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„The Covid-19 pandemic has struck at a time of
➢ rising illiberal autocratic populism and global democratic backsliding.“
„The most pressing question is: how to ensure
➢ that a state’s legitimate aim to protect the health and life of its citizens
does not degenerate into arbitrariness and disproportionate interference
with the exercise of rights and freedoms inherent to democracy.“
Globální kontext – světová krize - 4x masový strach:
1) Klimatická krize
2) Finanční krize 2008
3) Migrační krize 2015
4) Pandemická krize 2021
Diktát PROGRESIVISTŮ a POLITICKÉ KOREKTNOSTI
➢ Mediální diskurz – dominantní: VÁLEČNÝ DISKURZ (ne kompromis – střední cestu
= základ stabilní demokracie) – Většina politiků a část expertů → veze na vlně válečné rétoriky
Imperativ: DEMILITARIZOVAT rétoriku ve veřejném / mediálním prostoru
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Moc – politická, ekonomická, mediální

1/ Politická moc – parlamentní a vládní strany a hnutí
2/ Ekonomická moc – velké domácí a zahraniční firmy
3/ Mediální moc – mediokracie – pojmy:
➢

➢
➢
➢
➢
➢

mediálním kartel
mediálním populismus
mediálním hyenismus
válečnické zpravodajství
černá média aneb bulvár strachu
mediální „role pitbula“ (místo „role hlídacího psa demokracie“)
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Tichý mocenský převrat
dominance nad politickou, odbornou, ekonomickou a občanskou sférou
Katastrofy: záplavy, požáry, tornáda, zemětřesení, výbuch sopky, války, pandemie
➢

„výjimečný stav“ = mimořádné zpravodajství – v řádu dnů až týdnů

Covidová pandemie – PŘELOM: 2 roky info monopol – válečnické zpravodajství

Klíčová média = „kartel médií“ – rozhoduje o:
➢
➢
➢
➢

pravdě a nepravdě
→ vědě a „nevědě“
morálce a „nemorálce“
→ příteli a nepříteli
informaci a dezinformaci
komu ukáží palec dolů, komu nahoru

Zdroje mediální moci – vůči politické sféře:
a) kartel velkých médií (adaptace – „nákaza“)
b) informační monopol – v období katastrofy
c) šíření strachu – manipulace s obyvatelstvem

d) zastrašování oponentů
e) ochočení vědců – monopol vědecký výklad (rozkol)
f) diktát / peskování politické sféry → volby jako hlavní důvod
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Tichý mocenský převrat
dominance nad politickou, odbornou, ekonomickou a občanskou sférou

Špatně dopadá :
➢ 1 politická strana – uzurpuje příliš moci
➢ soudci, státní zástupci či policie - obsadí příliš moci na úkor politické sféry (Itálie 90. let)

1/ Podřízení – vědecké sféry (strategické partnerství)
➢

vyvolení – adaptovaní: alarmistické vystupovaní & klientelismus & (střet zájmů)

➢

cenzurovaní & zastrašovaní – „neadaptovaní“ – dělají vědu

2/ Podřízení – politické sféry (volby 1x za rok, adaptace politiků)

3/ Podřízení občanské sféry – manipulace strachem – zahnání do soukromí
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Veřejné blaho – úloha násilí
marxistická poučka o svobodě „jako poznané nutnosti“
novinář M. Čermák:
➢
očkování ze zákona – neomluvitelné násilí („první zastávka)
➢
zákaz kouření daný zákonem
➢
zákaz nezdravě se stravovat – zavedení infarktové daně za dorty a vepřo-knedlo
➢
zákaz nezdravého životního stylu – povinnost ujít aspoň 5000 kroků, sankcí platit si doktory ze svého)
➢
zákaz jakéhokoli rizikového chování na základě většinového mínění
➢
zákaz nezávislých médií (M. Zeman: „Novinářů je příliš moc, měli by se likvidovat.“)

novinář M. Stoniš:
„Připomíná mi to slavnou marxistickou poučku o svobodě „jako poznané nutnosti“.
„V pojetí marxistů je svobodný ten, kdo pochopí, že se musí části svobody vzdát ve prospěch celku,
který vaši svobodu potřebuje k dosažení svých cílů. Ty ovšem se svobodou nemají vůbec nic společného,
ale nevadí, jsou krásné a správné. Jako třeba diktatura proletariátu a třídní boj.“
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Ideologie covidismu: „scientismus-hygienismus“
sekulární verze chiliasmu 21. století

