
Covidárium 

Glosy a blogy jednoho tématu,  

které nejsou zaznamenány v PDF publikacích „Koronablogy a Glosář“  

 

Co se do publikací nevešlo a to, co vzniklo nově  

 

GLOSY 

Tečka se mění v otazník. Odpovědí je ale jen vykřičník! 

Žiju ve dvou světech, ten, v němž vládne můj život je radostný, daří se mi v něm, setkávám se v něm s 
lidskostí. Toho druhého si užívám v zaměstnání a nestačím se divit, jak se z institucí vytrácí lidskost. 

Tak budeme mít (asi) ministra zdravotnictví Válka. Příznačné jméno (v 2. pádu) pro boj s neviditelným 
nepřítelem. Jako jeho předchůdci propaguje stejnou zbraň - vakcínu. Pokoj a mír všem lidem. 
Vzpomínám na Lennona "Lásku, ne válku". 

"Už seš očkovaná?", zeptal se můj tchán své dcery. Ta se usmála a řekla "ne". A tím to skončilo. Otázka, 
odpověď. Žádná diskuse, přesvědčování, vysvětlování. Tím konstatováno: máme každý jiný názor a 
nemá smysl se kvůli tomu hádat. 

Naše země se opět stává temným Půlnočním královstvím. Nejvíce je to vidět v pražském podzemí, tam 
cestují samí "mimozemšťané" s maskami přes tváře, smutní a apatičtí, protože se nemohou smát. 
Vládnou nám proradní rádci a vládu nad Parlamentem přebírá pyšná princezna alias ledová královna. 
Jsou místa, kde se lidé nebojí a vypadá to u nich jako ve svobodné zemi krále Miroslava. Je jen na nás, 
v které zemi chceme žít. 

Báseň: 

Flégr a Hořejší, strašáci nejlepší, 

co z Covid-vizí nikdy nezmizí. 

S Fajzrem v těle a koronou na mozku 

kráčí v čele armády bezmozků. 

Jak se vyhnout depce? Jde to kupodivu lehce, 

stačí přijmout vizi: vypni televizi! 

Česká televize je nejlepší korona-vizí ze všech. To by si rozhodně zasloužilo nějakou cenu. Např. 
Zlatou medaili Romana Prymuly nebo Řád kocoura Micíka Jaroslava Flégra.  

Virus si dělá, co chce. Lidé si také mohli před lety dělat, co chtěli. Neměli bychom se k tomu vrátit? 

Nošení roušky pod nosem je praktické (umožňuje dýchání), ale i vyhovující, pokud mám zakrytá ústa. 
Protože kýchám, prskám a kapénky rozšiřuji ústy. Nevím, jak kdo, ale já tohle neumím dělat nosem. 
Pak nechápu, proč má být nos zakrytý. 

Tak v některých regionech v Německu do lékařských ordinací nebudou smět neočkovaní. Třeba se tím 
některým z nich zvýší šance na uzdravení. 

 

 



Je dealerem Pfizeru MeSes, Ministertstvo zdravotnictví nebo celá vláda? 

Brzy začne škola. Nemám děti školou povinné, přesto podporuji rodiče, kteří se brání nesmyslným 
protiepidemickým opatřením ve školách. Copak úředníci MŠMT a Min. zdravotnictví, kteří o opatřeních 
rozhodli, nemají děti? Nebo jsou tak vystrašení? Hloupí nebo navedení? Co ředitelé škol, učitelé? Jistě, 
kdo prokáže odvahu postavit se proti, je odvolán, vyhozen. Být v této funkci, tak by mne hryzalo 
svědomí, kdybych se dětí nezastal, kdybych zůstal zbabělý.  

Na MFF ve Varech jsou lidé označeni černou a bílou páskou. Černí jsou ti očkovaní, bílí neočkovaní, co 
musí na test. Jak symbolické. Neočkovaný člověk je takovou bílou vránou. 

Covidovou totalitou k osvobození? Zní to paradoxně, ale něco na tom bude. Já se např. osvobodil od 
televizních zpráv, tím jsem získal víc času pro sebe, více se zdržuji v přírodě. Také jsem se osvobodil od 
některých lidí, akcí a zvyků, dále od několika kilogramů, od strachu a kontroly a naopak získal více 
odvahy a víc si dovoluju (viz tyto glosy a blog) a více si té svobody vážím a nenechám si ji vzít. 

Nenastal čas už odhodit masky? Nejen ta nevzhledná "dusítka" na obličejích, ale i tu přetvářku? Je 
docela úsměvné sledovat tu křečovitou kampaň Pirátů, už to není tak jednoduché jako minule "pusťte 
nás na ně". Už se ukázali a udržet iluze (s přetvářkou i bez) je zkrátka těžké. 

Pandepiáda (pandemická olympiáda) mě vůbec nepřitahuje. Je to samozřejmě dáno časovým pásmem 
vzdáleného Japonska a tím i vysílacím časem v televizi, ale hlavně mě úplně odpuzuje sledovat 
sportovce v náhubcích, které nemusí mít pouze při vlastním sportovním výkonu.  

Netvrdím, že Covid neexistuje, ale tvrdím, že jsou i jiné nemoci. Netvrdím, že očkování nepomáhá a 
není třeba. Je dobře, že je starší generace proočkovaná, ale nevidím přínos a vhodnost pro všechny. 
Systém totiž popírá existenci zdravých lidí. Proč se s nimi nepočítá? Buď očkovaní, nebo ti, co Covid 
prodělali. Kam se poděli zdraví, nebo ti, kteří mají protilátky? 

Co je lepší? Být vědomý nebo uvědomělý? Sebe-láska nebo sebe-střednost? Být upřímný nebo 
neupřímný? Přiznat nebo nepřiznat chybu? Zamyslet se nad sebou nebo za své těžkosti obvinit 
druhého? K té první ze dvou možností je třeba nalézt odvahu, ta druhá je komfortnější.   

Neshání nějaká výzkumná instituce neočkovaného dobrovolníka do klinické studie? Že bych se přihlásil, 
tedy pokud mi na to dáte potvrzení, které bude na úrovni "covid-pasu". 

Na pitevně: "mám tam napsat Covid?" "Radši jo, ale pravou příčinou je udušení respirátorem" 

Zemřít neočkovaný se asi stane výsadou. Uvažuji, že si to dám vytesat do náhrobního kamene :) 

Čestné prohlášení: cítím se zdráv, nejsem očkovaný a Covid jsem pravděpodobně ani neprodělal, 
pokud ano, tak naprosto bezpříznakově. Snažím se chovat ohleduplně a nikoho neohrožovat, nejsem 
si vědom, že bych někoho ve svém okolí po celou dobu trvání epidemie nakazil (to by se muselo 
projevit). Respirátor nenosím vůbec, v nutných případech většinou ve vnitřních prostorách obchodů a 
ve veřejné hromadné dopravě používám roušku. Jednak je to povinné (byť nevím, zda to ještě právně 
platí), jednak jedině tady mi to nošení dává jakž takž smysl.  

Pravý vědec zkoumá a srovnává. Pokud jsme u očkování proti covidu, měl by takový vědec požadovat, 
aby tu byli i neočkování, aby měl vůbec možnost porovnávat a zkoumat dvě skupiny. Pak nechápu, 
proč prof. Flégr požaduje očkování povinné? Co se asi vyzkoumá na 100% očkované populaci? Těch 
100 % je nedosažitelných, jen těch zbylých neočkovaných bude pro solidní výzkum asi málo. 

Dva ex-prezidenti ČR. Dva Václavové, každý úplně jiný, jeden romantický snílek (Havel), druhý 
pragmatický technokrat (Klaus). Mají něco společného? Kupodivu mají: VH byl disident komunismu, VK 
se stává disidentem kovidismu. 

 

 



BLOGY  

Bude ministr zdravotnictví prověřovat prostitutky?  

To mě napadlo, když jsem narazil na titulek „Sex ano, ale s prověřeným partnerem“. Tak si říkám, že 
provozovatelky nejstaršího řemesla, to mají opravdu těžké.  

Jako by nestačily jiné nemoci od kapavky, přes syfilis po AIDS, nyní mohou být ohroženy ještě koronou. 

Tak jaká pravidla platí? Musí prostitutky a jejich zákazníci souložit v roušce? Už se ten virus tak 
zdokonalil, že se přenáší i pohlavním stykem?  

Musí mít sexuální pracovnice negativní test na covid před každým pracovním výkonem? Bude to 
hrazeno v rámci prevence, nebo to zaplatí zákazník v ceně služby? Dosáhnou prostitutky na nějakou 
pomoc od státu, tedy vlády? Pomoc by mohla být opravdu solidární a mohla by se jmenovat „kurvy 
kurvám“.  

Třeba bude na ministerstvu zdravotnictví vytvořena pracovní skupina, která bude prověřovat 
prostitutky osobně. Najde se dost dobrovolníků? Nebo to studenti sexuologie dostanou rozkazem? 
Půjde pan ministr jako vrchní velitel příkladem?  

