
Zlo jménem 
Progresivismus

@Sceptical_Stan (Twitter, Gab)

Prezentace vznikla pro Trikolóru, ale nevyjadřuje její oficální stanoviska



Co je cílem progresivistického hnutí

Cílem je přebudovat společnost na „spravedlivější“, plně inkluzivní, 
odstranit bariéry pro lidi na celém světě, zreformovat ekonomiky na 
globální, se „spravedlivým“ rozdělováním bohatství (Great Reset)
pomocí získané moci, za použití jakýchkoliv prostředků (protože cíl 
ospravedlňuje prostředky k jeho dosažení)

Prvotní cíl -  je získat moc, měnit legislativu a výklad práva, upevnit 
pozice, zneškodnit oponenty a umlčet kritiky z vlastních řad



Aktuální výsledky progresivismu
 Genderové komise ve všech USA a UK úřadech a větších firmách, podporující LGBTQIA
 Neo-rasimus („Diverzita“) – základem je Critical Race Theory
 Radikální feminismus – intersekcionalismus – přijímán často jako standard
 Bílý heterosexuální muž v US a UK má jen právo uznat své bílé privilegium
 Radikální klima-alarmismus (postavený na emocích, viz. zbožštění Gréty)
 Rozdrolování a degradace tradičních hodnot 
 Přepisování historie na „správnou“ (včetně ničení soch)
 Zákazy a opravy „nevhodných“ uměleckých děl (i pohádek)

Cancel Culture - Kultura vylučování nepohodlných z veřejného života (učitelé, filozofové, umělci,...)
     (vč. psaní dopisů zaměstnavatelům/sponzorům apod) – např. nobelista James Watson

 Důsledek: V USA a UK se před hovorem rozhlížejí po hospodě, jestli se mohou bavit, jako u nás za komunistů

Úspěchy neomarxistů:
 Získání všech technologických obrů na stranu progresivismu (Google, Twitter, Facebook, Amazon,…) – 

cenzura všech nepohodlných názorů na cokoliv od koholiv (např. umlčení prezidenta Trumpa)
 Většina médií, včetně státních, přebrala progresivistické názory a aktivně je propaguje



Překlad: Ohnivé, ale většinou pokojné protesty...



Ale v ČR to tak není přece…
- Genderová Studia
 - Univerzita Karlova
 - Masarykova Univerzita Brno
- Bakalářské a Magisterské práce na všech VŠ   (Např. Diversity Management na ČVUT - Adamová-Pekarová)

 - Sociologický ústav Akademie Věd oddělení Gender&Sociologie

 - Národní kontaktní centrum -  Oddělení gender a věda

- Příklady dotací (ne)ziskovek

 - Národnostní menšiny – 15mil Kč

 - Gender – 4,5mil (2020 7mil Kč)

 - Člověk v tísni – cca 300mil Kč (na vše, i na užitečné projekty)

- „neLiberální“ média

- ČT, Čro, Deník N, Seznam Zprávy, Aktuálně, A2larm, …

-Korporátní aktivismus

- Ze zásady vybírány vizuály, s nadreprezentací menšin v ČR (např. Zelando)

- Ikea ve vbideo reklamě poučuje muže, že mají domá více pomáhat



Probuďte se ovčané!
(Wake up sheeple!)

Vybraná doporučená média/autoři:

-Neviditelný pes, info.cz, echo24, Parlamentní listy; Česká pozice

-Youtube (anglicky) : Lotuseaters, TimPool, Jordan B Peterson (více psychologie, filozofie)

-Gab: Stefan Moulyneaux, Prison Planet, Sargon of Akkad

-Velice doporučuji na Youtube vyhledat: „Yuri Bezmenov warning to America“
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