Kanadský „Konvoj svobody,“ 70 km dlouhý, skládající se
z 50000 nákladních aut protestuje proti povinnému očkování
Jane K., 31. ledna 2022
Řidiči nákladních aut v Kanadě se postavili proti příkazu premiéra Trudeau a odmítli se nechat
očkovat. A ještě ke všemu se vydali na cestu ke kanadskému parlamentu, do města Ottawa kde
hodlali dál proti tomuto nařízení protestovat. 50000 nákladních aut jelo průvodem do Ottawy.
Trudeau se přede všemi skryl a i s rodinou uprchl z města. Zjevně nehodlá nést zodpovědnost za
své činy. Předstírá, že se setkal s někým, kdo má Covid, takže musí zůstat v karanténě.
Ve videu je zachycen jak říká: „Co se týče skutečnosti, že útočíme na vaše základní práva, nebo
je omezujeme, i přesto uděláme, co jsme naplánovali. V podstatě se jedná o možnost, která
dovolí většině zrušit základní práva menšiny.“ Zde je podstatná chyba, protože vláda a její
přihrávači nejsou většina, ale menšina národa. Je také možné, že to říká někdo jiný než Trudeau,
protože s černou rouškou přes polovinu obličeje je obtížné určit kdo se za ní skrývá.
Bez roušky pak jinde pokračuje: „Ta malá, okrajová menšina, kteří jsou teď na cestě do Ottawy,
nebo kteří mají nepřijatelné názory a tyto hlásají do světa, tito nezastupují názory Kanaďanů,
kteří zde vždy byli jeden pro druhého, kteří vědí, že řídit se podle vědy a snažit se chránit jeden
druhého je ten nejlepší způsob, jak zajistit naše svobody, naše práva a naše hodnoty jako země.“
Ani v tomto nemá pravdu, Kanada je snad nejvíc rozpolcená země. Už jen to, že když se zeptáte
francouzsky mluvícího Kanaďana na cokoliv a formulujete otázku v Angličtině, tak vám
neodpoví. Tak velká neláska panuje mezi těmito dvěma polovinami jednoho národa.
Vedoucí oficiální kanadské opozice, což je Konzervativní strana Kanady, Erin O’Toole byl tázán
reportérkou jestli podporuje tuto vzpouru řidičů nákladních aut. Napřed se postaral, aby
„nenápadně“ skrze zednářské gesto vystavil před kameru svůj zednářský prsten a pak prohlásil:
„Já podporuji to, aby bylo co nejvíce lidí očkováno a to zahrnuje i řidiče nákladních vozů.“
Další skunk, jeden z mnoha.
Kanadští politikové šli dokonce tak daleko, že vypnuli
dopravní kamery na cestách, kudy konvoj nákladních aut
projíždí, jak můžete vidět na přiloženém obrázku. Je zjevné,
že mají strach; toto je na ně příliš.
Zato prostí Kanaďané konvoj vítají. Celé davy i s dětmi stojí
ve sněhu kolem cest, i když venkovní teploty jsou nižší než 30°C (-25°F). Vyzbrojili se doma dělanými plakáty a nápisy a
s nimi vítají přijíždějící vozidla. Na některých místech jim
dokonce uvařili teplé jídlo.
Letecký snímek konvoje je ZDE.
Konvoj svobody, ZDE.
První vozy přijely k Parlamentu v pátek večer, ZDE.

Jeden z řidičů hrozí v krátkém videu mediím, že jestli nebudou „Konvoj svobody,“ pravdivě
ukazovat, že je budou všichni bojkotovat. Zničí je tím, že prodají veškeré jejich akcie a tím
padne hodnota jejich firem na nulu.
Media si z nich ale moc nedělají a dokonce bylo napsáno ve „The Toronto Sun,“ že „media
nejsou v tomto směru neutrální a většina z nich se rozhodla, že tento konvoj je nepřítel státu a
úměrně se k těmto lidem chovají.“ Takže zpravodajové se rozhodli podporovat prolhanou a
násilnickou vládu, která neuznává základní lidská práva, namísto lidu. Asi to mají přikázáno
odněkud shora, protože jsou protesty, které otevřeně podporují a jiné ne. Nějaký dopad to celé
ale má, protože premiér kanadského státu Saskatchewan již začal požadovat odstranění
povinnosti očkování pro řidiče nákladních aut.
„Konvoj svobody“ má odezvu po celém světě. I v jiných státech se spojují a organizují protesty
řidičů nákladních aut. Další plánovaná akce kanadského „Konvoje svobody“ je cesta z Kalifornie
do Washingtonu D.C. „My jim ukážeme, že už máme dost jejich příkazů a zákazů a mandátů,“
říkají.
Největší fraška je, že politikové a media již začali podezřívat, že za celým konvojem je vliv
z Ruska. Myslí, že Rusové se konvoje buď zúčastnili, nebo ho dokonce zorganizovali.
Takže – cokoliv je ve světě v nepořádku, za to může vždy a jen Rusko! Samozřejmě, Rusko se
z hlediska globalistů velmi provinilo, když přes veškeré sankce a embarga si dál vede docela
dobře. Už jen to, že když se Krym připojil k Rusku, tak se tamnějším lidem zvýšily platy
sedmkrát. Myslíte že by chtěli zpět k Ukrajině?