Nebo to spadne v rámci krizového štábu na ministerstvo vnitra? To by k tomu mělo být kompetentní, 
neboť u prostitutek jde také především o vnitro.  

Ach jo, už nám z toho hrabe, tak jsem uvítal, že pan ministr má smysl pro humor a není tak koženej. 
Ale nejspíš to myslel vážně. Nějak se nemohu ubránit dojmu, že nám ten virus hlavně skočil na mozek.  

A teď k tomu všemu z babího léta rovnýma nohama do sychravého podzimu. A k té krizi (nadcházející 
ekonomické), přetrvávající pandemii, mediálního strašení, přicházejí podzimní deprese.  

Nejen prostitutky mohou chytit „plukovníkovu depku“. Spíš bych měl depku z plukovníka. Naštěstí vím, 
jak ji léčit. Nezapínat ho, odcházet od televize, pokud se tam byť jen mihne a na internetu nerozklikávat. 

Ovšem v souvislosti se sexem, člověk neodolá. Ale zase ta inspirace!   

(to bylo ještě za Prymuly) 

 

Malý pes a velký PES  

Pes je nejlepší přítel člověka, pomáhá, kde může: např. hlídá majetek, hlídá stáda, pomáhá 
hendikepovaným (asistenční pes), pomáhá léčit (canisterapie), vyhledává lidi zasypané po 
zemětřesení, pod lavinou, umí najít drogy.  

Zkrátka je hodně užitečný, i jen jako domácí mazlíček (dává lásku) nebo jako doprovod na procházku. 
Jenže jsou situace, kdy se použije proti lidem. Známe „vypusťte psy“. 

A psi vás honí, dohoní a obvykle zadrží. Nyní to u nás vzal do ruky velký PES. Na chvíli se uklidní, zaleze, 
nechá nás zvlčit a pak vycení zuby a zpátky do ohrádky.  

Jenže nejde uhlídat všechny ovečky. Jistě, mnoho z nich je poslušných, poslouchá na slovo a bojí se viru 
i PSA, ale najdou se černé ovce, které neposlouchají, utíkají, nebojí se ani viru ani psa.  

Co s tím? Kde je pravda? Ta bývá někde uprostřed nebo ve víně. Potřebujeme se ale dobrat pravdy? 
Kolik vína bychom museli vypít? Asi jak kdo. Lidé jsou prostě různí, věří různým pravdám a chovají se, 
jak se chovají. Ono se to chování vrací, jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Nikdo před sebou neuteče, 
před psem je ta naděje o chloupek větší. 

Obrovský PES je pro srandu (nejen) králíkům. Má se ho člověk bát a před ním někam zalézt? Má se 
s ním prát? To by asi nevyhrál. Lepší je se mu vyhnout a třeba se (mu) zasmát. Tak třeba mne napadlo:   



„Do hospody bez peněz nelez! To je staré moudro, nové heslo vychází z pandemické situace: do 
hospody nelez s mobilem, ať tě nevyčmuchá vládní PES“. 

„Mám rád psy. Hlídací PES Ministerstva zdravotnictví mi k srdci nepřirostl. Je to jediný PES, o kterém si 
říkám "už aby chcípnul". Najde se odvážný veterinář, který mu dá injekci?“ 

„Český PES má dva roky zpoždění, ten čínský vládl roku 2018“. 

Dokonce jedna veršotepecká kravina: „Vládní PES, utíká přes ves, kde chcíp pes, včera i dnes“. 

I když vládní PES nejspíš nebude kandidovat na mazlíčka roku, nechme ho žít. Ať si žije svým životem, 
ať štěká, jak chce, záleží jen na nás samých, zda se ho budeme bát, zda ho budeme provokovat, zda 
zvlčíme a tím ho ještě víc naštveme, nebo nám bude ukradený.  

On je totiž tak trochu jiný. Existuje jen ve virtuálním světě. Pokud si nezapnete televizi, počítač, 
nebudete číst noviny, vyhledávat informace v mobilu, nemáte šanci se s ním potkat. 

Zkusme se věnovat nadcházejícím svátkům a inspirujme se pohádkami, tam to většinou dobře 
dopadne, ikdyž zkraje to tak nevypadá. Jo, a vy, kteří jste páníčkové, věnujte se svým psím mazlíčkům. 
Tito psi (narozdíl od toho velkého PSA) vám zájem oplatí láskou. 

A kdo toho mazlíčka nemá, může si třeba se sousedem zaštěkat, či bolestně zavýt. Příp. se můžete 
v období velkého PSA i s někým kvůli němu poštěkat. 

 

Vzpomínáte na šílené krávy? 

Ta nemoc měla zkratku BSE a v případě zjištění se vybíjelo celé stádo. Podobně se vybíjí (zplyňuje) 
drůbež, zjistí-li se ptačí chřipka. 

Člověk vůči člověku je převážně humánní (až tedy na případy válek, vražd, teroristických činů atd.), tak 
se snaží naopak především zachraňovat životy i za cenu smrti. 

To je šílené! Mediálně máme jen jednu nemoc (covid-19), nemoci jako např. Zyka, Ebola, AIDS, 
spalničky, rakovina, úplně zmizely z mediální pozornosti (spíš z propagace). Občas se objeví deprese a 
sebevraždy. Lidé přirozeně umírají, nejen na nemoci, ale i věkem, autohavárií, smrtelným úrazem, 
zabitím... A rodí se noví lidé. 

Na planetě se zrodilo novodobé šílenství. Šílenství vládců a elit. Je etické nenechat přirozeně zemřít 
člověka, který si život už odžil? Už je starý a přeje si v klidu zemřít v rodinném kruhu. Místo toho je 
zachráněn a převezen do nemocnice, kde je mu život „uměle prodlužován“ až nakonec umírá 
osamocen, protože se zároveň ocitl ve speciálním „vězení“, kde není možné ho ani navštívit. 

Podobně je to v domovech seniorů, zákaz návštěv, jen volání, příp. nějaký video-kontakt. To je 
obrovsky deprimující, pro seniory v domovech zvlášť a jejich příbuzné taky. Nikdo je přece nechce 
ohrozit. Ale je těžké si uvědomit, že tím osobním nekontaktováním senioři trpí víc než  třeba i těžkým 
průběhem nemoci?  

Že by se radši viděli a mluvili se svými příbuznými i za cenu nejvyšší? Tj. smrti? Že jsou zachraňováni 
v „životě bez života“ za cenu obrovského nasazení, vypětí a stresu nedoceněného personálu, který se 
o ně nepřetržitě stará za neskutečných podmínek? V normálním stavu si příbuzní odvezli občas klienty 
domů, na výlet, nebo aspoň s nimi strávili pár chvil na návštěvě a klienti si mohli dobít baterky a 
pečovatelky odpočinout. 

Co teď? Vždyť je to šílené! Pečovatelé vyčerpaní a vystresovaní, klienti vystrašení, naštvaní nebo už 
rezignovaní. A čekání, jestli se PES zklidní a opatření se zmírní. To je jako marné čekání na Godota, či 
spíše na smrt. Vysvobozující smrt z tohohle šílenství.   

To vše podstupujeme díky šíleným „volům“ i „kravám“ nejen u naší „věrchušky“. Díky šíleným médiím, 
jejichž sledování dovádí obyčejného člověka tak maximálně k šílenství. 



Čím víc „šílených“ lidí dole ti „šílenci“ nahoře vyprodukují, tím více zbohatnou. Vždyť o tom je vakcinace 
především.  

Kdo se nechá (dobrovolně) očkovat bude spasen? Dostane očkováním propustku k cestování? K výběru 
peněz z bankomatu? Dostane s očkovací látkou i nějaký „nanočip“, který budou snímat (skenovat) 
kamery a těm poslušným (naočkovaným) bude vše dovoleno a těm odbojným nenaočkovaným bude 
vše zakázáno? Kde udělali soudruzi z globální vlády chybu? Vyvíjí několik vakcín současně, u nás bude 
nějaká asi eurounijní, ale když budu chtít cestovat do Ruska nebo do Ameriky bude i tam platit 
„evropská“ vakcína?  

Jak to s námi ti „globální šílenci“ vlastně myslí? Samozřejmě, že dobře, jak jinak. Když ptáčka lapají, 
pěkně mu zpívají a pak je všechno jinak. Jen dva prstíčky, ... to už známe. 

A je dobře, že může být všechno jinak, protože tato verze šílené budoucnosti s nadvládou šílenců 
nemusí vyjít. Naopak. Chce to hlavně hodně odvahy se sebe zastat, nezaleknout se strašení a 
poskytnout si vzájemnou podporu a lásku. Nezapomínejte, že ti nejvíc agresivní se zároveň nejvíc bojí.  

