Co je to alternativní pravda?
Co lidé, kteří píší řetězové e-maily, nechtějí, abychom věděli?
V současném světě se na nás valí zprávy, fakta, komentáře i (ne)uvěřitelné dezinformace. Nejtěžším úkolem
je najít odvahu a chuť zjistit a ověřit si, zda je daná informace realitou, či jen zkreslenou verzí celého příběhu.
Alternativní pravda, která se objevuje v našich e-mailových schránkách, je ve skutečnosti často jen střípek
z celého obrazu, kterému někdo cíleně ublížil. Ať už ze špatného pochopení situace nebo se zlým úmyslem.
E-maily plné fantastických informací, děsivých faktů, zásadních odhalení a neuvěřitelných spojení bývají často
stejně zavádějící a falešná, jako obraz reality, který samy popisují. Plné regály a dostatek toaletního papíru
v supermarketech, o kterém se u nás mluvilo za minulého režimu, bylo také potřeba brát s jistou rezervou.

Co se stane, když přepošlete cizí e-mail?
Necháváte Za sebe myslet někoho jiného. Občas je tak třeba zastavit se a představit si, že nám novinku
říká soused na pavlači. Že zpráva není napsaná v e-mailu, ale místo toho vám někdo říká:
To neuvěříš, co mi Jarmila říkala. Prý že Pepa říkal, že se doslechl,
že někdo, kdo se jmenuje MUDr. Jaromír Nereálný řekl, že očkování
a testování na ten koronavirus obsahuje mikročipy...

Nepřipadá vám
na tom najednou
něco podivného?

Dezinformace mají mnoho podob
Nejčastěji se schovávají za pokroucenou realitu, která obsahuje zrnko pravdy - přesně tak akorát, aby bylo
náročné je zpochybnit. Díky tomu, pak celá zpráva působí důvěryhodně. Jejich cílem není nás informovat nebo
donutit věřit přesně tomu, co říkají, ale podkopat naší důvěru ve všechno ostatní - v pravdu, v demokracii
a náš způsob života. Způsobená nejistota nás pak dělá všechny zranitelnějšími.

Po čem v e-mailu koukat?
VELKÁ PÍSMENA
a výrazné barvy

AB!

Obojí má za cíl upoutat naší
pozornost a vzbudit v nás pocit
umělé naléhavosti a závažnosti.
Obvykle jsou používány ve
společnosti s vykřičníky “!!!!!“.
Dalším znakem jsou tři tečky za
návodnými myšlenkami “...”, ty
otevírají prostor vaší fantazii.
Kdyby zpráva byla konkrétní bez
vašeho doplněného pocitu / jména
/ nepřítele, byla by pro vás méně
uvěřitelná.

©?

Šokující novinky a výzvy
k dalšímu sdílení

Nedůvěryhodný
ověřitelný zdroj

“Tohle vám nikde jinde neřeknou,
chtějí to utajit, pošlete to dál, než to
smažou!!!” To jsou jen některé
z častých formulací, které se
objevují u řetězových
manipulativních e-mailů.

Řekl už vám někdo, že si máte
ověřit zdroj? V Česku působí celá
řada neseriózních médií, která jsou
často placená z prostředků cizích
vlád, nebo slouží jako hlásná trouba
komukoliv, kdo si za jejich služby
zaplatí. Nemusíte si každé tvrzení
složitě dohledávat ve vodách
internetu.
Jednoduchým nástrojem, jak
zjistit o jednotlivých médiích více,
je například navštívit stránku
nfnz.cz/rating-medii.

Příběh je zajímavější, pokud jsou
viníkem nadnárodní korporace
ovládající svět, než že se ve
skutečnosti jedná o smyšlenku
nebo výsledek lidského selhání.

Pokud e-mail obsahuje byť jeden z těchto znaků, mějte se na pozoru, je možné, že se vás někdo snaží zmanipulovat.
Pokud vás něco pobouří, zkuste si zprávu najít i z jiného zdroje. Občas #PravdaBolí.
Pokud vás zajímá více o dezinformacích podívejte se na webovou stránku: https://pravdaboli.eu/zasebe

