Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové
V lednu byl Silvaně Heissenberg uzavřen účet na Faceabooku díky zákonu Heiki
Maase, který zároveň vstoupil v platnost. Silvana Heissenbergová je německé herečka.
V Německu to pomalu vře. Jmenovaná umístila na Facebookové stránce Merklové
následující článek:

Jste největší kriminálnice a nejvíce opovrhovaná spolková kancléřka, kterou
musí německý národ trpět. Importovala jste záměrně a protiprávně do naší
země teror, válku a smrt prostřednictvím ilegálních azylantských příživníků,
statisíců žoldáku, teroristů IS a dalších těžkých zločinců. Dle čl. 16 ústavy
nemá v Německu nikdo nárok na azyl, kdo přichází z třetí bezpečné země,
takže všichni Vaši hosté jsou v Německu ilegálně. Porušila jste také
protiprávně a svévolně Schengenskou a Dublinskou smlouvu.
Při převzetí úřadu jste
přísahala “Odvrátím od
německého
národa
veškeré škody“, ale
denně konáte pravý
opak. Nemáte za úkol
se starat o potřeby
„všech občanů“, ale
pouze
o
BLAHO
NĚMECKÉ-HO LIDU,
jenom to bylo Vaším
úkolem; nejste nic
jiného
než
zaměstnankyně
NĚMECKÉHO NÁRODA,
neboť veškerá moc
pochází z lidu, nikoliv
od Vás.
Vy jste se vůbec
nestarala o potřeby Němců. Záměrně jste rozdělila národ a proti sobě poštvala a zničila celé
rodiny.
Nám Němcům se daří jako nikdy?
Kvůli Vaším ilegálním hostům musí být veřejné podniky masívně chráněny oplocením a policií se
samopaly. Vaši hosté páchají denně násilné zločiny. Nyní jsou nutné ochranné zóny pro ženy,
které se musí skrývat, aby se nestávaly oběťmi sexuálních přepadení od VAŠICH
NEZADRŽENÝCH HOSTŮ, kteří nemají žádné zábrany.
Chudoba starých lidí a dětí nebyla nikdy tak velká. Skoro jeden milion Němců žije na ulici. Pomoc
těmto lidem bylo Vaším úkolem, a ne zaplavit Evropu kulturně odlišnými invazory a péči o ně
hradit z našich těžce vydělaných daní.
Požadujete respekt?
Vaši povětšině kriminální invazoři, kteří v Německu znásilňují a vraždí, jsou ještě jako oběti
chráněni před „štvanicí zprava“. Pokud požadujete respekt a máte ještě svědomí, měla byste se

za své trestné činy zodpovídat před soudem. Pokud justice neprosadí zákon, postará se o to lid,
neboť veškerá moc pochází výhradně z lidu a Německý lid je Vaším šéfem! Vy nejste nikdo. Ještě
žádný spolkový kancléř SRN nezpůsobil svévolně Německému lidu tolik škody a utrpení a nebyl
tak nenáviděn jako Vy, což musíte zřetelně cítit na každé předvolební akci.
Přeji si jediné, abyste Vy a Vaši nohsledi byli postaveni před řádný soud a skončili na doživotí ve
vězení. Taková velezrada na vládnoucím národě se ještě nikdy v SRN nekonala.
Placení pokrytečtí komentátoři, kteří vám líbají konečník a kteří nejsou schopni řádně a jasně
myslet si mohou uspořit podbízivé chvalozpěvy, neboť takovéto osoby nikdo nebere vážně.
Hluboce Vámi opovrhuji a přeji Vám spravedlivý trest.
S hlubokou úctou, díky Vaší Stasi, pouze bývala herečka
Silvana Heißenberg
Dopis vyšel na FB a kopie se objevují na mnoha dalších místech.

Poznámka editora
Statečná, statečná žena! V Německu, kde se lidi bojí jen se křivě podívat na okupanty, napíše
takový dopis veřejně. A určitě dobře ví, co jí za to čeká. Proto zřejmě v poslední větě použila výraz
„bývalá herečka“. Před časem jsem tady napsal, že pokud se ženy dostanou na vedoucí místa,
dokážou být daleko větší mrchy než muži. Ale ono to platí i obráceně. Ženy také dokážou být větší
hrdinky než muži, když dojde na lámaní chleba. Napadá mě možná ne moc přesné přirovnání k
Čapkově Matce. Tam také žena – matka podá pušku poslednímu z pěti synů se slovem JDI ve
chvíli, kdy se z rádia dozví, jak nepřátelé plení jejich zem a vraždí bezbranné děti.
Moc rád bych viděl babici Merkelovou, jak to čte. Ona samozřejmě nemá žádné cítění, takže
nepočítám, že by se zastyděla, ale přál bych si, aby se začala bát. Protože toto je skutečný
otevřený a veřejný odpor. Věřím, že Němci toho mají už dost, ale zatím se báli. A příklady táhnou.

