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Nasz Pan, Jezus Chrystus, dał nam 10 przykazań, wśród których jest i to, o
niemówieniu fałszywego świadectwa. Właśnie zdałem sobie sprawę, że jego
sformułowania idealnie trafia w to, o czym chcę napisać.

Moim zdaniem, chrześcijanin NIE powinien rozpowszechniać kłamstwa, manipulacji,
półprawd, przeinaczeń, języka niszczącego. Co oznacza także tyle, że informacje
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Komentarz [1]: Zaczyna się wzorowo odniesienie do Chrystusa i 10 przykazań (co
czyni u czytającego na wstępie dużą dozę
zaufania do treści, jest kierowane do
katolika czyli teoretycznie 95% populacji w
Polsce).
Podświadomie: czyli treść nie jest do żyda
czy muzułmanina…

niepotwierdzone, z niepewnego źródła nie powinny być przekazywane innym!
Tymczasem ciągle na Facebooku widzę, jak koledzy na swoich profilach
Facebook;owych zamieszczają linki do stron, który właśnie takie kłamstwa i
manipulacje zawierają. Cytowani są ludzie, nazywający się dziennikarzami, o których
żadne poważne medium nie słyszało. Za to zamieszczają rewelacje, podważające
wiedzę naukową i szerzące zamęt, umieszczają zdjęcia, rzekomo ilustrujące ich tezy, a
zrobione w zupełnie innej sytuacji i kontekście.

Skutki takich działań mogą być znacznie bardziej szkodliwe, niż ktoś sobie może
wyobrażać. Szybkość rozpowszechniania informacji na Fb może sprawiać, że te
kłamstwa, ubrane w pozór wiarygodności - także ze względu na to, że udostępnia
osoba dla mnie znajoma - docierają do tysięcy ludzi. I wtedy dzieje się to, o czym mówi
znane powiedzenie: kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą.
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Komentarz [2]: Dalej jest odniesienie do
kłamstwa – Fakt. Kłamstwo to samo zło.
No i się zaczyna przeinaczanie
rzeczywistości. Prawdziwe wartości
Internetu czyli wolność słowa jest nazwane
kłamstwem bez użycia słowo „kłamstwo”arcymistrzowstwo!
Tu ciągle jest podważana wolność słowa a
dziennikarze są dyskryminowani.
(a podświadomie: jest podważana wolność
słowa w imię Chrystusa wywołanego na
samym początku)
Dalsze obrzydzanie wolności wypowiedzi.
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Komentarz [3]: A TU RODZYNEK –
POWÓD DLACZEGO POWSTAŁ TEN LIST
UŻYWANY JAKO BROŃ INFORMACYJNA
DO MASOWEGO KOLPORTOWANIA.
(nadawcy sami się odkrywają)
TU jest informacja tak naprawdę czego
chcą uniknąć władze!
Chcą uniknąć szybkiego komunikowania
się ludzi,
chcą uniknąć rozprzestrzeniania się
wiadomości do tysięcy ludzi,
chcą uniknąć cytowania innych ludzi,
chcą uniknięcia objawienia prawdy,
Tu jest znowu gebelsowska ale prawda o
sile propagandy.

Na koniec jeszcze jedna refleksja: pewnie niewielu z Was pamięta albo słyszało o fali
terroryzmu, która przelewał się przez Europę Zachodnią w latach 70 ubiegłego wieku.
Nie ominęło to w zasadzie żadnego większego państwa: Włochy miały Czerwone
Brygady, Niemcy Frakcję Czerwonej Armii, Hiszpanię - ETA, Francja - SOA. Krwawe
zamachy i okrutne porwania, który wstrząsały tamtejszymi społeczeństwami i
wywoływały w nich ferment i zamieszanie.

Organizacje te miały różne cele i źródła - ale wspólny mianownik: były finansowane i
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Komentarz [4]: A tu ni stąd ni z owąd,
pojawia się groźny terror z lat 70-ątych co
zwłaszcza u starszych wywoła uczucie
grosy i stresu. Stres wywołuje panikę,
Panika wywołuje wycofanie czytającego i
niechęć do kolportowania wiadomości
no bo przecież nie jest terrorystą
(a w domyśle: Każdy kto przysyła mi
jakieś kłamstwa jest TERRORYSTĄ)

wspierane przez Związek Radziecki. Używając dzisiejszej terminologii, ZSRR już wtedy
stosował metody wojny hybrydowej.
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Komentarz [5]: Tu jest zwalenie winy na
ZSRR (w domyśle: ROSJA to oni wysyłają te
kłamstwa, Rosjanie to terroryści)

Dzisiaj podobne efekty można osiągnąć znacznie subtelniejszymi metodami; wystarczy
odpalić kilka stron i forów, właśnie obnażające jakieś ukryte spiski, prawdy rzekomo
ukrywane w tajemnicy przed opinią publiczną i inne rewelacje, a potem i wrzucać
posty, z linkami do tych stron, uruchomić boty i dalej już się samo kręci, bo zaraz inni
takie posty udostępnią i zasięg rośnie.
Nie ma jednego tematu, który byłby jakoś szczególnie istotny. Wystarczy, że
ostatecznym efektem jest zamieszanie i spory w społeczeństwie, które są owocami
zamieszania. Udostępniając niewiarygodne strony bezrefleksyjnie stajemy się częścią
machiny, która ostatecznie wymierzona jest w nasz kraj.
K
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Komentarz [6]: A tu znowu jest prawda o
mechanizmach wykorzystywanych w
wojnie informacyjnej.
A teraz zadajmy sobie pytanie komu zależy
aby zmniejszyć przepływ informacji?
Kto zyska oddech na zmniejszeniu
rozpowszechnianej prawdy o wirusie w
koronie (czy korony z wirusem)?

