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Jestli se kdo kvůli tomu obrázku pohoršil, tak jednak nemá nejmenší smysl pro humor a za
druhé, nechápe jak moc velká pravda to je. Což znamená, že souhlasí s tím, co Antifa a BLM
páchají a zakrývá si oči před skutečností. Protože ten
obrázek říká opravdu všecko.
Že to šlo někomu řádně proti srsti je zřejmé už z toho, že
hlavního redaktora časopisu Reflex, Marka Stonise
okamžitě vyhostili z Facebook. Jakmile se jim něco nehodí
do jejich agendy, tak hned jsou celí bolaví a „správní.“
Samozřejmě, nikdo nepochopil skutečný význam textu na
obálce, který je typicky český a to hlavně proto, že ho
špatně přeložili.
Nápis na časopisu se ptá: „Poklekneme před všemi
zločinci, kteří se prý chtěli polepšit? Což přeložili jako:
„Poklekneme před všemi zločinci kteří SI CHTĚLI
PŘILEPŠIT?“ To samozřejmě zkresluje smysl mírného
bodnutí, které Reflex vyjádřil. I když to zároveň vyjadřuje
drsnou skutečnost, protože všichni ti rabující zloději si
opravdu chtěli pouze přilepšit.
Nikdo si ale nevšiml, že Hitler má na obrázku ženské šaty, což dokonale vystihuje BLM členy a
Antifu, kteří jsou velmi často LGBTQ, neboli homosexuálové, lesby a všecko mezi tím. Ten, kdo
s tímhle obrázkem přišel, opravdu věděl, co dělá.
Jeden z těch (nebo jedna z těch), kterým obrázek neseděl, podezříval, že časopis ztrácí čtenáře a
zkouší si je takto zajistit, neboť i špatná publicita je dobrá publicita.
Další vinil Reflex z názoru, že považuje za správné dělat rovnítko mezi Black Lives a
Nacismem.
Nějaký Martin Souček napsal, že je to skvělé (určitě pochopil správný význam textu na obrázku).
Píše dál: Nejde ani o toho černého Hitlera, ale protože se nebojí vyjádřit svůj názor v tomto
hloupém světě, kde nemůžeš říct skoro nic, aby tě za to nezkoušeli hned lynčovat, ti všichni
nositelé Jedné Svaté Pravdy.
Dobrý názor, dobrá poznámka, ale jedna věc nesedí: jak to, že se musíme bát vyjádřit pravdu, i
když třeba vtipnou karikaturou? Co se stalo se světem? Článek ZDE.
Ovšem na druhé straně, jsou zde ještě jiné věci ve hře. V článku „Který lunatik vede tento
blázinec s Floydovým podvodem?“ popisuje autor jak mluvil se svým levičácky smýšlejícím

příbuzným, který mu řekl, že Antifa a BLM jsou výmysl, se kterým přišel Trump a že ty zločinné
protesty provádějí nadřazenci běloši.
„To je přesně, co Megafon tlačí na lidi,“ píše autor v článku. Slovem „Megafon“ míní veřejné
sdělovací prostředky, které v dokonalém unisonu hlásají do světa své vlastní „pravdy.“
Dokonce i časopis „The Nation“ (Národ) se vyjádřil, na základě jakýchsi dokumentů FBI, že prý
nejsou důkazy, že by Antifa byla za těmito zločinnými protesty. A hlavně se starali kvůli jakýmsi
pravičáckým skupinám, které údajně vyzývaly jiné pravičácké oddíly, aby napadly federální
policii kvůli používání automatických zbraní proti protestujícím.
Celé je to nesmysl. Jednak, žádné automatické zbraně nebyly používány, to bychom nikdy
neslyšeli konec toho celosvětového nářku a lamentování. A za druhé, žádné pravičácké skupiny
se nikde v blízkosti loupeživého a ničivého davu nevyskytovaly. Žádný ze zatčených nebyl bílý
nadřazenec (white supremacist).
Přitom jedno video za druhým ukazovalo černochy, jak ničili, vykrádali a zapalovali obchody. A
pak ještě, Project Veritas vydal několik videí, která zachycovala Antifa trénink, kde se učili jak
se chovat při pouliční rvačce, jak vypíchnout protivníkovi oko, přerazit mu žebra a zranit
důležité orgány v těle.
V mediích dokonce přišli s názorem, že to, že černí trpí na koronavirus je zaviněno nadřazeností
bělochů! Toto napsali zcela nestydatě Aaron Morrison and Jay Reeves v „The Associated Press.“
Nejhorší na tom je, že lidé jsou už tak zblblí, že neví komu a čemu mají věřit. Článek ZDE.
Stejně vymyté mozky mají ale i ti, kteří stále ještě protestují kvůli smrti George Floyda. Neustále
se dovolávají „spravedlnosti,“ ale jakou další spravedlnost by chtěli? Bílý policista Chauvin byl
odsouzen za vraždu, kterou nespáchal a s ním ještě několik dalších, i když většina z nich se
doopravdy nijak nezúčastnila. Takže – jakou další „spravedlnost“ by chtěli? Snad je mají
odsoudit pětkrát po sobě? Anebo je vláčet po ulicích přivázaných za auto? Co je podle těchto lidí
„spravedlnost,“ když sami nemají pojem o tom co je správné a co ne?
Ami Horowitz zkoušel osobně přesvědčit protestující, že policie zabije o dost víc bílých než
černých, ale nepodařilo se mu dostat k žádnému z nich. Nikdo mu nevěřil. Video ZDE.
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