Jeden takový zajímavý příběh právě sledujeme, trochu podobný tomu známému příběhu o Davidovi a 
Goliášovi. Jedna mladá vzdělaná a drobná dáma pokládá na lopatky molocha, zvaného Česká televize 
a zase se podepisují petice, řve se, vzteká, příp. pláče, připravují se spacáky a vedou se agresivní 
protiútoky ve jménu veřejnoprávnosti a obrany liberální demokracie. Což znamená především ve 
jménu globálních nadnárodních struktur a očkování je o tom samém.  

Nebo se mýlím? Jistě, mýlit se mohu, ale aspoň vím, co si o tom myslím, sám za sebe. 

 

Jak laik udělal tečku za koronavirem 

Život s koronavirem jako mediální hvězdou zažíváme každý. Nelze se mu vyhnout. Je nám předkládáno, 
že porazit ho lze jen očkováním. Já si myslím, že virus porazit nelze a očkování jen přispívá k jeho 
omezení. 

Stejně tak k omezení řádění viru přispívají lidé, kteří nemoc prodělali a získali protilátky a samozřejmě 
lidé, o nichž se nemluví. To jsou ti zdraví, co ani neonemocněli, nebo si toho ani nevšimli.  

Jak postupuje nabídka očkování k mladším ročníkům, tak klesá o očkování zájem. Což by mělo být 
naprosto přirozené, neboť ti mladší by měli být zdravější. 

Obecně je očkování nejvhodnější pro ty nejohroženější skupiny, proto by v nejstarší generaci mělo 
převažovat, protože tam může i nejvíc pomoci. Takže u lidí nad 60 let bych to laicky viděl na 
procentuálně nejvyšší zastoupení (cca 70-80 %), ve věku 40-59 let tak přibližně půl na půl a v nižších 
věkových kategoriích 20-39 let bych viděl tak 20-30 % zájemců o očkování.  

Dovolím si tvrdit, že nejen zájem, ale i potřeba očkovat s nižším věkem klesá, kdežto s vyšším věkem 
vzrůstá. Ovšem je potřeba prodat vakcíny, a proto covid pasy a klasická metoda cukru a biče a 
samozřejmě rozděl a panuj. A mediální propagace až spíš propaganda. Takže si asi ještě užijeme pěknou 
„hysterii“ a mnozí se podvolí, aby měli pokoj, nepřišli o práci, získali výhody. 

Tak nějak odhaduji, že pokud nebude odhalen nějaký gigantický průšvih kvůli očkování, bude 
proočkováno cca 80 % populace u nás.  

Ale pojďme se na to podívat úplně jiným pohledem. Pohledem, který nám experti v médiích hlavního 
proudu neřeknou. Jistě, třicet tisíc zemřelých je jedno okresní město v Česku (např. můj rodný Kolín) a 
bezesporu zemřeli lidé „statisticky navíc“, než v předcházejících letech.  

Oficiální statistiky hovoří o 1,661 mil. potvrzených případů a 1,617 mil. zotavených (k 30.5.2021). Už to 
je přece krásné procento uzdravených: 97 %.  



Pokud se tvrdí, že nemocí mohlo projít kolem tří milionů lidí v Česku, pak 30 tisíc zemřelých představuje 
1 % úmrtí na nemoc. I to se může zdát hodně, v absolutních číslech jistě ano, v relativních rozhodně 
ne. 

Představte si, kdyby to ale byl takový zabiják, že by zemřel každý třetí nemocný, pak by musel u nás 
zemřít milion lidí. To je v pravdě děsivé, a to se naštěstí nestalo. 

Ta pozitivní tečka za koronavirem je v tom, že v dosavadním průběhu (rok a čtvrt) velká většina si tím 
prošla poměrně lehce, část to ani nezaznamenala a také naprostá většina (vč. těžkých případů) se 
z nemoci zotavila. Naše společnost je v tuto chvíli v podstatě imunizována. To je dobrá zpráva.  

Špatná zpráva je, že společnost je zároveň těžce poškozena, zejména psychicky a hospodářsky, 
otřesena je důvěra ve vládnoucí vrstvu, také soudržnost a vzájemná důvěra mezi lidmi dostala na frak. 
Společnost se bude dávat dohromady asi dlouho.  

Dobrá zpráva z této krize je příležitost poučit se a začít jinak. A hlavně být opravdu lidmi, tj. projevovat 
lidskost, protože ta otevírá lidská srdce a přes ně se lze lépe domluvit než mluvením. Pochopíme to? 
Nebo přijde sekáč, kterej se nezakecá? 

 

Budou umírat neočkovaní! 

Převážně v nemocnicích. Toto tvrzení je pravdivé, ale jde klasicky o jeden úhel pohledu. Očkovaní 
umírat nebudou? Všichni přece jednou zemřeme, jak neočkovaní, tak očkovaní. 

Co tenhle pohled? Značná část neočkovaných se ani do nemocnic nedostane, natož aby hromadně 
umírala. Jenže tito lidé se ve statistikách neobjeví natož v médiích. Zdraví, a ještě k tomu neočkovaní, 
nejsou zajímaví, vlastně jsou, ale jen jako cílová skupina k přesvědčení pro vakcinaci. 

To přesvědčování k očkování mne ale odpuzuje, obzvlášť teď, když „klony útočí“ na děti a těhotné ženy. 
Ale začalo to už tím podbízením za odměnu v obchodním centru nebo na nádraží bez možnosti 
posouzení individuálního zdravotního stavu. Tím se pro mne celá akce stala nedůvěryhodnou vč. jejích 
propagátorů.   

Vakcinační experiment běží rok. Zatím nejsem přesvědčen o tom, že by mi očkování zdravotně 
pomohlo. Nebojím se infekce ani injekce. Dávám však přednost přirozenosti, tedy přirozené imunitě, 
přirozenému zdraví. 

Čekám, kdy se (a zda vůbec) začnou v ČR uznávat protilátky a zda se jejich hladina bude posuzovat 
s vhodností či nevhodností očkování. Pokud bude úroveň protilátek uznána tak, že se nebudu muset 
testovat, pak si rád zaplatím i test na protilátky, abych se příp. zbavil testování na covid a abych věděl 
na čem jsem.  

Nevylučuji ani, že by mne výsledek (v případě žádných protilátek) přivedl i k přemýšlení o možnosti 
nechat se očkovat. Spíš bych se očkovat nenechal, protože vše, co se kolem toho děje, u mne vyvolává 
pochyby. Jen se ptám, kdo je vlastně dealer Pfizeru? MeSes, Ministerstvo zdravotnictví, nebo celá 
vláda?  

A očkování pro jiné výhody než zdravotní? Jaké výhody? Očkování mne nezbaví povinnosti nosit 
respirátor či roušku. To si vyhodnotím sám, kde a jak budu tuto povinnost dodržovat či nedodržovat a 
je úplně jedno, zda jsem/nejsem očkovaný. Bohužel ani neochrání přede mou mé okolí, v případě, že 
bych byl infekční. Jistě, pustí mne tam, kde je to vyžadováno, ale tam mne (zatím) pustí i negativní test.  

Můj osobní postoj je vyčkat. Vždyť trpělivost i růže přináší. Zatím tedy budu žít s rizikem a údělem 
neočkovaného. Situace se nějak vyvine. Ve světě jsou různé přístupy, není jen Izrael, jsou i státy, kde 
to nechávají čistě na lidech a vše zrušili. A já to budu sledovat a nějak na to reagovat.  

Možná už to nebude z pozice živého tvora v této pozemské realitě. Kdo ví? Avšak více než „Svědkům 
Covidovým“ věřím Životu. Ten si určitě nějak poradí.  



Navíc ten přirozený život se odehrává v přítomnosti a neřeší co bude až bude. To jen my máme ty své 
programy, které nám šrotují v hlavách.  

A ti „ajťáci“ v ČT (a jiných televizích) nám ten SW neustále aktualizují. Jediný 100% spolehlivý „antivir“ 
je nezapínat, nedívat se.  

 

Jak se žije neočkovanému mezi očkovanými? 

Celkem dobře. Nemám s tím problém. Mám většinu příbuzných, kamarádů a sousedů očkovaných proti 
Covidu-19.  

A setkávám se i osobně s neočkovanými. Často mě to překvapí, u někoho bych čekal, že očkovaný 
nebude a on je, nebo naopak o někom si myslím, že určitě je a on není. 

Při osobním styku se asi nejvíc vyplácí metoda „mlčeti zlato“, tedy se tématu vůbec nedotýkat. Ale, 
když si s tím někdo začne, tak přiznám pravdu a chce-li vědět důvody, tak mu je sdělím. 

Důvody nechat se či nenechat se očkovat mohou být různé. Vidím to následovně: kdo se bál nemoci a 
věřil v ochranu očkováním, ten se hlásil v první řadě, kdo se nemoci nebál a věřil více své přirozené 
imunitě než očkování, vyčkával, jak se bude situace vyvíjet. 

