Elon Musk mówi, że on i jego
rodzina
nie
zostaną
zaszczepieni na COVID-19

Pomimo certyfikowanym kłamcą, jeśli chodzi o tak zwane
samochody „samojezdne”, Elon Musk powiedział coś dobrego,
kiedy publicznie oświadczył, że nie ma szans, aby on ani
ktokolwiek z jego rodziny został zaszczepiony na koronawirusa
z Wuhan (COVID-19).
Założyciel SpaceX i Tesli powiedział Kara Swisher podczas
niedawnego wywiadu podcastowego, że ponieważ ani on, ani jego
dzieci nie są narażeni na zarażenie koronawirusem z Wuhan
(covid-19), po prostu nie ma potrzeby szczepienia się, pomimo
tego, co mówią „eksperci”.
„To sytuacja bez wyjścia” – stwierdził Musk. „To osłabiło moją
wiarę w ludzkość, całą tę sprawę… irracjonalność ludzi w
ogóle”.
Musk jest oburzony, że ludzie pozwolili swoim rządom zamknąć
ich w swoich domach pod pozorem ochronnych blokad, sugerując,
że „nieetyczne” jest zmuszanie osoby do „faktycznego aresztu
domowego”.
Musk mówi, że jedynymi ludźmi, którzy powinni byli zostać w
domu, są osoby najbardziej narażone na chorobę lub
śmierć. Wskazał, że ci ludzie powinni byli zaczekać „aż minie
burza”. Jednak wszyscy inni nigdy nie powinni być w ogóle
ograniczani.

Elon Musk nazywa Billa Gatesa „głupcem” za
krytykowanie go za sceptycyzm wobec blokad
Zapytany o potencjalne ryzyko dla pracowników, którzy pracują
w jego fabrykach samochodów, wraz z ich rodzinami, Musk po
prostu stwierdził, że „wszyscy umierają”.
„Przez cały ten czas produkowaliśmy samochody i było
wspaniale”, dodał, zauważając, że fabryka Tesli pozostawiła
swoje drzwi otwarte wbrew zarządzeniom Gavina Newsoma
dotyczącym zamknięcia. SpaceX również działał w pełni podczas
tak zwanej „pandemii”.
„Przez cały ten czas nie pominęliśmy jednego dnia” – mówi
Musk. „Mieliśmy poświadczenie bezpieczeństwa narodowego,
ponieważ
zajmowaliśmy
się
bezpieczeństwem
narodowym. Wysłaliśmy astronautów na stację kosmiczną iz
powrotem”.
Jeśli chodzi o Billa Gatesa, który agresywnie naciskał na
blokady, noszenie masek i długotrwałe zamykanie działalności,
dopóki jedna ze szczepionek nie stanie się dostępna, Musk nie
miał nic dobrego do powiedzenia o współzałożycielu Microsoftu,
który stał się filantropem.
„Gates powiedział coś o mnie, nie wiedząc, co robię. To tak,
hej głupcze, faktycznie produkujemy maszyny do szczepionek dla
CureVac, firmy, w którą zainwestowałeś ”- stwierdził Musk,
odnosząc się do faktu, że Tesla obecnie produkuje maszyny dla
CureVac.
Musk wyjaśnił dalej, że ściśle współpracuje z zespołem
epidemiologicznym z Uniwersytetu Harvarda, który opracowuje
badania przeciwciał przeciwko koronawirusowi z Wuhan
(covid-19).

Czasami Musk ma rację, mimo że w większości jest

głęboko w błędzie
Na przestrzeni lat Musk miał swoje przebłyski dobrodziejstwa
choć jest pajacem. Jednym z nich było ostrzeżenie z 2014 roku,
że sztuczna inteligencja lub AI jest zagrożeniem dla
ludzkości, które może ostatecznie doprowadzić do naszego
wyginięcia.
Musk usunął również swoje osobiste konto na Facebooku w 2018
roku, zachęcając swoich obserwujących do zrobienia tego samego
po ujawnieniu, że imperium Marka Zuckerberga nielegalnie
zbierało dane użytkowników z pomocą firmy konsultingowej
znanej jako Cambridge Analytica.
Jego samochody mogą być stertą śmieci, ale Musk czasami ma do
powiedzenia coś mądrego,co inspiruje ludzi do kwestionowania
nielegalnego autorytetu i wzięcia spraw w swoje ręce, gdy
sytuacja tego wymaga. I to trzeba mu oddać.
„Cieszę się, że Musk wypowiada się przeciwko szaleństwu, które
ma miejsce” – napisał jeden z komentatorów RT. „Potrzebujemy
więcej elit wyrażających swoje niezadowolenie”.
„Zabarykadowanie całej populacji, gdy tylko niewielki procent
ludzi jest zagrożonych, wskazuje na niekompetencję i / lub
nikczemną agendę dotyczącą kontroli populacji (przed
wyborami)” – napisał inny.
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