
Desenská výzva II 

 
 Také Vám připadá, že strany a jejich zastupitelé se Vás snaží oklamat svou reklamou a  

sliby ? 

 Také máte zkušenost, že i noví zastupitelé  „obrátili“ ? Že mluví i do věcí, kterým 

vůbec nerozumí? 

 Také máte chuť jít proto od politiky dál, abyste se neušpinili? 

 

To, že zastupitel, hejtman, senátor mluví pravdu, zda není nebezpečný pro své okolí, zda je na 

něj spolehnutí, případně, zda je „duševně zdravý“, zjišťují psychologické testy. 

 

Každý řidič autobusu nebo nákladního auta nad 7,5 tuny jimi musí projít. Každý, kdo žádá o 

zbrojní pas je bude muset absolvovat.  

V případě politiků ( zastupitelů ve městech, krajích i poslanců a senátorů v parlamentu) však 

nikoliv. A to přesto, že mají pravomoc nakládat s obrovskými prostředky, vzniklými z práce 

nás občanů, přesto, že mohou způsobit mezinárodní konflikty a přesto, že mohou 

vyprovokovat dokonce i občanskou válku. 

 

  
 

Nejjednodušší a praktické je požádat politiky, aby si dali dobrovolně udělat psychotesty. A to 

pro jednoduchost stejné, jaké bude muset mít člověk, který chce legálně vlastnit osobní zbraň 

nebo které již teď musí mít ten, kdo řídí autobus nebo větší nákladní auto. Budou-li je mít 

v pořádku, pak není z hlediska psychiky důvod je nepodporovat 

Proto ale občané budou muset vyvinout aktivitu a požadovat hlavně na nově zvolených 

krajských zastupitelích a senátorech absolvování psychotestů. Ti, kteří by odmítli psychotest 

jako zkoušku toho, zda jsou „normální“, ty ignorovat a  nevolit. 

Kdyby Hitler šel na psychotesty, tak nemusela být druhá světová válka ! 

 

Vše se dá s nadsázkou shrnout do dvou krátkých vět: 

 Říkám to už dlouhé  roky, nechci v politice cvoky. 

 Kdo nemá psychotest, ten pro mne „mrtvý“ jest. 

Nebo také do vtipu: 

 Jak se pozná psychopat? Ten neúspěšný je zavřený ve vězení. úspěšný je v politice. 
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