Verze pohádky o boji dobra a zla – postup proti covidu nabyl
➢ ideologických + náboženských + až apokalyptických globálních rozměrů
Boj proti zákeřnému viru se zvrhl – svatá válka – a souběžně:
➢ proti temným silám přírody
➢ proti temným silám ve společnosti.
Na rozdíl od „zlé buržoazie“ za komunistické totality:
➢ „třídní nepřítel“ – hůře rozeznatelný, všudypřítomný
➢ opět „zrádní intelektuálové“ – s tituly před jménem a za jménem
(narušují informační monopol)
Biolog a filosof prof. S. Komárek – podstata ideologie covidismu
marxismus-leninismus nahradil → „scientismus-hygienismus“
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Biolog a filosof prof. S. Komárek & filosof M. Burchardt
podstata ideologie covidismu:
marxismus-leninismus nahradil „scientismus-hygienismus“
1)

SCIENTISMUS“ – samozvaná vědecká nadřazenost
a) většina expertů – vylikvidována j. dezinformátoři… & cenzura
b) vyvolení odborníci (médii) – „9 z 10 epidemiologů“ – několik
→ hlavní kvalifikace vyvolených: alarmismus skupinka & klientelismus
(schopnost „být v pravý čas na pravému místě“)
→ až na výjimky nepatří v daném oboru k respektovaným vědcům
(dle kritérií odborných publikací s impakt faktorem a mezin. uznání.)
Jednostranný, krajně invazivní přístup

2)

HYGIENISMUS „homo hygienicus“ = „člověk hygienický“
„… uhněten obrazy nahánějícími hrůzu…………………….
naplňuje určitou doktrínu chování, péče, hygieny a sterility.
Je to jako zimní spánek toho lidského v nás… z hygienického pohledu se stává jediná životní
perspektiva, … dokonce politická ideologie... funguje jako totalitární forma moci.
Všechno, co je riskantní – zpívat v kostele, obejmout člověka, zajít si na koncert, chodit do školy
– se nevyplatí, protože to všechno jsou od nynějška místa s výskytem nebezpečí.
Křesťanská idea:
➢ ,Miluj bližního svého' se nově překládá jako:
➢ ,Boj se bližního svého'…
Každý jednotlivý člověk ohrožuje můj život!“
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ŠTĚPENÍ SPOLEČNOSTI:
vaxeři / antivaxeři“ – dez/informátoři“
Z podstaty ideologie covidismu – boj dobra proti zlu & agresivitě & alarmismu
1) „Nový třídní boj“ – vnitřní nepřítel → nenávistné dělení společnosti
➢ za pomoci inkvizitorských skupin typu „Manipulátoři.cz“
➢ woodoo panenky jako terč zloby – zneužití pojmů „dezinformátor“…
2) „Vedoucí úloha“ progresivních sil – hlavní média → v „roli pitbula“
– bez vykopaných příkopů sp. stojí covidová ideologie (agresivity a alarmismu) –
na hliněných nohou
Co by se stalo – BEZ ohraničeného nepřítele &
BEZ příkopů ve společnosti
BEZ tématu o dezinformátorech a antivaxerech:
a) nedávalo by smysl vést válku proti temným silám
b) morální a vědecká nadřazenost splaskla jako bublina
c) místo mediálního monologu – vést dialog s předními vědci + omluva
d) vzdát se boje za lepší zítřky
e) opustit „roli pitbula“ a vrátit se ke každodenní mravenčí práci „v roli hlídacího psa demokracie“
Ústup od válečného zpravodajství plného adrenalinu+ povýšenectví OBTÍŽNÉ
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Příležitost studovat EROZI DEMOKRACIE v přímém přenosu
1/ pro studenty sociálních věd
2/ pro občanskou společnost a její elity→ jevy popsat, analyzovat a postavit se jim

Lze tak sledovat a zkoumat tyto jevy – základní systémová infrastruktura:
➢ novou ideologii boje dobra a zla → covidismus: „scientismus-hygienismus“ (autoritářství → polo-demokracie)
➢ „vedoucí úlohu“ médií „v roli pitbula“ → mediální populismus & mediální hyenismus
➢ cílené štěpení společnosti, pracovních týmů, rodin a přátel → vaxeři / antivaxeři & dez / informátoři
➢ nevídané sociální inženýrství → ve formě lockdownů a chaotických opatření
➢ degradaci milionů lidí na občany druhé kategorie → vylučování milionů lidí z veřejného života
➢ brainwashing neboli vymývání mozků → psychologicko-patologický aspekt
➢ zneužití strachu a paniky → jako hlavního nástroje manipulace a rozkolu společnosti
➢ odhalování vnitřních nepřátel → zastrašování a mediální lynč → kritické vědecké obce
➢ inkvizitorské skupiny typu „Manipulátoři.cz“
➢ neoficiální cenzuru v podobě zamlčování a křivení faktů
➢ zneužití slovníku – zejména pojmů dezinformátor a antivaxer
➢ devastaci nejmladší věkové skupiny a jejího vzdělání
➢ zničující izolaci seniorů
➢ destrukci kultury a středních vrstev
➢ rozbití občanské společnosti
➢ přidušený právní stát…………………
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Děkuji za pozornost
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