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 Harabin označil admina stránky polície za šíriteľa hoaxov a podporovateľa mučenia   
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Krajníková sama odhaľuje svoj charakter
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tomto prípade konkrétne opozičných
mimoparlamentných strán.

Toto samozrejme vyhovuje zapredaným slovenským oligarchistickým skupinám USA Deep State-u. 

Skôr naopak. Píšem Vám to iba ako reakciu na zamyslenie k aktuálnemu, pilotnému pôsobeniu JUDr.
Krajníkovej na slovenskej politickej scéne. 
A samozrejme, pri tej príležitosti si dovolím položiť rečnícku otázku. 
Kde bola JUDr. Krajníková počas “1. vlny korona pandémie” a následného lockdownu slovenskej
ekonomiky na jar 2020? Kde bola táto osoba do júla 2020? Pretože o JUDr. Krajníkovej dovtedy nikto ani
len nechyroval. Možno asi aj preto, lebo, ako sama v rozhovore pre InfoVojnu v relácii Dopoludnie s
Adriánom, zo dňa 23.11.2020 verejne priznala, že nežije výlučne na Slovensku, ale aj z nejakého dôvodu
v zahraničí, konkrétne vo Francúzsku.

Prečo sa pani Krajníková, ako samaritánka a nezištná ochrankyňa ľudských práv, ktoré od jari 2020
�agrantne už niekoľko mesiacov porušovala vláda Igora Matoviča, začala aktivizovať až koncom leta, keď
obmedzenia z pohľadu pandemických nariadení pandemickej komisie a vlády SR boli najmiernejšie? No
to mi zatiaľ ostáva záhadou.

No čo viem určite, že v lete 2020 kontaktovala JUDr. Krajníková JUDr. Štefana Harabina a stranu Vlasť s
ponukou, že by, ako advokát s odbornosťou na civilné právo, mohla zastupovať obyčajných ľudí v
kauzách spojených s nezákonnými opatreniami a z nich vyplývajúcich obmedzení vyhlásených Mikasom
a Matovičom.

JUDr. Harabin z odborného hľadiska nemal absolútne žiaden dôvod pochybovať o úprimnosti JUDr.
Krajníkovej, brániť postihnutých ľudí pred súdmi a štátnymi orgánmi, preto ju i vo videách poškodeným
odporúčal. Ako sa hovorí, slovo dalo slovo a postupom času došlo k profesionálnej spolupráci v
prospech slovenských občanov diskriminovaných vládou Matoviča.

Keďže JUDr. Harabin je verejne známa, ale čo je najdôležitejšie, v odborných justičných kruhoch, veľmi
uznávaná osoba, každé jeho spomenutie priezviska JUDr. Krajníkovej, čo i len v alternatívnych médiách
spôsobilo, či už u odbornej, ale aj laickej nespokojnej verejnosti s pomermi v našej politike, popularitu
tejto osoby. Skrátka JUDr. Krajníková sa v priebehu pár mesiacov vďaka JUDr. Harabinovi a strane Vlasť
stala známou osobou v odbornom boji proti korona šialenstvu páchanom na slovenských občanoch
Matovičovou juntou – chuntou.

PR, ktoré získala vďaka JUDr. Harabinovi, by si nevybudovala ani za 10 rokov každodennej poctivej
práce. No a čo nasledovalo ako vďaka v podaní JUDr. Krajníkovej za toto nezištné a úprimné – kolegiálne
PR od JUDr. Harabina a strany Vlasť, sme sa minulý týždeň v priamom prenose na InfoVojne dozvedeli.

Dozvedeli sme sa to, že si na základe “veľkej popularity” zakladá vlastnú politickú stranu. Dokonca
neváhala využiť na zbieranie podpisov ani hojnú účasť nespokojných ľudí na protestoch proti
Matovičovej vláde 17.11.2020 v Košiciach.

No a preto mi nedá citovať jej dôvod, na otázku moderátora InfoVojny , prečo založila novú politickú
stranu (116:28 min. horeuvedenej relácie).



Tweetnuť Telegram WhatsApp

“Óóu, čo sa týka tých národných síl, óu, myslím si že, neviem, ako vy všetci ostatní, ja som
si tu doposiaľ žiadnu národnú silu nevšimla, ktorá by mala byť v nejakej kvalite, ktorá by
bola, že sa dá k nej pripojiť…” Koniec citátu, prepisu.

Tu sa mi potom natíska logická otázka: 
Neviem prečo sa potom, sama osobne, v kancelárii strany Vlasť, ponúkala, podľa jej vyjadrenia, strane …
„s originálnym národno-vlasteneckým programom?“

Názor na toto konanie JUDr. Krajníkovej nechám na čitateľoch.

Juraj Krajčik, člen politickej strany Vlasť

Našli ste chybu, alebo máte tip na zaujímavý článok? Napíšte nám na redakcia@magazinslovensko.online
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