Po ponad czterech latach nieustannej batalii o odzyskanie praw, które okazały się być
wirtualne i takie miały pozostać można już na podstawie doświadczeń napisać instrukcję
co robić a czego unikać czyli co do sukcesu przybliża a co oddala. Poniżej ściągawka dla
uczestników wykuta przez praktykę.

RÓB
1) Przemyśl czy na pewno chcesz włączyć się do batalii. Mimo, że nie robisz nic złego możesz się
spotkać z dezaprobatą bliskich, zwłaszcza regularnie praktykujących. Wystap.pl nie będzie
ingerować w twoje życie prywatne ani ponosić odpowiedzialności za ewentualne niesnaski.
2) Załatw świadectwo chrztu jeśli go nie masz. To jedyny dowód, że jesteś w parafialnej księdze
chrztów. Jego brak może zostać wykorzystany na twoją niekorzyść.
3) Stosuj się do instrukcji i starannie wypełnij formularze. Nie otrzymasz pomocy jeśli nie jesteś
w stanie przejść przez "łopatologiczną" instrukcję ze zdjęciem efektu. Jeśli nie rozumiesz prostych
zdań to tym bardziej.
4) Bądź cierpliwy i wytrwały. To jedyna droga do zwycięstwa. Twoja sprawa może potrwać kilka
lat i po drodze może się skończyć na wiele sposobów jeśli nie zrobisz czegokolwiek z wielu rzeczy,
które będziesz musiał(a) zrobić (do tego w krótkim czasie). Jeśli to ci nie odpowiada, bo chcesz być
w gazecie to od razu daj sobie spokój i zrób jakiś happening w stylu przyklejania karteczek.
5) Czytaj Wystap.pl. Używaj wyszukiwarki, działów i archiwum miesięcznego. Niesamowita ilość
informacji, dowodów i dokumentów jest wprost przed tobą.
6) Pytaj jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz. Nie wstyd nie wiedzieć, ale wstyd wyjść na
idiot(k)ę.
7) Subskrybuj nowości.

UNIKAJ
1) Nie zmieniaj niczego, bo masz dobre chęci. Jeśli chcesz popisać o piekle, nierządnicy
babilońskiej albo przetestować autorską "metodę apostazji" Wystap.pl nie będzie z tym miało nic
wspólnego.
2) Nie obrażaj duchownych. Nie walczymy z Kościołem tylko o swoje prawa. Wszelkie chamskie
lub wulgarne zachowania szkodzą a nie pomagają i nie będą akceptowane.
3) Nie kontaktuj się z kurią diecezjalną. Może to zostać wykorzystane przeciwko tobie, bo
(archi)diecezja jest innym podmiotem niż parafia chrztu.
4) Nie molestuj proboszcza. Jeśli ci odmówił to wie dlaczego i co to oznacza. Tym bardziej nie
próbuj go przekonywać.
5) Nie bujaj w obłokach pytaniami o adwokatów, sądy i trybunały w których będziesz bohatersko
walczyć. Rozprawa sądowa nie jest początkiem lecz końcem więc to tak jakby budować dom od
komina. Twoja sprawa dotrze do sądu pierwszej instancji najwcześniej po roku. Odpowiedź na dwa
najczęstsze pytania jest przecząca – nie musisz być w sądzie i nie musisz wydawać pieniędzy.
6) Nie twórz własnych teorii. W tej sprawie jest wystarczająco dużo chaosu. Patrz punkt 5 „rób”.
7) Nie bądź Zosią-samosią i nie wymyślaj prochu, bo prawdopodobnie nawet niczego nie zaczniesz.
Tajemnicą naszych sukcesów jest współdziałanie, wymiana informacji i wzajemne wspieranie.

