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COVID-19 este o armă
biologică creată în laborator!

Iată doar câteva exemple de titluri pe care le întâlnim zilnic în mediul online, în contextul pandemiei de coronavirus.

Cât adevăr rezidă în ele? Sunt teorii ale conspirației sau într-adevăr,
jurnalismul alternativ trage un semnal de alarmă pe care nu ar trebui să-l
ignorăm? Putem discerne între ceea ce reprezintă un adevăr obiectiv și
ceea ce numim astăzi fake news?
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“

Afirmațiile extraordinare necesită
dovezi extraordinare !

Dr. Carl Sagan
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... totuși în era post-adevăr ...
Atunci când cineva face o aserțiune ieșită din comun, aceasta
trebuie însoțită de dovezi pe măsură. Totuși, astăzi am ajuns să
trăim în așa numită eră post-adevăr, în care rolul central în
dezbaterea publică nu-l mai ocupă dovada, ci emoția generată de
mesajul transmis. Acest lucru nu înseamnă că dovezile nu sunt
prezente, ci faptul că sunt prezentate niște dovezi aparent veridice,
mult mai importantă fiind însă generarea unei emoții puternice în
rândul publicului.

Înainte de-a analiza motivul acestei abordări, să privim aparentele
dovezi ”extraordinare”, aduse în știrile menționate inițial.

4

Dovezi extraordinare!
Coronavirus și 5G

COVID-19 = armă biologică

Autoritățile exagerează

Wuhan a fost primul oraș
în care a fost implementat
sistemul 5G, fiind totodată
leagănul pandemiei de
coronavirus.

Un reportaj TV de acum 5 ani
în care se menționează faptul
că ”cercetătorii lucrează la
crearea unui coronavirus ca
armă”.

Diverse personalități
științifice care condamnă
măsurile luate de
autorități (dr. Bhakdi, dr.
Ioannidis)

Ce au în comun aceste dovezi extraordinare?
Toate caută generarea unei emoții primare, și anume, frica!
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“

Studiile existente indică faptul că suntem mult mai susceptibili
la manipulare atunci când trăim o emoție intensă, iar frica este
una dintre cele mai puternice.
Ce înseamnă acest lucru? Odată citită informația și instituită
emoția, nu vom mai examina atent, într-un mod rațional,
dovezile aparent extraordinare care au fost aduse.
Dacă am examina mai atent ...
6

Coronavirus COVID-19 =
armă biologică
și 5G

Reacția
disproporționată
a autorităților

Wuhan, a fost întradevăr unul dintre cele
50 de orașe din China
în care a fost
implementat sistemul
5G, la scurt timp
înainte de izbucnirea
pandemiei.

Un post TV din Italia a
lansat un reportaj în
2015 despre crearea
unui cornavirus, deși
oamenii de știință
descoperiseră această
tulpină a virusului încă
de la mijlocul anilor
2000.

Dr. Bhakdi susține că
măsurile luate de
autorități în contextul
pandemiei sunt ”
grotești și periculoase”,
dar utilizează în
exemplul său un număr
de cazuri de infectare
demult depășit de
situația curentă

Dacă 5G ar cauza
însă coronavirus,
de ce nu a apărut
acesta
concomitent și în
Beijing sau
Shanghai, ci doar
în Wuhan?

Cum este posibil
să creezi ceva
descoperit cu cel
puțin 10 ani mai
devreme?

Avem în țările
afectate un număr
de doar 20
decese/zi?
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În ciuda faptului că dovezile ”extraordinare” prezentate anterior pot fi
demontate cu ușurință, oameni din toate categoriile sociale cad pradă acestora.

Ce putem face? Există un vaccin împotriva știrilor false?
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Vaccin împotriva fake news
▸

În primul rând, atunci când citim informații aparent ”extraordinare”,
care ne generează o stare de disconfort sau frică, este esențial să
examinăm emoția produsă – ”cum mă simt după lectura articolului?
S-a activat vreo emoție în mine?”

▸

Ulterior, trebuie să analizăm ”la rece” dovezile prezentate într-un
mod rațional, sceptic:

▹
▹
▹

Care este sursa informației (ex. reportaj versus articol științific)?
Datele sunt prezentate complet sau sunt preluate dintr-o altă
sursă și prezentate trunchiat (ex. afirmațiile dr. Ioannidis, preluate dintr-un
articol care discută despre măsurile de carantină luate pe un vas de croazieră)?

Există dovezi empirice care să demonteze informația (ex. un singur
focar coronavirus, deși 5G a fost instalat în 50 orașe)?
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Vaccin împotriva fake news – The fake news game
▸

Conform teoriei inoculării, în momentul în care suntem expuși unor știri false și inițiem
procesul de analiză a acestora/le combatem, ajungem să ne creăm anticorpi mintali, care să
ne permită recunoașterea altor fake news.

▸

În plus, doi cercetători de la Universitatea Cambridge, Roozenbek și Van der Linden, au
dezvoltat inclusiv un joc on-line, menit a ne dezvolta abilitatea de-a recunoaște știrile false:

▹
▹
▹

jucătorul își asumă rolul unui ”agent toxic”, care caută să disemineze informații false în rândul
publicului;
când jocul ne propune modalități de răspândire al știrilor false, ajungem să înțelegem
mecanismele prin care acestea funcționează;
în consecință, ne facilitează deconspirarea unor asemenea știri în lumea reală.

Jocul poate fi accesat aici sau la adresa www.getbadnews.com
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Vaccin împotriva fake news – The fake news game

Jocul poate fi accesat aici sau la adresa www.getbadnews.com
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Concluzie
Avem la îndemână diverse modalități prin care să ne
”vaccinăm” împotriva știrilor false:
▸ recunoașterea emoției produse și generarea unor
întrebări la adresa veridicității informațiilor;
▸ antrenament prin The Fake News game.

Astfel vom putea să ne protejăm în fața ”afirmațiilor extraordinare”, care
caută să genereze emoții negative, menținându-ne capacitatea de a gândi
limpede în aceste vremuri tulburi.
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Multă sănătate!
Apelați gratuit numărul de telefon al
Grupului de suport psihologic pentru
comunitatea UVT: 0790 476 695, ce
este activ de Luni până Vineri, între
orele 10:00-16:00 sau ne puteți scrie pe
WhatsApp.

#stămacasă
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