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Sice jsem se již ztratil v logice proticovidových opatření, ale neunikly mi následující zprávy.

Za vtip, přesněji jeho sdílení, je třeba utratit pana Ludwiga (věnuje se popularizaci boje proti
prokrastinaci, aneb odkládání). Lidé na sociálních sítích by ho rádi ukřižovali a vymazali ze
světa. Hlavně ta progresivistická část, dovolil si zaměnit systém PES za ŽENA. Chyba byla, že
se omlouval. Blbosti se neustupuje, buď se s ní bojuje, nebo se na ni hází bobek...Pokud se
neumí dotyční zasmát, je to jejich problém. Slabost ale ukázal a teď si na něm smlsnou
pokaždé, když budou chtít. Klidně i za 20 let to vytáhnou, pokud budou mít šanci tím něco
získat. To je holt morálka této části populace a každému rozumnému člověku nelze než
doporučit, vykašlat se na sociální sítě. Když na ně budeme společně kašlat, ani sítě, ani
neomarxisté /progresivisté nebudou mít takovou moc, jakou si uzurpují. A pokud se vyjadřují k
jeho diplomce, zdalipak ti největší z kritiků nemají nějaké obskurní diplomové dílko na téma
například genderu...

Detaily:
https://echo24.cz/a/ShfBG/pes-by-mel-byt-fena-ludwig-se-stahl-kvuli-kritice-za-vtip-za-tri-dny-s
e-vratil-resit-covid

Jak se s těmito lidmi bojuje, převedl Daniel Vávra, který ukazuje, jak tyto produkty "moderní
levice" kvičí, když se jim oplácí stejnou mincí. Vyhrožují, ať všichni bonzují Vávrův facebookový
profil, tedy hlavní je umlčet protivníka.. (detaily https://www.mix24.cz/vymazte-profil-daniela-va
vry-zada-facebook-vysokoskolsky-pedagog-dolak-jeho-fanousci-mu-vyhrozuji-zastrelenim/
)

“Já soudruhu Dolákovi nic nevyčítám. Jen jsem napsal, že je to boží a komunistické hovado,”
ohradil se Vávra vůči tomu, že by měl pedagoga z něčeho osočovat a vyzývat k jeho inzultaci.
Dolák však trvá na tom, že komunistou není a vyznává pouze hodnoty moderní levice.
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“Jeho profil poskytuje prostor nenávistnému obsahu a měl by být tedy vymazán. Pokud to
cítíte jako já, nahlašujte prosím Facebooku jeho profil, najděte další příspěvky, které jsou
nenávistné, je jich tam spousta, ” vyzval na svém kanále Antonín Dolák. “Teď jsem se v jeho
hledáčku ocitl já, ale dříve se tam ocitli jiní, na které velmi sprostě útočil.
“

To v Německu se mutter Merkel a vedení Evropské komise s její megakámoškou Ursulou
rozvášnilo až tak, že zveřejnění smluv, kterými Evropská komise objednává vakcíny by mohlo
ohrozit jejich dodávky. Je tedy na místě se ptát, co v těch smlouvách je a jaké jsou výluky, které
si farmaceutické firmy vyjednaly.

Citujme z Novinky.cz

Kancléřka odmítá kritiku v postupu získávání vakcíny. Chtěla zabránit „očkovacímu
nacionalismu“. „Nejde o očkovací nacionalismus. Spravedlivá distribuce vakcín neznamená,
že se vzdáte svých vlastních zájmů,“ tvrdí Alexander Dobrindt (CSU). Němečtí poslanci nyní
požadují objasnění debaklu získávání vakcín a zveřejnění smluv. Šéfka Komise Ursula von
der Leyenová to odmítá. V dopise několika poslancům v polovině prosince napsala:
„Zveřejnění jednání a smluv by ohrozilo dodání vakcín.“

Obávám se, že protěžování EU a Evropské komise Merkelové nezajistilo velkolepé a úspěšné
gesto, ale naopak nám to ukázalo impotenci a nekompetentosti Evropské komise a také to, jak
funguje Merkelová, která má snad kancléřku na doživotí... Kdo chce vidí, kdo nechce, tomu
nepomůže, ani když by mu spadla cihla na hlavu.
Bild píše, že německá kancléřka Angela Merkelová chtěla dát nákup vakcín do rukou EU jako
„velkolepé gesto“.
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Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evropska-komise-koronavirus-vakciny-ockovanimerkelova-nemecko-ministri-zdravotnictvi.A210104_151929_zahranicni_jhr

Další článek, který se zamýšlí nad tím, zda jsou vakcíny dostatečně otestovány je ZDE. Přečtě
te si argumenty, zda Vám dávají smysl a použijte vlastní hlavu...

Zde budu citovat až ze samotného konce

"Zcela mimo vše ostatní ale stojí extremistické návrhy vlád, vládních představitelů i různých
„zdravotních expertů“ na protiústavní puč, kdy mají být občanům odebrána základní lidská
práva a svobody bez jakéhokoli soudu, spravedlivého procesu nebo demokratické diskuse jen
na základě toho, že si dovolili odmítnout jakýsi požadavek vlády. Takový princip nesmí v
právním státě nikdy projít a lidé, kteří jej navrhují, mají být okamžitě stíháni za „Založení,
podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka“ dle §403 Tr.Z. Kvůli
tomu tento paragraf vznikl – ne aby byli stíháni směšní klauni z okraje společnosti za
vylepování „extremistických nálepek“, nýbrž aby zabránil reálnému nebezpečí, kdy začne
nesvobodu a potlačování práv prosazovat nikoli okraj společnosti, nýbrž hlavní proud v čele s
představiteli vlády, médií a elit. Stejně jako to byl hlavní proud společnosti a vláda, kdo
prosazoval potlačení práv a svobod v nacistickém Německu či bolševickém Rusku."

Zdroj: http://dfens-cz.com/racionalni-nekonspiracni-duvody-proc-odmitnout-vakcinu-na-ncov-19
/

{jcomments on}
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