Mezitím nemoc působila mezi lidmi a rozdělila je na šťastlivce (kam patřím), kterým se buď vyhnula, 
nebo ji prodělali bezpříznakově a přirozeně posílili svou imunitu. Pak tu byli smolaři s těžkým 
průběhem, pobytem v nemocnici a dokonce ti, kteří nemoci podlehli.  

Ti smolaři (přeživší samozřejmě) se pak na základě vlastní zkušenosti rozhodovali, jak dál. 
Předpokládám, že většina z nich se nechala očkovat. Jde samozřejmě o ovlivnění médii, blízkými, 
vlastními strachy a prožitou zkušeností. 

U mne ta zkušenost nebyla bolestná, naopak. Uvědomil jsem si, že se více potřebuji věnovat sám sobě, 
svému tělu, své duši. Naordinoval jsem si téměř denní procházky, fyzickou práci venku (zahrada a 
chata), denní cvičení a meditace místo večerních zpráv, otužování, dýchání podle Wima Hofa, 
dodržování 12 hodin mezi jídly přes noc s občasným vynecháním snídaně (1x týdně, někdy 2x). Zhubl 
jsem cca 11 kilo, můžu nosit kalhoty, které jsem léta nedopnul, naopak jsem se musel rozloučit 
s oblekem, který jsem si pořídil v tom objemnějším období před Covidem. 

Výsledkem je, že jsem zlepšil svou fyzickou kondici, posílil psychickou odolnost a přirozenou imunitu. 
Proto jsem s očkováním vyčkával a přemýšlel o tom, co se děje a proč. Celou tu dobu ve mne sílil pocit, 
že nenechat se očkovat ze zdravotních důvodů, bylo pro mne dobré a zodpovědné rozhodnutí. 

Dost lidí kolem mne se nechalo očkovat kvůli tomu nátlaku, protože se chtěli vrátit k „normálnímu“ 
životu. Sorry, ale já za normální život nepovažuju všude chodit s mobilem a nechávat se kontrolovat, 
zda jsem očkovaný či testovaný, to samé nosit respirátory všude vevnitř.   

Takže žiju si mezi očkovanými vnitřně svobodně a přijímám, že budu mít ten život těžší. Měli bychom 
se vrátit k úsměvům, ne zakrytým ústům i nosu, k přirozenosti, kdy kolem nás létají různé bacily a viry 
a my, když je vdechujeme, trénujeme svou imunitu, tj. přirozenou obranyschopnost našeho organismu. 
Netrénovaný organismus je náchylnější, tak to zkrátka je. 

Jestli se očkovaní těší na třetí, čtvrtou, ….. dávku, aby získali pocit jistoty a bezpečí, tak je respektuji, 
ale je mi jich líto. Vždyť co vše jim bylo slíbeno a v podstatě nesplněno (chráněni jsou jen dočasně, 
zažívají reinfekce, nakazit druhé taky mohou a respirátorů se nezbavili). Snad kromě toho, že se 
prokážou „certifikátem“ a mohou všude tam, kam je zatím bez testu přístup neočkovaným zakázán a 
zatím se očkovaní testovat nemusí. 

Hlavně, že viníkem jsou zdraví a neočkovaní lidé. Tak holt si na mně někteří smlsnou a ti drsnější mi 
třeba budou přát smrt. I toto přijímám jako důsledek svého rozhodnutí. To rozhodnutí je ovlivněno i 
mou nedůvěrou ve stát, v systém (hlavně buzeruje, v průšvihu nepomůže, neslouží, ale ovládá). 



Naopak důvěrou v Přírodu, přírodní a vesmírné zákony, ve Stvoření a Tvoření, v Lásku ne Strach (tedy 
existuje jeden můj oblíbený Strach, režisér a herec Jiří).  

Už zase směřujeme k Půlnočnímu království. Když člověk vidí, jak lidé stojí fronty na vpich, je mu 
smutno. Přesto si myslím, že pomalu bude sílit i odpor a bude víc míst, která budou naopak připomínat 
Zemi krále Miroslava.  

Tu svobodnou zemi, kde moudří vládci nechávají své poddané volně dýchat a mluvit. Také jim 
neseberou téměř vše pro sebe a své dráby. Naopak je nechají, aby se uživili a vezmou si jen tu 
dohodnutou část, za níž jim zajistí ochranu a v případě potřeby nezbytnou péči.  

Dnes je to zatím sci-fi nebo pohádka, nicméně zkusme si přát probudit se brzy v zemi krále Miroslava 
namísto Půlnočního království, kde potkáváte podivné lidi bez smíchu, úsměvů a s ohavnými náhubky 
na obličeji. Zkusme odhodit náhubky a usmívat se jeden na druhého. Když nás to bude dělat každý den 
stále víc a víc, pak vládci nemají šanci.  

A je úplně jedno, kolik to bude dělat neočkovaných a kolik očkovaných. Naopak ti očkovaní mají přeci 
ten certifikát a nesplněný slib, že po očkování roušky zahodí a měli by po vrchnosti vyžadovat splnění 
tohoto slibu.  

 

Pochmurná atmosféra v nejkrásnějším městě světa?  

Praha byla nedávno prohlášena nejkrásnějším městem světa. Měli bychom mít radost. Možná ji i někdo 
má a jiní ji nemají. 

Vzal jsem to na vědomí a mám rád pozitivní zprávy, takže svým způsobem se z toho raduji, ale že bych 
skákal radostí? To určitě ne. Větší radost mám z toho, že Praha v mém životě hraje naprosto marginální 
roli, protože tam nebydlím a ani nepracuji. Jen ji navštěvuji, a to má zpravidla konkrétní důvod, 
pracovní, nebo i soukromý (návštěva divadla, setkání s kamarády). 

Nevyznám se v Praze jako řidič, je na mne příliš složitý systém parkování, modré zóny, placení 
parkovného. K tomu připočtěme uzavírky, objížďky, jednosměrky, a především všudypřítomné kolony. 
Řidiči z Prahy asi radost nemají. Nejde jen o místní, ale i přespolní.  

Jako přespolní využívám P+R parkoviště a dál MHD, nejčastěji metro. Tak jsem nedávno Prahu služebně 
navštívil, prožil jsem příjemné setkání s kolegy po delší době. Něco jsem se i přiučil. 

Užil jsem si i cestování veřejnou dopravou, copak příměstský autobus a vlak, byl celkem v pohodě. 
Jednak se člověk může dívat z okna ven, a jednak si (sedí-li sám vzadu), může ulevit i od roušky. Pohled 
v obsazeném vlaku či autobuse na spolucestující, je pro mne tristní, naprostá většina v respirátoru, jen 
někteří jen v roušce a jen někteří s uvolněným nosem. 

Hezcí lidé se zakrytým obličejem. Na tom není nic hezkého. Hezčí je dívat se z okna. V metru je to ještě 
horší, tam se zkrátka nemůžete dívat z okna. Můžete se maximálně dívat do mobilu, knihy či novin, 
nebo se rozhlížet po vagónu a vidět zahalené tváře jakoby bez účasti. Pochmurná atmosféra. 

Snažím se usmívat očima, mám roušku přes ústa, občas i přes nos. Ponořím se do myšlenek. Nechci 
chránit před virem sebe, věřím své přirozené imunitě, že si s ním poradí, jako se všemi chřipkami, 
rýmičkami, které se mě léta netýkají. 

Zamýšlím se nad tím, jak v tomto stísněném prostoru chránit druhé, ikdyž jsem přesvědčen, že když 
nejsem nemocný, neměl bych nikoho ani nakazit. Nicméně chci být ohleduplný, ale zároveň chci 
dýchat. To mi umožňuje rouška zakrývající ústa, ale odkrývající nos. Dýchám tak volně, svobodně.  

Vždyť přenos infekce kapénkami se děje ústy po kýchnutí, vyprsknutí a v tom rouška přes ústa částečně 
zabraňuje. Nevím jak kdo, ale já kýchat nosem neumím. 



Také se neumím nosem usmívat. Úsměv jde vyjádřit i očima, ale hlavně ústy. Kdybychom sice měli 
v hromadné dopravě zakrytá ústa, ale zároveň odkryté nosíky, už tím by se pochmurná atmosféra 
vylepšila. 

Lépe by se nám dýchalo, a hlavně bylo by vidět více z tváře, tvář včetně nosu a svět by rázem byl hezčí, 
méně pochmurný.  

Těžko nám něco takového nařídí a budou to hlásat z korona-vizí, ale můžeme si to vzít za své sami. 
Nakonec jsme národ švejků a postava chytré horákyně má u nás také úspěch.  

Tak tam, kde nejde chodit nahoře bez (tedy na ksichtě bez roušky), choďme jako ta princezna 
Koloběžka „oblečená, neoblečená“, stejně to tak dělá už velké množství lidí a dost už chodí úplně bez 
roušky. 

