FEJKLAND 5. - KORONOVÁNÍ
Tento nový text jsem dal na web, stáhněte si to zde
http://hurontaria.baf.cz/FEJKLAND/fejkland5.pdf
Všechny články seriálů FAKE NEWS a FEJKLAND najdete ke stažení na
http://hurontaria.baf.cz/FAKE/fake.htm
V tomto pátém pokračování bych se rád zmínil o velkých změnách, které našem
velkém světě tento mikroskopicky malý virus způsobil. Jistě jste si všimli, jak
drasticky se nám celý svět od února zmátořil . . .
Během několika měsíců se především značně omezil pohyb obyvatelstva, jejich
styky a komunikace - snad kromě té elektronické, která naopak dost posílila.
Hlavní důvod toho je - proč si to nepřiznat - strach, čistý lidský strach z
onemocnění a případné smrti. Plus strach uměle vyvolávaný medií a
dezinformátory, abych snad nezapomněl.
Následkem toho utrpěla nejen ekonomie, ale i psychika obyvatelstva, zatímco
jiné, nepojmenovatelné skupiny z toho naopak profitují. Byla tak přísná opatření
nutná? Porovnejte to se státy, kde je neudělali : Itálie, Španělsko, USA. Ty oběti to
často právě proto nepřežily . . .
Objevily se tehdy různé způsoby zamezení nákazy, které sice pracují, ale chce to i
velkou disciplinu. Pořád se čaruje s rouškami a podceňuje se nákaza dotykem,
tedy hlavním prostředníkem nákazy. A chce to také něco, na co my nejsme moc
zvyklí, solidaritu. Ne k pašovanými utečencům z válek, které jsou vesele
"udržovány" už léta (např. v Sýrii -9 let, 5 měsíců a 3 dny - kde jedni podporují
zbraněmi Sýrii a druzí naopak povstalce. A Organizace Spojených Národů?
Nenechte se vysmát - ta jen šoupe uprchlíky sem a tam. V případě koronavirusu
jde naopak o solidaritu k vlastnímu národu, k našim lidem.
Ano, naše svoboda tím vším byla omezena a potrvá to chvíli, než se vrátí a
nakolik se vrátí. Tak například při nákupu potravin už nám v obchodě nedávají
sami zboží do našich tašek, ale zbylo to jen na nás. A co je hlavní: pochybují, že
by obchody tuto samozřejmou službu zase zavedly zpět - ušetří jim to hodně
personálu, tj. peněz. To jen my, penzisté, tím jsme a budeme zatíženi navíc. A
studenti si také nebudou moci přivydělávat. Podobně stát ve frontě je namáhavé
pro ty, co mají potíže s nohama - proto s sebou všude tahám skládací židličku.

Uvádím jen tento příklad, protože o ostatních ani nechci spekulovat . . .
Ale utrpěly i jiné vymoženosti a práva, např. svoboda cestování, stravování,
zábavy a i svoboda projevu, hlavně omezováním počtu diváků. U té poslední to je
i nepřímo, protože i zájem lidí o určité komunikace a klasickou zábavu se náhle
změnil. Není to tedy, že by se něco přímo zakazovalo, ale prostě to už nejsou
priority, náš výběr se, často i dobrovolně, omezil.
Jakoby se najednou zvedla opona a my mohli nahlídnout, jak jednou bude
vypadat ten náš svět a to i bez epidemie. Co nedokázaly jiné, staré "- izmy"
zbraněmi, to dokázal Covid19 ( výraz " koronavirus" je už prý zastaralý : -)
strachem.
Názor se měnil rychle: co nejprve měli za silnou chřipku, později už byla epidemie
a dnes pandemie. Ono na názvu nesejde, lidé totiž umírali a umírají pořád - nárůst
nakažených sice místy klesl, ale teď už se nějak pořád drží na minimální hladině
a neklesá - a jinde se opět dokonce zvedá. "Chytrá" imunizace jaksi nepracuje a
druhou vlnou se zatím jen straší , protože podle definice by mohla způsobit víc
nákazy, než ta první vlna (jednalo by se o zmutovaný virus). Hlavně, že ty všechny
"informace" udržují vysokou vlnu strachu. Uvolňování zákazů je snad dobré pro
ekonomii , ale má i své negativní následky.
Pravda, naši odborníci se z předešlých epidemií moc nepoučili, rozhodně tu novou
ani nečekali - soudě podle jejich pomalé reakce. Ochranné pomůcky , i když
účinné, pracují jen potud, pokud je správně používáte. Malá chyba stačí zničit
jinak dobré úmysly, ať už z neznalosti nebo přímo ignorováním pravidel. Tak
například zanesením nákazy do rodinného auta.
Také ekonomové tápají, co hude dál, zatímco spekulanti, kteří se vždy umějí
rychleji přizpůsobit, na tom úspěšně vydělávají. Politická opozice, která dosud jen
štvala a ochranný proces brzdila - dobrá ukázka její impotence - se teď hlásí o
peníze a o moc, stejně jako EU, která nechala státy s nakaženými ve štychu. Pak
se EU schovala za návrh finanční půjčky, která ji nebude stát ani euro, protože si
státy budou muset půjčovat samy od sebe - kdo nebude moc platit, za toho to
zaplatí ty státy, co budou moci platit - inu pseudo-socialismus či spíše čistý
komunismus.
Někteří umělci, jejichž hlavní úloha by měla v této době udržovat naději a

pozitivní nálady mas, si teď hlavně vynucují peníze, o které přišli - naštěstí se jich
většina nesnížila na filozofii parazitů, ale naopak dělala dobrou práci i tak. Jenže o
tom se moc nedočtete, novináří dávají slovo spíše těm vyděračům. TV a noviny se
vůbec připojily k atmosféře strachu, místy až nenávisti, kdy dávaly slovo různým
patologickým projevům, kde se kandidáti na blázinec věnují hlavně své politické
budoucnosti, a to projevy nenávisti, prokládanými výrazy označující produkty z
jejich záchodů, hlavně těch mentálních.
Také školy propásly svou příležitost zmodernIzovat své dálkové učení, tj . učící
programy a testy, které měly mít už dávno a mohly teď být s úspěchem použity
pomocí Netu. Místo toho to u školáčků hodily na jejich pedagogicky nepříliš
kvalifikované rodiče - asi se na pedagogy ještě nepřenesla ta staletá modernost
Komenského.
Nu a budou tu volby. Jako vždy, marně doufáme, že voliči nebudu volit podle
stran, ale opravdu podle kvality kandidátů - co dobrého kdy udělali a jaké jsou
jejich cíle - hlavně pro dobro celého národa. Pravda, většinou ty kandidáty
vybírají jen strany, takže je moc neznáme a i ti poctiví nakonec přejedou na
koleje korupce . . .
Voliči, kteří si pod demokracií představují "vládu většiny" ovšem neuvažují, že
vláda většiny nutně znamená i diskriminaci menšiny, kterou tito k vládě nepustí.
Demokracie má ale povinnost chránit práva všech. V současné době se to řeší
tak,že menšiny mají své "aktivisty", kteří si nátlakem vynucují výjimečná práva,
čímž zase utrpí práva většiny. Špatnou politikou pak bude tedy trpět většina i
menšina, jen ne politici, korupčníci a neziskovci . Inu to je ta vláda lidu: ptáme se
"vládnout komu čemu"? No přece lidu!
Navzdory tomu všemu jsem optimista - nic jiného než optimismus nám už
vlastně ani nezbývá . . .

