Nejsušší rok za několik desetiletí
Jistě si ještě vzpomenete, neb je to jen pár měsíců, jak desítky, na světě možná tisíce „taky odborníků“, jež
mnozí se pyšní svými tituly před i za jménem, hovořili o nejsušším roku za mnoho desetiletí. Jaká pohroma se
na nás řítí a jak někdy v létě budeme zcela bez vody. Okamžité zákazy, již dopředu, napouštění bazénů,
zalévání zahrad a omezení spotřeby vody. A výsledek? Vidíme a viděli jste to celý rok každý z nás, pokud jste
nebyli tupci nebo zaslepenými ignoranty. A tak je to u nás v podstatě se vším, Tím nemyslím jen naši krásnou
zemi, ale celou naši planetu. Miliony jedinců, jež vystudují obory, jež nepomáhají lidstvu na cestě vpřed.
Ale jen káží svá moudra. A přitom se lidstvo po celou dobu své existence posouvalo kupředu jen lidským
důvtipem a lidskou prací, mnohdy, nahrazenou stroji, na základě toho důvtipu. Jen filozofování a směšné
výpady jedinců, jež by se dali mnohdy nazvat darmošlapy a darmožrouty, nás kupředu nikdy nepřivedou.
Popíráním fyziky, chemie a biologie se nás neustále snaží přesvědčit o svých pravdách, jež však nemají
s realitou nic společného. Jsou to konstrukty, jež tito jedinci vytvářejí. Buď díky tomu, že tomu nerozumí
a nechají se svými loutkovodiči, za nemalé prostředky, vodit, nebo jsou natolik hloupí, že nechápou, ale každá
kačka je dobrá. Nakonec, nikde jinde by je nezaměstnali. Také většina z nich tyje z práce jiných, protože sami
nic nevytvářejí, a tak jsou přisáti na dotace, granty, nebo filantropy pana Sorose, Gatese nebo jiné. Ale ani
tito „lidumilové“ nedělají nic nezištně. Nakonec nemusíte být příznivci žádných spikleneckých teorií, stačí jen
číst oficiální media. Pokud tedy kromě toho, že umíte číst, dokážete danou informaci rozkódovat. Samotný
fakt, že umíte číst ještě neznamená, že porozumíte. A většinové stádo nechápe, ale když už ten či onen s tituly
něco řekne, tak to přece musí být pravda, když to píší ta správná media nebo odvysílá ČT. Křivka inteligence
je daná a nezmění to ani rozhodnutí EU, ani hlásné trouby těch správných ideologií. Fakta se mohou různě
vyvracet, ale jsou to fakta. Stejným způsobem je možné se podívat na správnou barvu kůže a ty, jež si ji vzali
jako rukojmího pro své marxistické choutky. O barvu kůže jim také rozhodně nejde. Nebo myšlenkové
konstrukty o desítkách pohlaví, jež se ale nerodí ze spojení otce a matky, ale pouze v hlavách některých
jedinců. Pohlaví se pozná podle pohledu do kalhot, jak řekl jeden politik. Pokud nezaúřadovala plastická
chirurgie, ale ta může změnit jen fyziologické vnímání jedince, a bez medikamentů se rozhodně nezačne
měnit člověk z muže na ženu a opačně. Dva samečci potomka nezplodí a dvě samičky spolu také ne. Nebo
budeme obchodovat se spermiemi a vajíčky? Nebo nás čeká, „už konečně“, Krásný nový svět dle Huxleye?
On vždy mráz nemusí přicházet jen z Kremlu a v posledním desetiletí přichází ze zcela jiné světové strany.

PS: V poslední době se nám tady rozmáhá takový nešvar. Udávat se nemá, ale hlásit se to musí. Stálo vám to
zvonění klíči za to?
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