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TOP 10 NAJBARDZIEJ BZDURNYCH FAKE NEWSÓW
O KORONAWIRUSIE [RANKING]
Czy zostawiliśmy już pandemię za sobą? Niestety, wygląda na to, że koronawirus nie odpuści nam tak
łatwo. Jednak z pewnością możemy powiedzieć, że przetrwaliśmy innego wirusa – wirusa świrusa w
obszarze informacyjnym. Pandemia fake newsów dała się nam we znaki i choć przez cały czas
napotykamy na kolejne całkowicie nieprawdziwe informacje, teorie czy „fakty” to jednak już teraz
możemy stwierdzić, że udało się nam zidentyﬁkować najpopularniejsze hasła wokół których budowano
najczęściej powielane teorie spiskowe.
W (prawie) demokratyczny sposób redakcja CyberDefence24.pl stworzyła ranking najbardziej
bzdurnych fake newsów o koronawirusie. Jakimi kryteriami się kierowaliśmy? Im bardziej absurdalnie,
nieprawdopodobnie i im bardziej grubymi nićmi szyte tym lepiej!
No to zaczynamy nasze Top 10 najbardziej bzdurnych fake newsów o koronawirusie Ostrzegamy,
zanim przystąpisz do czytania naszej "topki", włącz funkcję “ironia”.
#10 Soros, Rotschildowie i Rockefellerowie i reszta tej bandy
Tak, tak znowu oni. Są wszędzie, kontrolują wszystkich i wszystko. To oni zaplanowali pandemię
koronawirusa - głównie po to, aby móc kontrolować świat!
Co z tego, że panowie Soros i Kissinger znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka (oni pewnie mają
ten cudowny lek!). Główne “straszaki” współczesności zostały wyciągnięcie “z szafy” również i w tym
wypadku.
Historie z czarnymi charakterami współczesnego świata postanowiliśmy umieścić na samym końcu bo stwierdziliśmy, że to w sumie nudne … aby dalej obwiniać dokładnie te same osoby, wciąż i wciąż
o całe zło. Liczyliśmy na coś lepszego!
#9 Leki istnieją … tylko je przed nami ukrywają! Szczepionkę też ukrywają! Kto? No …..
oni!
Ewolucja teorii spiskowych o szczepionkach była imponująca - mniej więcej wyglądało to tak:
szczepionka miała być ukrywana przed nami od marca, potem była dostępna od 2011 (co prawda dla
psów na koronawirusa jelitowego i układu oddechowego - ale kto by tam takie szczegóły sprawdzał),
już jest, tylko jest blokowana przez USA, a tak ostatecznie to będą nas przymusowo szczepić by w
końcu okazało się, że w szczepionkach będą nanochipy służące do kontroli.
Trudno powiedzieć, dlaczego tak ochoczo w sieci treści tego typu były przekazywane. Dlaczego
również tak wielu użytkowników sieci bazuje na informacjach niepopartych żadnymi źródłami,
badaniami czy wierzy facebookowym znachorom. Wiemy natomiast kto jest odpowiedzialny za pisanie

tych wszystkich teorii, gdzie nie bazuje się na wiedzy a na domysłach i wątpliwych źródłach.
Dowiedzieliśmy się niedawno, potrzebowaliśmy potwierdzenia, ale już wiemy na pewno - jak pewnie
wszyscy się domyśliliście, było to zresztą tajemnicą poliszynela, że te wszystkie treści pisali ….. “ONI”.
#8 Wróżbita prawdę Ci powie. Koronawirus został przewidziany.
Nostradamus, Baba Wanga a także inni współcześni wróżbici przewidzieli wybuch pandemii
koronawirusa. Wprawdzie na koniec świata przewidziany przez Nostradamusa wciąż czekamy
(ciekawe kto wtedy będzie miał okazję powiedzieć “miał rację!”), to w odniesieniu do koronawirusa
nie mógł się pomylić - bo przecież sami jesteśmy świadkami, że tym razem na pewno miał rację!
