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Slovensko viac nie je také, aké bývalo. Židia, ktorí neskonali v politickom
zastrašovaní menšín, nazývanom aj 2. svetová vojna ako sa nesprávne udáva v
učebniciach dejepisu na školách alebo šíriacich sa hoaxoch o nemeckom
despotizme, ktorý bol len nástroj na zmanipulovanie statku Európskej únie a Židia,
ktorí sa rozhodli obetovať malé percento z nich ovládli naše územie. Na čele s
miliónmi utečencov, na ktorých sa pripisujú povinné kvóty, zastrašujú pôvodnú,
dnes už menšinu Slovenského národa. Jedna z nich nám dokonca kraľuje, pretláča
zlo z Istanbulu, ba zastupuje hodnoty, ktoré našu cyrilometodskú vlasť dovedú k
záhube. Prišla ako blesk z jasného neba, nešírila nenávisť a za túžbou po dolároch
západných miliardárov vystavala na našom území stovky amerických základní. Zlo
ale neprichádza len z našej diktatúry. Susedné hranice v období šíriaceho sa vírusu
označovaného Covid 19, ktorý k nám prišiel z východu, no pôvodne ho zostrojili
Američania za účelom vyľudňovania civilizácie, zadržiavajú slovenské lekárske
vybavenia, pretože nemajú vlastné. My kvôli susednému egocentrizmu
zomierame na spomínaný vírus už mesiace, vláda nám to ale tají. Tají nám aj
plánovaný príchod tisícky vojakov, uzavretie hlavného mesta do kopuly, ale aj
údajnú smrť novinára. Len malá časť vyvolených pozná pravdu. Nikto jeho mŕtve
telo nevidel, dokonca ho Austrálske médium zachytilo na výletnej lodi. To ale nie
je všetko. Podľa slov bývalého lekára viem povedať, že liek na rakovinu je nám
dostupný v prírodnom bohatstve. Vláde ale vyhovuje pár tisíc úmrtí ročne,
dôchodcovia sa totižto dožívajú neprimeranému veku a s faktom opakovaného
brania mesačného dôchodku táto suma nekorešponduje s ich odvedenou prácou.
Dokonca si myslia, že ruiny zrúteného hradu Devín Slovensko nevidí. Že nevidíme
vplyv moslimských imigrantov na naše bohaté kultúrne dedičstvo alebo ich
bombové útoky, ktoré fyzicky zasiahli takmer celé Slovensko. Považujú nás za ovce
a zdroj financií. Postavme sa im a dokážeme aj to, že zem je plochá! ... A čo keď
nie? Čo keď sme naozaj len ovce, ktoré uveria všetkému, čo započujú alebo uvidia
na internete? Slovensko je síce iné, ale v množstve šírenia dezinformácií je stále
bez zmeny. Dezinformácie tu vždy boli, sú, ale aj budú – narozdiel od liberálnych
fašistov, tí tu nikdy neboli, nie sú a ani tu nebudú. Ako ich ale rozpoznať? Môže to
byť nedôveryhodný zdroj, anonymný autor alebo nenávistný obsah neobsahujúci
overené fakty. Akonáhle bude článok spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií,
zaoberajte sa ním viac, zistite odkiaľ autor čerpal alebo jednoducho hľadajte, či sa

podobné články nenachádzajú aj v iných médiách. Ak si chcete ale prácu uľahčiť,
tak na internete ľahko nájdete aj stránky, ktoré väčšinu týchto dezinformačných
médií zhromažďujú. No a čo urobiť, ak sa s dezinformáciami stretnem v
komunikácii? Nikdy neberte informácie z druhej ruky, ktoré si nemáte ako overiť
na ťažkú váhu. Začnite s nimi dôveryhodne pracovať až vtedy, keď ich budete mať
podložené. Ako? Postup je ten istý ako pri médiách. Jediné, čo musíte urobiť
naviac, je zadať kľúčové slová do vášho prehliadača, ten vám následne podsunie
všetky informácie a články, ktoré by sa vám mohli hodiť. No a ako si od nich držať
odstup? Nastavte si v hlave mentálny alarm, ktorý vás bude pred každým vstupom
na Modrého koníka, Zem&Vek alebo dokonca Hlavné správy, vždy okamžite
podporovať v zbystrení pozornosti. Na záver by som dodal už len slová
uznávaného slovenského komika a tanečníka Milana Lasicu: Viem, že nič neviem.

