Kolik pravdy obsahuje dezinformace?
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Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni
narazíte, ptejte se především kdo, kdy a proč ji vyrobil? Známé jsou dezinformační operace
z druhé světové války: Stalin uvěřil Hitlerově konspiraci a ještě před válkou nechal popravit
své nejlepší generály. Hitler oklamal Stalina ještě jednou a nečekaně svého spojence napadl.
Západní spojenci oklamali Hitlera s vyloděním v Normandii. Dopad těchto událostí byl
obrovský. Všechny byly provázeny řadou pečlivě vyrobených dezinformací.
Éra informací se vyznačuje jejich hojností a fragmentací do informačních kanálů a bublin:
čtenáři Přítomnosti nesledují Aeronet a naopak. Naopak dezinformátoři využívají všechny
kanály zároveň. Za nepravdu zveřejněnou v seriózním nebo bulvárním médiu lze získat
omluvu či odškodnění. Dezinformační média jsou daleko za hranicí novinařiny, o řetězových
mailech nemluvě. Dezinformace jsou vytvářeny záměrně, často anonymně. Motivem může
být zvýšení nákladu nebo sledovanosti, politické ovlivnění, vytvoření zdánlivé reality
(dezinformační hra), zamaskování uniklé informace více variantami, zamaskování
dlouhodobého plánu či operace, nebo zvýšení „hladiny šumu“ k zamaskování
dezinformačních metod. Důvody se prolínají, politické motivy se maskují ekonomickými,
metody se zdokonalují. Táž informace je z různých bublin vnímána odlišně a záměrně
prohlubuje rozdělení společnosti. Zde je několik dezinformací, jejichž podstata by nás měla
zajímat:
Operace Golgota – řízený rozpad SSSR
Informaci o řízeném rozpadu Sovětského svazu poprvé zveřejnil v roce 1995 generál KGB M.
Ljubimov. Otcem operace měl být J. Andropov v roce 1983. Umírající socialismus měl být
nahrazen tvrdým kapitalismem a po něm mělo dojít k návratu socialismu. Z dnešního
pohledu se zdá, že první část dezinformace je pravdivá, druhá nikoliv, návrat „socialismu“ se
konat nebude. „Přátelé starých pořádků“ to ale vidí jinak.
17. listopad 1989
Pokud připustíme předchozí, pak řízenému rozpadu SSSR musel předcházet „řízený rozpad
socialistického bloku“. Kromě KGB v něm sehrály roli Prognostické ústavy a tajné služby
jednotlivých zemí. To mělo pozitivní význam pro hladký průběh a nenásilnost a nijak to
nesnižuje význam svržení čtyřicetileté komunistické diktatury. Podle komunistických

dezinformací sametovou revoluci řídila StB, což není pravda, ale někteří tomu věří. Revoluční
chaos nelze řídit. Zákulisní ovlivňování přišlo až později.
Černobylská havárie
Zdá se, že její příčiny jsou podrobně zmapovány jako komunistický šlendrián. Náhodnou
souvislostí je zmínka o „vodách otrávených pelyňkem“ v Apokalypse sv. Jana (pelyněk =
černobýl). Někteří křesťané věří, že se o náhodu nejedná. Je zvláštní, že černobylskou havárii
údajně předpověděla bulharská věštkyně Baba Vanga (viz níže). Mohlo se jednat
o dodatečně objednanou věštbu? Nejnovější ruská verze o sabotáži agenta CIA je poněkud
úsměvná.
11. září 2001
Účel útoku byl zřejmý: facka světovému hegemonovi, kterou nebylo možné ignorovat a která
vlákala USA do Afghánistánu, kde si už vylámali zuby Britové a Rusové. Verze o CIA jako
pachateli útoku je zpravodajský folklór, takovou akci by v demokratické zemi nebylo možné
utajit. Cílem je znovu a znovu škodit Spojeným státům. I tato tragédie byla předpovězena
Babou Vangou. Náhoda?
Havárie polského letadla u Smolenska 2010
Okolnosti havárie jsou všeobecně známy, ohledně příčin existuje několik variant, od
neprofesionality Poláků přes šlendrián nebo úmysl na straně Rusů až po výbuch bomby na
palubě letadla. Všechny dohady by ukončilo mezinárodní vyšetření havárie, které se
nekonalo. Většina Poláků nevěří, že se kdy dozví pravdu. Prezident Lech Kaczyński byl
pohřben v královské hrobce krakovského Wawelu. Polsko je událostí hluboce rozděleno.
Střelba v ostravské nemocnici
10. prosince 2019 ráno bylo v ostravské nemocnici zastřeleno 7 lidí, útočník později spáchal
sebevraždu. Jakousi shodou okolností se týž večer v Praze na Václaváku konala demonstrace
Milionu chvilek pro demokracii. Aby toho nebylo málo, druhý den došlo ke kybernetickému
útoku na Benešovskou nemocnici a další týden na OKD. Útoky byly vedeny ze zahraničí.
