
Němci se zbláznili? Velké otazníky nad postupem vlád. I té naší?

Německá vláda předkládá do Bundestagu návrh zákona na zavedení imunitních karet pro všechny
německé  občany,  a  to  podle  doporučení  Billa  Gatese,  který  totéž  v  USA nazývá  Covid  pasy!
Imunitní  karta  bude  obsahovat  informaci  o  prodělané  nemoci  Covid-19  a  budou  ji  vyžadovat
němečtí dopravci, úřady, zdravotnická zařízení atd. Kartu dostanou jen ti, kdo se uzdravili z nemoci
Covid-19,  nebo proti  ní  byli  očkováni.  Přitom neexistují  vědecké důkazy o tom,  že lidé se  po
prodělání choroby nemohou znovu nakazit, stejně jako neexistuje spolehlivá bezpečná vakcína.

Kdo nebude mít kartu, stane se občanem druhé kategorie. Neprošel jsi nemocí a nechceš se nechat
očkovat? Tak to jsi podezřelý a potenciálně nebezpečný, jsi extrémista, ne-li rovnou terorista. Pokud
nenecháte  očkovat  dítě,  do  školy  ho  nepustí,  sociálka  vám  ho  sebere  a  naočkuje  bez  vašeho
souhlasu. Rostou obavy, že toto povede k fašizaci společnosti a tvrdé diskriminaci lidí bez karty
nejen v dopravě a na úřadech, ale i napříč společností. A tím ke stigmatizaci a'la židé za války. 

Imunitní  karta  bude mít  i  elektronickou podobu a  umožní  tak  šmírování majitele,  co kdy kde
(ne)dělá. Aby kartu neztratil, nebo schválně nenechal doma, bude snaha ukládat ji na čip pod kůži.
A pak už vás bez karty nepustí nikam (úřady, banky, školy, divadla, kina, nákupní centra, MHD
atd.), zaměstnavatel vás kdykoliv vyhodí a vymluví se, že nemáte kartu, čímž ohrožujete firmu.

Jenomže tady něco nehraje! Tím nemám na mysli zveličování nebezpečnosti této chřipky, ani lživé
statistiky,  kdy se na účet coronaviru připisuje i  útok žraloka,  měl-li  virus někdo z pozůstalých.
Nemám na mysli ani 13 tisícovou odměnu za každý výkaz úmrtí na Covid-19 a trojnásobnou za
umístění pacienta na ventilátor, který ho kvůli chybné léčbě pravděpodobně zabije. Dokonce ani
obavu z nechvalně proslulých vakcín z laboratoří Billa Gatese, které zabíjely a mrzačily snad už na
všech kontinentech. Ne, jde mi o něco zásadnějšího.  Jak to, že vláda dává zelenou takovýmto
nebezpečným nesmyslům, a současně umožňuje volný pohyb bez roušek nakaženým migrantům,
stejně jako novodobým otrokům z Rumunska dřít až 17 hodin denně na německých farmách? 

A další zásadní nesrovnalost: proč vláda zavádí takovéto obstrukce kvůli kovidové chřipce a nevadí
jí nemoci nesrovnatelně nebezpečnější jako je žloutenka, ebola, aids, meningitida, černý kašel,
neštovice, dýmějový mor, herpes, prasečí chřipka, tuberkuloza, spála, malárie, vzteklina atd.? Navíc
v době, kdy stále více odborníků přiznává, že Covid-19 je podvod. Není náhodou za tak přehnanou
péčí vlády o zdraví populace něco úplně jiného? Co takhle povinná vakcinace (a kšeft) made in
Gates, po které ti očkovaní chřipku velmi pravděpodobně dostanou, jen ve variantě mnohem horší,
nemluvě o nanočipech, kterých se nejde zbavit a jejichž prostřednictvím lze na dálku ničit zdraví? 

Co by se stalo, kdyby ochranu před nějakou nebezpečnou infekcí řešil každý stát po svém? Kdyby
např. Francouzi zavedli povinný pas na aids, Italové na ebolu, my na tuberkulózu apod. To by byl,
panečku, na letištích guláš! „Copak se svět se zblázní kvůli Makrele a Lejnu s Jourou v pozadí?“
rozčiloval se pán, kterého jsem vždy považoval za seriózního občana, a pokračoval:  „Víte, že i ty
testy  jsou  falešné? Tanzánský  prezident  John  Mugufuli  nechal  otestovat  vzorky  z  kozy,  ovoce
(papája) a kdoví z čeho ještě a představte si, že test vykázal infekci! A ten Covid-19 prý zjistili
v testovacích soupravách i Britové a Kanaďané! A doktor Buttar tvrdí, že každý, kdo byl očkován
proti chřipce, dokonce i kočky, které nikdy CV-19 vystaveny nebyly, má testy pozitivní!“

Zásadní otázkou zůstává,  proč vláda Německa raději než do podezřelých vakcín  neinvestuje do
léků  prokazatelně účinných,  jako  je  hydrochlorochin,  kovid  organics,  interferon,  organické
germanium,  koloidní  stříbro,  léky z  Kuby,  Izraele,  Ruska,  Japonska?  Ale  blbost  již  kvete  i  za
oceánem. Sněmovna kongresu USA prý přijala  usnesení  z  1.5.2020 č.  HR 6666 o tom, že lze
vstoupit k vám domů, testovat vás a v případě podezření na Covid kohokoliv odvézt na povinnou
léčbu (zkratka TRACE). Stačí, že pokašláváte kvůli alergii na pyl. Moc pěkná perspektiva!

A jaképak záměry má asi naše vláda s námi? Věřme, že selský rozum jí dobře poradí!
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