Dovedete si ještě vůbec představit, že by to v pražském metru vypadalo jako před březnem 2020? A 
myslí si někdo, že když se dosáhne 75% proočkovanosti (čemuž moc nevěřím), že se toho dočkáme?  

Já rozhodně slibům návratu k tzv. normálu nevěřím, co vše se už slibovalo a je to jinak. Budeme to 
muset změnit sami, zbavením se strachu a svou odvahou.  

 

O sobectví 

Sobec je v češtině hanlivé slůvko. Asi málokdo by se chlubil tím, že je sobec. Ovšem nálepku sobce získá 
snadno (podobně jako jiné nálepky).  

Co je tedy sobecké? Sebe-střednost: spíše ano, vše se točí kolem mne, já jsem středobod vesmíru, mé 
ego je můj pán. Nicméně každý jedinec jedná a je zodpovědný především sám za sebe.  

Sebe-láska sobectvím ale není, byť asi lépe zní sebe-úcta. Stačí si vzpomenout na slova uvedená v bibli: 
„miluj bližního svého jako sebe sama“.   

Sobectví lze chápat tak, že si já sám přivlastním výhodu na úkor někoho jiného. Lidé mohou mé jednání 
považovat za sobecké, protože jsou o tom přesvědčeni a nelze jim jejich přesvědčení vyvrátit. Jak 
vyvrátíte pomluvu? Budete-li se bránit, budete ji neustále přiživovat, budete-li ji ignorovat, časem 
odezní, nebo aspoň Vám pomlouvači zmizí ze života. Obvykle za cenu, že budete pro ně arogantním 
sobcem. Neberte si to osobně a bude Vám fajn. 

Rozhodl jsem se zatím proti covidu neočkovat. Může být mé rozhodnutí chybné? Jistěže může. Je 
v souladu s rozhodnutími většinové společnosti? Vypadá to, že není. Dokonce někomu může připadat 
sobecké. Je ale opravdu sobecké?  

Činím si tak nějakou výhodu na úkor očkovaných? Žádnou nevidím. Ohrožuji očkované? Jsem-li zdravý 
a poměrně často i testovaný, pak také žádné ohrožení nevidím. Musí kvůli mně nosit roušku i očkovaní? 
To snad musíme všichni kvůli vládním nařízením, přičemž to poměrně značná část lidí nedodržuje, 
protože v tom nevidí smysl ochrany druhých, narozdíl třeba od odstupů. 

Proč se vláda bojí poskytnout výhodu nenosit respirátory očkovaným, přičemž výhodu se netestovat 
mají, byť mohou být stejně jako neočkovaní infekční? Protože by respirátory nenosili i neočkovaní? 
Existuje nějaký průzkum ohledně nošení respirátorů a roušek? Tipl bych si, že neočkovaní je stejně 
nenosí častěji. 

Kdo chtěl, tak se očkovat nechal. Kdybych chtěl, resp. považoval bych to za důležitý příspěvek k ochraně 
svého zdraví, dávno bych se naočkovat nechal. Chránit druhé budu rozestupem a hlavně tím, že pokud 
mi bude špatně, nebudu chodit mezi lidi.  

Takhle se to přece dělalo při sezónních chřipkách. A covid-19 je dnes něco jako horší chřipka. Jsou lidé 
na to citliví, s oslabenou imunitou a ti by chráněni být měli a jednou z cest je v tomto případě očkování. 



Pokud nejsme zastánci neuvěřitelných konspiračních teorií, pak v tom nucení k očkování vidíme hlavně 
ten nehorázný a neetický Pharma byznys.  

Mnozí ve vakcinaci vidí nabídku jistoty a bezpečí, která reálně neexistuje, jen my ji můžeme věřit. A 
pokud je to prováděno na úkor možného ohrožení zdraví např. dětí, těhotných žen a těch, kteří covid 
prodělali a další přísun protilátek z očkování, jim může spíše uškodit, pak jsou největšími sobci Pharma 
firmy a jejich dealeři ve vládě a na ni navázaných institucí a poradních orgánů. 

Navíc politici rádi testují, kam až mohou zajít, a jistě je pro ně lákavé „ve prospěch zdraví“ (tj. veřejného 
blaha), omezit svobodu, a hlavně posílit kontrolu. Chceme digitálně kontrolovanou společnost?  Nebo 
společnost různorodých lidských bytostí, kteří dokážou žít pospolu, přestože (nebo právě proto), že 
jsou rozdílní? A kontrolu a složité předpisy k tomu ani nepotřebují, neboť si vystačí s lidstvím. 

Je zdraví prospěšná plošná vakcinace? Tj. nejlépe všech bez ohledu na jejich individuální zdraví, tedy 
fyzickou kondici, psychickou odolnost a přirozenou imunitu? I u covidu se ukazuje, že lépe funguje 
imunita přirozená a zejména získaná proděláním nemoci. Mladý a zdravý organismus podporu 
očkováním spíše nepotřebuje. 

Nicméně věřím, že pro ohrožené a rizikové skupiny je očkování vhodné a jsem smířený s tím, že pro 
mnoho spoluobčanů jsem sobec, který ohrožuje nejen sebe, ale zejména ty druhé. S tím ovšem nic 
nenadělám. 

Vnímám to tak, že mohu nést plnou zodpovědnost jedině za své zdraví a za svůj život. Za nikoho jiného. 
Jinému mohu nabídnout pomoc. Takovou, na kterou stačím, připadá mi smysluplná a mám z ní sám 
radost. Jiného mohu třeba inspirovat ke změně přístupu.     

 

Základní otázka 

Co je základní otázka dnešní doby? Je to ta známá Hamletovská: „být či nebýt?“. Jak si na ní odpovědět? 
Většina lidí si asi odpoví „být“.  

Takže být, ale jak být? A co to vlastně znamená? Já vidím být ve smyslu žít. Jsem tady a žiju tak, jak 
nejlíp umím, jak mi to vyhovuje. Aby mi to dávalo smysl a aby to bylo se mnou v souladu. Tedy i s mojí 
duší. 

Abych si dokázal stvořit svou radostnou realitu i v neradostném světě. Abych byl zodpovědný a v určité 
míře i ohleduplný. S tím, že za nikoho nepřebírám odpovědnost. 

Tak nám zas lezou čísla nahoru a ti, kteří nás dva roky straší, zase vykukují ze všech televizí a serverů. 
A vnucují nám svůj pohled. Mám pohled odlišný a nemám rád vnucování.  

Přiznávám. Rozhodl jsem se jinak. Očkování proti Covid-19 je dobrovolné. Tzn., že kdo chtěl, mohl, kdo 
nechtěl, nemusel. Protože jsem necítil potřebu z preventivních zdravotních důvodů se nechat očkovat, 
rozhodl jsem se vyčkat, jak se to bude vyvíjet. A za svým rozhodnutím si stále stojím a také jsem převzal 
za své rozhodnutí zodpovědnost. Dokud se budou ze zdravých lidí dělat nemocní, dokud se nebudou 
uznávat protilátky a již (v podstatě ilegálně) vyzkoušené léky a léčebné postupy, dokud se bude blbnout 
s respirátory a dokud bude očkování dobrovolné, nehodlám na svém postoji nic měnit. 

Prostě budu čekat a žít tak, jak mi bude umožněno. Předpokládám, že „hlavní proud“ reálného 
covidismu nedosáhne všude a lidé, kteří tu hru už nechtějí hrát, budou vytvářet svépomocné skulinky.  

Budou to ty díry v ementálu, které se budou zvětšovat až z toho ementálu nic nezbude. Budou to ty 
chyby v matrixu, ta zrnka písku v soukolí toho šíleného stroje, kterému zatím většina tleská, protože se 
bojí a je zvyklá poslouchat. 

Mýlil jsem se v tom, že jsem si myslel, že se zvedne větší odpor, když už se sáhlo na malé děti a těhotné 
ženy. Jako každý jsem ovlivněn tím, co čtu, poslouchám, vyhledávám a s kým se o tom bavím. 



Patřím k těm, co říkají, že raději zemřou, než by se nechali zotročit a opíchat. Určitě se to mnoha lidem 
v mém v okolí vč. některých mých (spíš bývalých) čtenářů tady, nelíbí.  

Ale nežiju proto, abych se někomu zalíbil. Nebo dokonce se snažil zalíbit všem. To nejde, to se nikomu 
nemůže podařit.  

Všimli jste si, jak politici tu hru hrají na veřejnosti a v soukromí ne? Oslavy koalice SPOLU bez 
respirátorů? Že by tohle byl začátek nové vlny?  Nebo ten předčasný záběr v živém volebním vstupu u 
Pirátostanu, kdy si na jakýsi pokyn zpoza kamery začali nasazovat respirátory? Byl to od některého 
pracovníka televize záměr ukázat, jak je to doopravdy?  

Tak teď zavádějí respirátory zase povinně. Sorry jako, to si z nás dělají prdel? Jasně, čísla rostou, přibývá 
i nemocných a zemřelých. Jak je to popravdě s poměrem očkovaní vs. neočkovaní? Opravdu se mi 
nechce věřit, že v Izraeli má na svědomí další nárůst těch pět nebo šest procent neočkovaných. 