Události propojil jednak Vojtěch Filip nařknutím MCh ze zodpovědnosti za kybernetický útok
(následovala žaloba MCh), jednak bizarní dezinformace v Aeronetu, která spojila střelbu
v nemocnici s rodinou Rotshildů, s Bakalou, s židovskou válkou, s OKD a synem
prezidenta Zemana, který je v této nemocnici řadu let zaměstnán a který údajně už jednou
spáchal sebevraždu. Fakta poskytují více možností výkladu, což je příznačné. Nebude
jednoduché určit, zda některé události spolu souvisejí nebo zda jde o zcela náhodný shluk,
případně co bylo cílem dezinformace. Podobné situace jsou rájem pro bulvární média
a dezinformátory všeho druhu, zároveň ale noční můrou pro kriminalisty.
Proroctví bulharské věštkyně
Slepá věštkyně Baba Vanga údajně předpověděla černobylskou havárii, útoky z 11. září,
rozpad Sovětského svazu, uprchlickou vlnu, ale i návrat socialismu, konec EU (ten měl přijít
v roce 2014 nebo 2016 nebo 2020). Baba Vanga byla bulvární celebritou navštěvovanou
i politiky, včetně L. I. Brežněva.
V roce 2014 měla podle předpovědi začít třetí světová válka a po ní se Čína má stát světovou
velmocí č. 1. Při bližším pohledu zjistíme, že předpovědi nemusí být tak jednoznačné jako

jejich bulvární výklady, že některé předpovědi Vanga vůbec neřekla, jiné se nesplnily.
Proklamovanou úspěšnost 85 % lze zpochybnit.
Baba Vanga zvaná balkánský Nostradamus zemřela v roce 1996, její věštby a mnoho dalších
nás ale straší dodnes. Otázkou je, zda některé předpovědi nebylo možné manipulovat či
přímo objednat. Vytvářet události podle takových „předpovědí“ – to by bylo úplně jiné kafe.
Čínská chřipka
Lezlo to z nich jak z chlupaté deky. Zatajování informací a lži. Konspiračním teoriím se pak
nelze divit.
Oficiálně se ve Wu-Chanu virus objevil v polovině prosince, objevují se ale zprávy, že to bylo
o měsíc dříve, že za tu dobu v rámci oslav čínského Nového roku z Wu-Chanu odletělo
několik milionů Číňanů, kteří tak roznesli nákazu do celého světa. Oficiální místo prvního
výskytu je tržiště, jiné zprávy určují únik z 30 km vzdálené biologické laboratoře, či dokonce
jeho úmyslné rozšíření. Objevila se i verze, že virus v Číně rozšířil agent CIA.
A pak kdosi objevil knihu Američana Deana Koontze z roku 1981 Oči z temnoty, která
popisuje únik uměle vyrobeného viru z vojenské laboratoře v čínském městě Wuhan. Mělo
k tomu dojít v roce 2020… Podobností je tolik, že je nelze ignorovat. Možné souvislosti
naznačuje kniha Michaela Pillsburyho Stoletý maraton (s podtitulem „tajná čínská strategie,
jak vystřídat Ameriku v roli globální supervelmoci a nastolit čínský světový řád“. Čína se
s tímto plánem nijak netají, načasování na rok 2049 může být lest…)
Čtenáři konspiračních teorií milují tajemství, záhadná proroctví, zásahy vyšší moci. Je to
v lidské přirozenosti. Této potřeby dovedně využívají manipulátoři: malí, velcí i největší.
Komunisté se chovají jako sekta, která se zápalem vyhlíží znamení návratu zašlé slávy,
znamení, že vše probíhá podle jejich plánu (bohužel, některé skutečnosti tak vypadají). Pro
jiné je determinismus zdůvodněním vlastní pasivity.
Kriminalisté vědí, že dlouhé řetězce náhod neexistují. Můžete hodit dvěma kostkami dvě
šestky. Můžete je jakousi náhodou hodit dvakrát za sebou. Pokud hodíte dvě šestky pětkrát
za sebou, není to náhoda, protože existuje jednodušší vysvětlení: kostky jsou cinknuté…
Pokud neexistují důkazy, oficiální orgány mají omezené možnosti. To nesmí bránit
důkladným analýzám, určením a posouzením všech variant. Je to náročná kriminalistická
práce, ale je to lepší než nedělat nic. Je třeba posoudit bezpečnostní rizika. V otázkách
bezpečnosti neexistuje něco jako „malá pravděpodobnost“. To poznali na vlastní kůži i Stalin
s Hitlerem.
Poznámky, odkazy, literatura.
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