne my?
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