Druhá dávka vás ochrání. Tak v Izraeli to už neplatí. Už snad i pro covid pas musí být třetí, možná čtvrtá. 
A u nás se končící ministr zdravotnictví inspiroval Leninem, jen místo „učit se, učit se, učit se“ říká 
„očkovat, očkovat, očkovat“. 

Hm. Držet se strategie, která už jinde evidentně selhává, svědčí o jediném. Někdo ve vedení země je 
buď hloupý, nebo navedený. Tipl bych si, že ti lidé hloupí nejsou. Možná jen přecenili své síly, tj. mysleli 
si, že udají vakcín více a teď je musí vyhodit, protože jim končí exspirace. Také podcenili lidi, tj. mysleli 
si, že je snadněji přesvědčí. 

Covid vítězí, je to podobné jako „Pravda vítězí“. Loni nám ukázal, že jednak existuje a jednak ukončil 
iluzi o „chřipečce“, ale zároveň i o „nelítostném zabijáku“, roznášejícím smrt na potkání. Letos ukončil 
další iluze: očkovaní nikoho nenakazí a Covid znovu nechytnou, díky vyšší proočkovanosti odhodíme 
respirátory a konečně, že účinnost očkování je dlouhodobá. Bohužel asi neplatí ani těch deklarovaných 
šest měsíců.  

Což je špatná zpráva pro ty nejvíce ohrožené. Zejména pro starší a chronicky nemocné. Pro ostatní se 
možná už objevilo světýlko na konci tunelu. 

Možná, že konečně někomu dojde, že imunita získaná promořením a ta přirozená je stabilnější, 
ochraňuje déle a v širším rozsahu. Jen se na tom nedají vydělat ty prachy. Kdo to první oficiálně řekne 
v ČT? 

 

Skončí za Válka válka s Covidem? 

Současná vlna stoupá ve všech statistických ukazatelích, nelze si toho nevšimnout. Je to i u těch 
smutnějších jako je smrt a zaplněnost lůžek v nemocnicích. 

Tečka se nekoná. Spíš opětná exponenciála, která se za nějaký čas sama zlomí směrem dolů. Otázka je, 
za jakou cenu a kdy se to stane.  

Další otázkou je, zda můžeme být v klidu, neboť situace v proočkovanosti a promořenosti je mnohem 
lepší než loni, či se blížíme apokalypse. Jaký bude výklad apokalypsy, pokud by nastala?  

Pokud apokalypsa (tj. „kalamita smrti“) postihne z velké většiny nenaočkované, podpoří tato smutná 
událost propagátory očkování a možná konečně bude po všem. Neočkovaných bude tak málo, že ten 
přeživší zbytek už se nechá na pokoji. Ovšem pokud to významně zasáhne očkované a ti budou tvořit 
nadpoloviční většinu, ukáže se, že vakcíny tak úplně nefungují, jak se tvrdilo.  

Pak bude následovat co? Jako obvykle: objevila se nová mutace, na níž vakcíny nefungují, ale to nám 
nebrání, abychom doporučovali další dávky vakcíny, další restrikce, další lockdowny a za všechno 
mohou samozřejmě neočkovaní! Při vší úctě k těžce nemocným a zemřelým tohle už známe, to je jak 
obehraná deska.  



Pořád se válčí a zdá se, že i za nové vlády se povede boj s koronavirem. Ještě k tomu budeme mít 
ministra s příhodným jménem (tedy ve 2. pádu) Válka a válka s neviditelným nepřítelem bude 
pokračovat. Jedinou zbraní v této válce je vakcína a je třeba ji namířit i na dezertéry této války. 

Copak mír nikdy nebude? Vzpomínám na Johna Lennona a heslo „Lásku, ne válku“. Co takhle vyhlásit 
koronaviru mír a smířit se s ním, tak jako i se smrtí, s jinými názory a přístupy. 

Přistoupit k tomu jinak. Třeba následovně. Je nám líto, zvítězit a udělat tečku nelze, proto považujme 
Covid-19 za standardní respirační nemoc a takto k němu přistupujme. Dávejme doporučení (jako se 
např. dříve doporučovalo seniorům očkování proti chřipce) a odpovědnost nechme na lidech. A 
konečně uznávejme protilátky, tj. přirozenou imunitu získanou proděláním nemoci, ta se ukazuje jako 
stabilnější a výhodnější.  

Pokud aspoň toto nová vláda udělá spolu s doporučením praktickým lékařům předepisovat již 
osvědčené léky, pak může začít obnovovat důvěru, že ji jde o zdraví lidu, a ne hlavně o peníze a/nebo 
plnění smlouvy s farmaceutickými firmami.  

Lidé toho už teď mají opravdu naloženo: nejen covid, zdražování energií, a tím všeho a nejspíš 
očekávaný krach mnoha firem (příp. i státu) jim život ještě ztíží.  Mimochodem proč si platíme 
energetický regulační úřad (ERÚ)? Co dělali, nebo spíš nedělali spící „Růženky“ v ERÚ? 

Naše slavná civilizace jde do kopru, destrukce zdá se býti na vrcholu. Proč? Protože globalizace? A není 
to tím, že povyšuje hloupé (navíc agresivně prosazované) ideologie nad zdravý rozum a cit pro věc? 
Nebo protože se „civilizovaná“ přetechnizovaná lidská společnost oddělila od přírody, vychýlila se 
z rovnováhy a je třeba ji do rovnováhy opět přivést a nepůjde-li to jinak i za cenu zániku takové 
civilizace?    

Jinými slovy moudrost a laskavost byla nahrazena hloupostí, chamtivostí a pýchou a tyto nectnosti 
spolu s dalšími nám (resp. námi) vládnou. Kam nás dovedl boj proti koronaviru? K rozhádané a ostře 
polarizované společnosti. Co s tím? 

Boje jsou naštěstí stále ještě hlavně virtuální. Je třeba zákopy mezi námi zasypávat, nahradit boj 
spoluprací a podporou. Čím lze ty zákopy zasypat? Univerzálním prostředkem je láska. Ta i hory 
přenáší, nějaké zasypání zákopů je pro ni hračka. Začít bychom měli s lidskostí, když k tomu přidáme 
vstřícnost a laskavost, máme vyhráno. Nevěnujme pozornost „bratrovražednému“ boji, ale braňme 
sebe vzájemně a v obraně se spojujme, nespoléhejme se na příchod blanických rytířů, ale ty blanické 
rytíře v sobě probuďme! 

Spoustu věcí nemůžeme ovlivnit, co však ovlivnit můžeme je naše reakce na ně, pokud v té reakci bude 
lidskost (a ta je ze srdce), snáze se domluvíme i přes rozdílné názory. Ale o tom příště.  

 

Poznámka na okraj 

Opravdu máme rozhádanou a ostře polarizovanou společnost? Jak by řekli bratia Slováci „zvonku to 
tak vyzerá“. Usuzovat na to můžeme zejména z virtuálních bojů na internetu, na sociálních sítích a 
v médiích. 

Je vyvíjen zejména mediální tlak, který přináší na jedné straně protitlak a odpor, ale na druhé i 
přizpůsobení se a podřízení se. Média nás denně přesvědčují o důležitosti boje proti něčemu, či boje 
za něco, neustále nás něčím straší. Ve virtuální realitě se to vše ještě více rozviřuje. Jenže je tomu 
opravdu tak? 

Pokud médiím přestanete věnovat pozornost, tj. nekoukáte na zprávy, dáte si detox od mobilu a 
internetu, upozorní vás na to jen v obchodě či nějakém úřadě lidé v respirátorech, pak o tom moc 
nevíte. Sýkorky ani srnky nic takového neřeší a žijí si svůj přirozený život v koloběhu života. 



Nemusíte se setkávat virtuálně v nějakých proti sobě zaměřených skupinách, ale i tváří v tvář v rámci 
rodiny. Také řešíte opačné názory, nicméně lze to brát s nadhledem jako např. takto: 

"už seš očkovaná?", zeptal se můj tchán své dcery. Ta se usmála a řekla "ne". A tím to skončilo. Otázka, 
odpověď. Žádná diskuse, přesvědčování, vysvětlování. Tím konstatováno: máme každý jiný názor a 
nemá smysl se kvůli tomu hádat. A máme se rádi. 

Děda si v tomto moc nerozumí se starší dcerou a jejím mužem, ale s vnučkou (jejich dcerou) si rozumí, 
protože oba jsou očkovaní. Z jeho pohledu se dcera nechrání a je nerozumná, zatímco vnučka se chrání 
a je rozumná.  