Do tego, jeszcze Baba Wanga, więc nadejście śmiercionośnej choroby było nieuniknione. Ani
“paranormalne zdolności” Nostradamusa, ani Baby Wangi nie spowodowały, że wizjonerzy-szarlatani
mieli rację. Wystarczyło jednak zapoznać się z artykułami NAUKOWYMI, w których prognozy o
wybuchu koronawirusa zostały przedstawione w dokładny sposób przez naukowców. Proste, prawda?
#7 Pandemia to fake …. albo nie to jednak broń biologiczna Chińczyków, albo
Amerykanów, ale i tak za wszystkim stoją Syjoniści
Koronawirus to środek do zmniejszenia populacji Ziemi - twierdzili znawcy teorii spiskowych. Nowe
narzędzie będzie testowane na Ukrainie ... albo nie to w końcu broń biologiczna, która ma
wyeliminować mieszkańców Azji Centralnej i została przywleczona do chińskiego Wuhan przez
Amerykanów. A nie, inaczej to jednak Chińska broń biologiczna wymierzona w Zachód. No czego wy
dalej nie rozumiecie?!
Teoria, że każdy nowy wirus to broń biologiczna pojawią się prawie zawsze. Czasem to grupa
wyznawców teorii spiskowych, czasem to dzielni odkrywcy zakamarków internetu o których istnieniu
nie mieliście pojęcia a ale również często to operacje informacyjne państw. Przecież ten numer jest
już znany - pamiętacie Operation Infection?
#6 Wstydź się dłużniku!!
O biedny podatniku - płacz i płać! Ach ten Urząd Skarbowy, ach ten ZUS …. tylko chcą więcej i więcej
pieniędzy od ciemiężonych podatników, ale żeby wykorzystywać do tego jeszcze koronawirusa?!
Skandal!
Tym razem okazało się, że to cyberprzestępcy próbują wyłudzić Wasze pieniądze. Więc jeżeli
dostaliście wiadomości, że szybciutko musicie uregulować zadłużenie w ZUS czy Urzędzie Skarbowym
(oczywiście za pomocą załączonego linka) aby pozyskać ulgi wynikające z tarczy antykryzysowej to
byliście na celowniku wyłudzaczy. Jak się okazało, pandemia koronawirusa była istnym rajem dla
cyberprzestępców.
Ps. mamy nadzieję, że nie dokonaliście również dodatkowej opłaty za konieczność dezynfekcji
przesyłki z Poczty Polskiej?
#5 Śmigłowiec i opryski
Polskie miasta będą nocą dezynfekowane ze śmigłowców. Więc koniecznie zamknijcie okna! widzieliście te szałowe informacje w sieci? Nie wiadomo tylko czy chodziło o całą Polskę czy tylko o
Górny Śląsk, bo autorzy tych fejków nie do końca mogli się zdecydować.
W każdym razie …. zamykaliście okna? Pewnie, że tak, bo zimno było :P

#4 Koktajl życia, czyli tylko cytryna uratuje świat
Uwaga podajemy przepis na koktajl życia, niezastąpiony przy walce z koronawirusem: weź szklankę,
nalej do niej wody, dodaj plasterek cytryny … tadaaam. Jeśli chcesz, aby był jeszcze bardziej
skuteczny dodaj sodę oczyszczoną.
Jakie ma właściwości? Nie wiemy. Czy zaszkodzi? Tego też nie. Ale wiemy, że naukowcy jak
dotychczas nie stwierdzili jakoby cytryna była skuteczną bronią przeciwko koronawirusowi.
Głównym “odpowiedzialnym” za lansowanie cytryny jako leku na koronawirusa był chiński profesor
Chen Horin, który miał pracować w Szpitalu Wojskowym w stolicy Chin, a który to (lekarz) po prostu ...
nie istnieje. Pan profesor wcześniej znany z dawania „dobrych”, aczkolwiek nieskutecznych rad
odnośnie leczenia nowotworów, powrócił w trakcie pandemii koronawirusa.
Przepis na “Koktajl życia” pojawiał się zarówno w mediach społecznościowych jak i również w
łańcuszkach internetowych - tak tych typu ….. wyślij to dalej do 10 osób w ciągu godziny, w
przeciwnym wypadku w nocy porwie cię czarna wołga - wiemy, że je lubicie :)
#3 Maszty, maszty widzę! Niech płoną!
