
Nemoc covid-19 byla zneužita pro globální politickou, socioeko-
nomickou a mediální manipulativní kampaň.  

CHCETE TO ZASE? 
Nová vládní očkovací kampaň má přesvědčit lidi k dalším nekončícím 
„tečkám“ za covidem. Nejde však jen o covid. Státy budou dál hledat 
cesty, jak lidi pod tlakem strachu zbavovat práv a svobod, manipulovat 

jimi, kontrolovat je a činit závislými.    

Drtivá většina klíčových informací státu o covidu a jeho eliminaci se 
ukázala jako lži. A stát pokračuje v manipulaci.

Nechcete? Chcete být informovanější 
a odolnější vůči manipulacím státu?

WWW.CHCETETOZASE.CZ



Chcete to zase? 

 z Stát bezdůvodně zavřel děti na dva roky do izolace sebral jim to, co potře-
bují nejvíc – radostně a přirozeně poznávat svět. Následky na ztrátě vzdě-
lání, duševním i tělesném zdraví a schopnosti navazovat zdravé vztahy jsou 
nedozírné a mnohé další se teprve projeví.

 z Očkování dětí proti covidu nemá lékařské ani morální opodstatnění a je 
zatíženo závažnými nežádoucími účinky, jako je například myokarditida 
(zánět srdečního svalu).

 z Nátlak a manipulace reklamou na očkování cílenou na děti a dospívající 
je amorální. Nerovné zacházení s neočkovanými dětmi a dospívajícími či 
dokonce jejich šikanování je nepřípustné.

 z Kvůli izolaci, segregaci a šikaně ze strany pedagogů i celkovému selhání 
dospělých výrazně přibylo psychických i fyzických onemocnění dětí včetně 
depresí, úzkostí a sebevražd. 

 z České školy byly zavřené nejdéle v Evropě a 1,4 milionu žáků a studentů 
nedostávalo zákonné vzdělání. Mnohé školy se při dodržování příkazů staly 
nehostinným prostředím a rodiče často nevěděli, co se v nich dělo.  

 z Přínos distanční výuky je iluzorní. Děti se při ní učily především předstírat, 
být závislé na technologiích, lenivět a tloustnout.

 z Civilizace, která obětuje děti strachu dospělých, nemá budoucnost.

Nechcete? 
Nezávislá lékařská, psychologická, právní, pedagogická a společen-
ská fakta o covidu a následcích covidové krize – vycházející z praxe 
a reality – i o rizicích jejího opakování najdete na stránkách, které 
vyvracejí desítky rozšířených mýtů o covidu.
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Společenství lékařů, psychologů, právníků a aktivních občanů Iniciativa 21 mapuje ná-
sledky covidové krize vyvolané mylnými informacemi státu, manipulativními kampaněmi 
a chybnými postupy politiků a úřadů. Chceme zvýšit odolnost veřejnosti vůči pokraču-
jícím státním dezinformacím a kampaním, vůči strachu a ovládání. Chceme podpořit 

kritické myšlení a dodat lidem odvahu rozhodovat se nezávisle o jejich osudu.

www.iniciativa21.cz