Náš pohled je jiný, necítíme potřebu se očkovat kvůli svému zdraví a jiné důvody nám připadají 
v podstatě nemravné, protože jde o manipulaci a citové vydírání s nejistým slibem návratu k 
„normálnímu“ životu. Nepřipadá mi normální chodit všude s mobilem a prokazovat jím svou „oficiální“ 
bezinfekčnost (avšak normálním se to již pro většinu lidí asi stalo). Neumím si užít divadelní představení 
či film v respirátoru (v mém případě ani v roušce). Tak si prostě tyto (zkažené) radosti odpustím a nikam 
nejdu. 

Nechat se očkovat kvůli svým blízkým? Přiznám se, že jsem o tom kdysi uvažoval, protože však nejsem 
typ, který chce být mezi prvními, naopak jsem typ vyčkávací, tak jsem vyčkával a mezitím jsem se 
dozvěděl, že bych svým bližním svým očkováním stejně moc nepomohl, neboť nákazu může přenášet i 
očkovaný. Cítím se zdráv a snažím se chovat ohleduplně. Navíc i dodávat posilující dobrou náladu, 
neboť vím, že strach a stres zdraví nejvíc škodí. 

Přirozené je být zdráv, normální je být nemocný. Někdo preferuje svobodu, volnost a přirozenost, jiný 
jistoty, bezpečí a normálnost. Máme o očkování své pochybnosti, nicméně rozhodnutí svých dětí 
respektujeme, tak jako i rozhodnutí našich rodičů (těm jsme to dokonce na rozdíl od dětí doporučovali). 

Protipóly se dají spojit, jde to. Hlavně ale srdcem, ne rozumovými argumenty, nemusíme se jimi tlouct, 
vždy najdeme sadu argumentů pro i proti, to bychom se jimi utloukli a začali se nenávidět. Prostě si ty 
argumenty necháme pro sebe, změníme téma, a protože se máme rádi, je nám spolu dobře. 

Na potkání neřeším, zda je někdo očkovaný či ne a většinou na to ani nepřijde řeč. Jen když se někdo 
zeptá, tak mu slušně a po pravdě odpovím. Jak se s tím vypořádá, je jeho věc. 

Mnoho lidí upozorňuje, že nekráčíme ke světlým zítřkům, ale do řiti. To budeme muset do té řiti 
opravdu dojít? 

Nebo se jí vyhneme a najdeme jinou cestu? Dokážeme otevřít svá srdce a překonat protiklady? Jedině 
přes srdce (lásku) vede cesta k překonání nenávisti, strachu, svých přesvědčení a zažitých programů 
(zvyků). Zkusme to! 

 

Tečka se mění v otazník  

I v zemích, kde jsou proočkovaní téměř stoprocentně, covid nezmizel a dál řádí. Jak to? Proč? Otázek 
už je příliš. 

Zdá se, že „císař je nahý“ a zvědavému invalidovi Karáskovi ze Záskoku nikdo neodpovídá. Resp. dočká 
se jediné odpovědi „očkovat!“ Nejsem apriori odmítač očkování, jsem hlavně pochybovač. Jak se dají 
pochybnosti vyvrátit?  

Tím, že se bude jednat férově a odpovídat pravdivě. Přičemž pravdivá odpověď je i tato: to zatím 
nevíme, ale až se to dozvíme, pak pravdivě odpovíme. Zatím mé pochybnosti o vakcinaci proti Covidu 
spíše narůstají, než by se zmenšovaly, a to konspiracím opravdu nefandím. 

Má představa o očkování, které v minulosti vedlo k omezení šíření mnohých nemocí (především spíše 
bakteriálního původu) byla, že se očkovací látka připraví z původce nemoci ve slabé koncentraci tak, 



aby to vyvolalo imunitní reakci organismu. Tak aspoň fungovalo očkování proti dětským nemocem, 
které nás v tom našem dětství před nimi ochránilo. 

Pak bylo známé očkování proti tetanu, to se zapisovalo do socialistického občanského průkazu a 
obnovovalo každých 15, později 10 let. Tato očkování jsem samozřejmě absolvoval. Jednak byla 
povinná a jednak s doživotní, či aspoň dlouhodobou ochranou. 

Pak nastal rozvoj sezónních (každoročních) vakcín proti chřipce, či klíšťové encefalitidě, avšak tato 
očkování byla dobrovolná.  

Pokud se touto optikou podívám na očkování proti Covidu, vyplývají i z toho následující otázky. 

Proč je očkování dobrovolné?  Patrně proto, aby výrobce a kontrolní regulační úřad, který vakcínu 
(založenou na novém principu) schválil podmínečně v experimentálním režimu, nenesly zodpovědnost 
za poškození zdraví způsobené aplikací vakcíny. 

Proč je na očkování vyvíjen takový tlak, když je dobrovolné a záleží na svobodném rozhodnutí každého 
jedince? Aby se vlivem vyšší proočkovanosti dosáhlo kolektivní imunity a zároveň se ochránila 
nejohroženější část populace. Tomu jsem fandil a donedávna dokonce věřil, že to tak bude. 

Jenže se ukazuje, že to tak úplně není, v nemocnicích leží spousta očkovaných s reinfekcí a někteří 
s těžším průběhem. Také studie potvrzují, že prodělaná nemoc udržuje paměťovou imunitu a chrání 
lépe a dlouhodoběji než očkování. Vakcína nedosahuje takové účinnosti, jak se předpokládalo a dokud 
virus přirozeně neoslabí a populace se přirozeně nepromoří, pak očkovaní budou vyzývání dva až třikrát 
do roka na další dávku. O to už se umělá inteligence postará.  

Takže se ukázalo, že dvě dávky nestačí, ani tak nechrání před reinfekcí, a navíc nemoc přenáší i 
očkovaní. U dětí a mladých, jejichž mladší organismus by si měl (až na oslabené jedince) s virem poradit 
přirozenou imunitní reakcí, nikdo nedoložil, že je očkování z důvodu ochrany zdraví jejich, případně 
jejich rodičů a prarodičů, vhodné, a tak výhodné.  

Na mé straně pochybnosti přibývají a odborníci vystupující v mainstreamových médiích odpovědi na 
mé zvídavé otázky neposkytují. Hlavně proč se stále neuznávají protilátky, proč se testují zdraví lidé, a 
ne pouze ti s příznaky, proč se nepoužívají (již osvědčené) léky? Jak je to s respirátory? Slouží především 
k ochraně nositele, nebo k ochraně okolí? Proč se stále nutí používání respirátorů vevnitř? Chápu je 
v přeplněných místnostech, v hodně obsazených dopravních prostředcích, ale hlavně v nemocnicích a 
domovech pro seniory, ale plní svůj účel? A do jaké míry škodí, přece ovlivňují dýchání a člověk 
vdechuje svůj vydýchaný vzduch. 

Dokud nedostanu (či nenajdu) uspokojivé odpovědi, které by mě přesvědčily, že je očkování to nejlepší 
pro ochranu mého zdraví, pak přijímám úděl neočkovaného se vší odpovědností, která z toho vyplývá. 

Možná už se blýská na lepší časy v situaci s Covidem, byť za cenu mnohých zemřelých, neboť se promoří 
zase více lidí a možná, že i více lidí bude pochybovat tak, jako já. Myslím hlavně z řad očkovaných, 
neboť ta tečka se přeměnila v otazník a na otázky odpovídá vykřičník. 

Ještě jak to bude se svobodou a odpovědností? Taky už se blýská? Možná nad Tatrou a tady budeme 
za chvíli hledat domov můj. 

 

Covid: trochu retrospektivy a z trochu jiného pohledu  

Po black-outu se podívejme retrospektivně na Covid. Exponenciála přinesla své „ovoce“. Je dost kyselé 
a smutné. Katastrofické scénáře jsou asi překonány. 

Kdo za to může? Neočkovaní. Samozřejmě. Zkusme se na to podívat úplně jiným pohledem. Na první 
pohled bláznivým, nevědeckým. Kde začít? 



Slýcháme varování: važ slova, dávej si pozor na to, co myslíš a co děláš. Také jste možná slyšeli „karma 
je zdarma“.  

V podobném duchu někdo možná zná následující duchovní moudro: „přej (si) a bude ti přáno“, nebo 
„přej si a Vesmír ti to splní“. Avšak dávej si pozor, co si přeješ a ještě víc, čeho se bojíš.  

Pokud se bojíš, Vesmír si to přečte jako tvé přání, a to ti splní. Podívejme se na to optikou, že toto je 
nezpochybnitelná pravda a následně použijme logiku. *) 

Bojím se Covidu. Přání se mi splní, onemocním. Covidu se sice bojím, ale ještě víc se bojím vakcíny. 
Onemocním tak, že jakmile se z toho zážitku vzpamatuju, pospíším si na vakcínu. 

Nebojím se ani covidu ani vakcíny, přeji si klid. Klid mám, je to ten klid v oku uragánu. Všude okolo 
šílená ničící bouře, tady klid. V realitě se mě to moc nedotýká, neonemocněl jsem, ikdyž jsem se 
s nemocným setkal, nevím, že bych někoho nakazil. Necítím potřebu se očkovat kvůli obavám o své 
zdraví. Jsem zdravý, a to se v nezdravé společnosti neodpouští. 