Połączenie pandemii koronawirusa i rozwoju sieci 5G to jedne z najpopularniejszych teorii spiskowych
występujących w sieci. Zarówno koronawirus jak i sieć nowej generacji już same w sobie stanowiły
doskonałe tematy do dezinformowania, jednak połączenie dwóch straszaków w jedno mogło wywołać
tylko jedno - pożar!
Napis “COV-19” na antenach telekomunikacyjnych (czyli na elemencie starego odbiornika TV), pożar
masztu z nadajnikami 5G (czyli infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej z siecią nowej
generacji) czy to, że kraje bez sieci 5G są wolne od koronawirusa (jak było sami wiecie teoria upadła
sama przez się) dzielnie krążyły po sieci. Ale musicie przyznać, że połączenie dwóch straszaków w
jedno to było ciekawe posunięcie.
Światowa Organizacja Zdrowia jasno i wprost stwierdziła – nie jest możliwe, aby sieć 5G
rozprzestrzeniała wirusy. Wirus nie przenosi się za pomocą fal radiowych - tyle w temacie.
#2 Pandemia? Jaka Pandemia?! Przecież to tylko przykrywka dla wprowadzenia 5G!
Nie wychodzimy z połączenia 5G i koronawirusa. Wcześniej to anteny 5G go rozsyłały a teraz
opowiemy wam o tym, że ten wirus to istna zasłona dymna! A do czego? Do wprowadzenia sieci
nowej generacji właśnie!
Wiedzieliście, że w lasach stawiali nadajnik sieci 5G przypominający drzewo i to w trakcie
kwarantanny? Pandemia to tak naprawdę zasłona dymna do zorganizowanej akcji montowania
nadajników do budowy sieci nowej generacji! - grzmiały złowrogo posty w mediach
społecznościowych, ale i artykułach na niektórych portalach internetowych poszukujących “jedynej
prawdy o świecie”.
No i w ramach licznych rewelacji dowiedzieliśmy się np. że w trakcie, kiedy obowiązywała narodowa
kwarantanna na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego postanowiono nadajnik
telekomunikacyjny przypominający drzewo - i to akurat prawda, tylko stanął on w grudniu ubiegłego
roku. Na tym nie koniec, również Trójmiasto specjalnie zostało zainfekowane wirusem, aby postawić
100 anten. A tak poza tym, to nie tylko w Polsce - cały świat został zainfekowany, aby potajemnie
wprowadzić 5G!

Sounds like a plan!
#1 Śmiercionośna szczepionka Billa Gatesa
Skoro można było połączyć dezinformacyjne historie odnośnie koronawirusa z 5G to, dlaczego by nie
połączyć go z innym straszakiem - szczepieniami? Tak, wiemy, było już o szczepionkach, ale te są
wyjątkowe - bo wyprodukował je … Bill Gates.
Bill Gates, człowiek - legenda świata IT, stał się niekwestionowanym zwycięzcą w wyścigu na
antybohatera pandemii. Gates miał zaplanować pandemię koronawirusa podczas wydarzenia “Event
201” w celu sprzedania niesprawdzonych szczepionek.
A skoro już zapowiedział, to musi stać się jakaś tragedia! Szczepionka na COVID-19 zabije 50 milionów
ludzi albo 700 tysięcy - wciąż spekulują ile, w sumie nie ma się czemu dziwić, że tak trudno to ocenić,
skoro samej szczepionki jeszcze nie ma. Jednak takie informacje już pozwalają prognozować, że
będzie ona wyprodukowana przez założyciela Microsoftu i że zbierze śmiercionośne żniwa.
Ale całe szczęście porządek z tym złym człowiekiem postanowił zrobić rząd Włoch i jak tylko Gates
postanowi przekroczyć granicę państwa zostanie aresztowany! …. a nie to tylko kolejny fake news.
A jeśli chcecie raz jeszcze zapoznać się z naszym "Krótkim przewodnikiem po fake newsach o
koronawirusie" znajdziecie go tutaj.