Zkusme postoupit dál. Logicky ve stejném duchu. Čeho se báli (v překladu co si přáli) mediálně 
profláknutí „věrozvěstové Covidu“? Mluvili o přeplněných nemocnicích, o velké spoustě zemřelých, o 
mrazácích. Vesmír jim ta přání právě plní.  

Opusťme tento pohled a podívejme se na to zase jinak. Trochu retrospektivně. Na Covid jsme nebyli 
připraveni, ať už je jeho původ a záměr jakýkoliv. A ať si o něm po dvou letech myslíme cokoliv.   

V úplně první vlně mě překvapila vlna sounáležitosti a potenciál tohoto národa, pak se to někde zvrtlo. 
Vyčůránkové to začali zneužívat, opatření se měnila jak na běžícím pásu (což se zprvu dalo pochopit), 
přišla únava, vzájemné nepochopení, lidé toho měli dost, nehrálo se fér, nevysvětlovalo se, hlavně se 
strašilo, zakazovalo a přikazovalo. Začalo to poněkud zapáchat (korupcí, manipulací, citovým 
vydíráním) a mnozí lidé se začali ptát a hledat odpovědi.  

Místo otevřené diskuse různých přístupů, názorů a poskytování (byť různorodých) odpovědí jen: zavřít, 
pokutovat, nabídnout jedinou cestu ven (očkování), ostatní možnosti cenzurovat. Proč? 

Nejdřív malá odbočka: protože slova (podobně jako i myšlenky) mají velkou sílu. Na počátku bylo Slovo. 
Zkusme pár příkladů: „Seš tlustá!“ řekl chlapec dívce, ta začala hubnout a skončilo to mentální anorexií. 
„Toho se paní nezbavíte do konce života“, řekl doktor mladé paní a ona skutečně propadla chronické 
nemoci, docházela na vyšetření a poctivě polykala léky (které s věkem přibývaly) až do své smrti.  

„Jak dlouho si myslíte, že budu žít, pane doktore?“ „Moc dobře to nevidím, tak tři měsíce“, řekne 
doktor a po třech měsících obdrží parte. Nebo se stane zázrak. „Na to ti kašlu doktore, já budu žít“, 
zdravě se naštve žena, která si přeje žít a Vesmír ji to splní.  

Proč se tedy cenzuruje? Protože slova mají i opačnou sílu. „Císař je nahý“, řeklo dítě v Andersenově 
pohádce a teprve pak to lidé uviděli. 

Co vidíme teď kromě těch hrozných čísel, zpřísňovaní opatření, zostření očkovací kampaně? Hlavně 
snahu najít a označit viníky (což jsou lidé zdraví, neočkovaní, remcalové, anti-rouškaři, usměvaví apod.) 
a ti vystrašení lidé už se o ně postarají. Nepřipomíná to náhodou hon na čarodějnice?  

A dav zase bude křičet: ukřižuj ho! Koho? No přece toho nepoddajného, toho, který nám to tady kazí, 
který si dovoluje pochybovat, který nám nabízí jinou cestu a který nás usvědčuje ze lži. Tak si ty šířené 
polopravdy pro jistotu připomeňme: očkovaní se znovu nenakazí, očkovaní nikoho nenakazí, očkování 
vydrží nejméně rok a je lepší ochranou než prodělání nemoci, až se nás dostatek naočkuje (původně 
70 %), odhodíme respirátory, protože budeme mít kolektivní imunitu, protilátky a léky nefungují tak 
dobře jako očkování.  

Sliby, chyby. Přesto mnozí nepochybují a stále dále slepě věří: za to mohou neočkovaní! A kdyby téměř 
žádní neočkovaní nepřežili, protože se část podvolí, další část zemře, mohli by nepochybně za další 



vlnu. A vakcína nebude mít na svědomí žádné zemřelé. Naopak vakcína nám pomohla přežít a pokud 
někdo nepřežil, měl smůlu, protože nestihl další posilující dávku. To je přece jasné jak facka.  

Historie se opakuje. Tentokrát s papežem v čele (jako za Mistra Jana l.p. 1415).  

*) Pozn.: „Podívejme se na to optikou ...“ není tvrzení, že uvedené je nezpochybnitelná pravda, ale pouze tvrzení, 
že pro další úvahy rozvíjené na základě logiky toto použijeme jako nezpochybnitelnou pravdu. 

 

Ten, kdo .... aneb hádej, kdo to je?  

Ten, kdo si jde svou cestou, jaksi mimo hlavní trasu. Mimo dav. Ten, který sice má mobil, ale nejradši 
je, když nezvoní, ani nepípá.  

Má ho položený doma na kredenci, nebo v práci na stole, nosí ho v pracovní tašce nebo batohu. Občas 
si ho i zapomene vzít, někdy si ho zapomene i schválně, aby ho náhodou nerušil. Taky do něj moc často 
nečučí. 

Ten, kdo rád chodí pěšky a pokud jede autem, upřednostňuje vedlejší silnice. Ten, kdo se nikam nežene 
a nemusí být u všeho. Ten, koho netrápí, že něco neví, nebo, že někoho nezná. Koho netrápí ani to, že 
ho někdo pomlouvá. 

Ten, kdo ví, že určitě porušuje nějaký právní předpis, o jehož existenci v životě neslyšel. Ten, kdo si 
nemyslí, že nám více předpisů a právníků zajistí více pořádku a spravedlnosti. Naopak je přesvědčen, 
že to přináší víc zmatků a v konečném důsledku bezpráví.  

Ten, kdo ví, že nelze mít vše pod kontrolou, že se nevyplácí tlačit na pilu, že akce plodí reakci a že 
jedinou šancí, jak vystoupit z bludného kruhu, je nechat to být, nechat to volně plynout, ono to nějak 
dopadne, řešení se obvykle najde. Někdy se to vyřeší samo. Někdy je třeba vyzkoušet různé cesty 
(Cimrmanovy slepé uličky), než se ukáže to pravé ořechové. 

Ten, který nikdy netoužil po tom bydlet v Praze. Ten, kdo tam studoval a nějakou dobu pracoval, ale už 
ani netouží tam občas nějaký čas pobýt. 

Ten, který miluje přírodu a přirozenost. Ten, kdo preferuje přírodní vědy, ale současně ten, kdo miluje 
češtinu, protože tento ohebný a tvořivý (navíc mateřský) jazyk umí ovládat.  

Ten, kdo má rád kofolu, ale ne Colu. Ten, kdo nenavštěvuje Mekáč a radši si dá čínu. Ten, kdo má rád 
víno, pivo, kávu. Radši kyselý než sladký. 

Ten, který nepolyká prášky a uznává celostní (neboli funkční) medicínu a psychosomatiku, zkrátka ten 
medicínský pohled, který se dívá na zdraví a nemoc v souvislostech života. 

Ten, kdo radši tráví dovolenou v naší zemi než v cizině. Ten, který se rád hrabe v hlíně, rád chodí bos 
po trávě, rád se koupe v přírodě. Ten, který má možnost si i něco zeleniny a ovoce vypěstovat, chutná 
mu to čerstvé a na přebytky má dva mrazáky. 

Ten, kterého nebaví sociální sítě ani televizní zpravodajství. Který by, kdyby žil sám, doma neměl ani 
televizi a kdyby nechodil do práce, tak by snad ani nemusel mít mobil.  

Ten, který sám ale nežije, a tak bere ohled na milovanou a milující osůbku, s níž sdílí domov a život. 

Ten, který nechodí do kostela, ale často navštěvuje samotné boží dílo na Zemi: chrám přírody. Ten, kdo 
ví, že Láska je Bůh, jak zpívají Chinaski a věří v Moudrost Matky Přírody a v Řád Vesmíru. 

Ten, kdo se rád směje a má rád i nekorektní humor, takový, který býval v České sodě a v Měsíčku Sorry, 
PrDeL. Ten, který humor nejen konzumuje, ale občas i vytváří, říká se tomu situační humor. Ten, který 
se nebere vážně a umí se zasmát i sám sobě.  

Ten, který by se nejraději stal už „zahnívajícím rentiérem“ pouze s malou rentou (důchodem) a dělal 
jen to, co ho baví a naplňuje. Ten stav se pomalu ale jistě přibližuje. 



Ten, který nehodlá přesluhovat, spíš by odešel dřív, nebo si to aspoň zařídil tak, aby nemusel pracovat 
pět dní v týdnu, ale třeba jen dva dny (je myšleno pracovat v práci).  

Ten, který je příslušníkem mnohých podivných menšin, které mají jedno společné: rozhodně nejsou 
žádnými aktivisty a médii preferovány.  

Odpověď na hádanku. Je to ten „divnej mimoň“, který jde jinudy. 

Modří už vědí! 

 

 


