KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU
Sobota, 30 Maj 2020 14:45

Ta dokaz smo dodali v Gibanju OPS, kar objavlja ali ne objavlja RTV SLO, je skupno dobro, ker
jo plačujemo prisilni plačniki RTV "prispevka" in ni zasebna RTV.

SPOŠTOVANI!

Mnogi že vemo, da so največji slovenski mediji podaljšana roka velikih svetovnih medijev, ki
so vsi v lasti
svetovne elite,
zato je
raziskovalno novinarstvo
dejansko povsem izgubilo pomen (cenzura in samocenzura pa najbolj cenjena vrlina med
novinarji). Prav iz tega razloga jih mnogi med nami ne gledamo in ne beremo več, tisti
ozaveščeni, ki jih, pa poizkušajo brati (slišati) med vrsticami.

Česar pa ne vemo (ali nismo vedeli) mnogi, dokler nismo poizkušali prodreti tudi v tako
imenovane in samooglaševane "neodvisne" in "necenzurirane" medije z resnico, ki bi naj
bila dostopna vsem nam s svobodnim izražanjem tistih, ki jo izražajo na miren in kulturen način
s preverljivimi podatki, tako da se vanje lahko prepriča vsak, ki želi raziskovati v tej smeri, v
kolikor ne verjame samemu viru.
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Poleg poplave lažnih in potvorjenih poročanj naj bi imeli ljudje možnost slišati tudi drugo stran,
da bi jim bilo s tem omogočeno kritično razmišljanje, pa se žal to onemogoča tudi v teh
samooklicanih
"neodvisnih in
necenzuriranih"
medijih,
kar lahko z gotovostjo trdim in imam tudi dokaze, kako ignorantsko se obnašajo.

Obrnila sem se namreč na številne, glede na to, kar pišejo, kako se imenujejo, pa sem v prav
vseh naletela na gluha ušesa. Še z odgovorom ali kakršnimkoli pojasnilom se jim ni dalo
izgubljati časa.

Tako se sedaj res sprašujem, ali sploh imamo kakšen od vseh političnih opcij v državi
neodvisen medij
, pa sem nekako prišla
do laičnega zaključka, da tak medij sploh ne obstaja. Prosim, razsvetlite me, v kolikor se motim.

Naivno sem tudi pričakovala, da če se bom vključila v Facebook skupine, še posebno tiste, ust
anovljene v bližnji preteklosti v podporo resnici in vseslovenstva
, da se bo v njih
razpravljalo o rešitvah in pozitivnih spremembah
, ki si jih vsi želimo, in
omogočala
enakopravna objava
vseh
dobronamernih
članov.

Žal to ni tako, saj se onemogočajo objave mnogim resnicoljubnim in miroljubnim, ki si
prizadevamo članstvu prikazati resnico, do katere smo se dokopali z raziskovanjem, ko smo
spoznali, kaj
zloveščega se nam pripravlja.

Nasprotno pa kljub opozorilom na to obilno svojega prostora podarjajo tistim, ki objavljajo
kopije člankov medijev, ki jim resnicoljubni ne zaupamo(jo), očitno z namenom, da preusmerja
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pozornost ljudi od
najbolj perečih problemov in planov naše
vrle vazalske politike.
S tem se v
neproduktivnih debatah uspešno dosega delitev ljudi in s tem spodbujanje sporov, sovražnosti
in pozivanja k nasilju, kar spodbujajo
provokatorji
v skupinah. Resnično vas prosim,
ne dajte se sprovocirati
, saj bi to vladi še kako ustrezalo, da bi zlorabila
represivne ukrepe.

Najbolj zanimivo pri vsem skupaj pa je to, da ima ena od teh skupin že v svojih pravilih odkrito
zapisano (druge cenzurirajo enako, le bolj prikrito), da je pri njih, v današnjem času v svetu in
tudi v Sloveniji najbolj pereča problematika neželena vsebina, s čimer posredno zavestno (kot
nevidna lovka
globoke globalne države) ali nezavestno (pred sodnikom te nepoznavanje zakonov ne odreši
kazni)
pridno cenzurira iste vsebine, kakor mediji svetovne elite.

Vidite, tako globoko sega cenzura pri nas po mojem skromnem spoznanju. Poizkusite pa lahko
tudi sami, če meni ne verjamete.

Toliko za tokrat, morda bolj konkretno o dogajanjih na to temo naslednjič.

Želim vam ohranjanje miru in spokojnosti v srcu, veliko objemov in ljubezni za
ohranitev telesnega in mentalnega zdravja v teh norih časih.

Z ljubeznijo, Tonka

ZA KOGA DELAJO ADMINISTRATORJI "RESNICOLJUBNIH IN
NECENZURIRANIH" SKUPIN
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SPOŠTOVANI!
Tokrat pa malo bolj podrobno
skupina
o novodobnih
v podporo znanilcev resnice.

Iz naslovov teh skupin inpravico
tega, kar
svobodnega
so dovoljevali
izražanja
, objaviti
ki bi nam
v preteklosti,
naj izhajalapovprečen
že iz USTAVE,
sledilec
pa pričakuje,
nam jo tako
dalas

Že večkrat sem tudi glede
kateremu
na proteste
so odgovorni
in nezadovoljstvo
kile
paše
je po
za
vse
ustavi,
njih
večjega
očitnodela
le mrtev
prebivalstva
tekst. predlagala združi

Nastalo situacijo sem najbolje spoznala, ko sem želela objaviti miroljubne apele ljudstvu (tudi policistom,
Tako mojih apelov na primer,
skupina
ko jih
Podpora
je bilo še
Ivanu
pet,, kasneje
Galetu
sploh ni pa,
objavila
ko sem
in me
jih združila
tudi ni obvestila
in izločila za lastnika FB

Ni mi jasno pri Galetovi skupini,
spet gluhi
zakaj so objavili ,mojo
ko sem
objavo
jih v "Kako
komentarju
globoko
vprašala,
seže cenzura
zakaj pa
v slovenskem
potem niso

Skupina, ki se je prej imenovala
PodporaPodpora
in poklon
dr. pogumnim
Knafljiču
(v to bialisenekako
zaradi tako,
primernega
se je (tudi)
imena
nazmojo
lahkoto
pobudo
združile
preim
tu

Bila sem popolnoma prepričana,
vseh mojih
da5jeapelov
skupina
, zato
s preimenovanjem
za dvom ni bilodokazala,
mesta.
nesprejemljiva
Ljudem,
da je resnično
ki so
pa jih
je za
uspeli
bila
("mogočnik
resnico.
zaprebra
FB&N

Vse apele sem tako združila v enega , izločila "sporne" besede
neodvisni
in še enkrat jih je ta ista
. Pa
skupina
sem se
objavila
zmoti

Zelo zanimiva je tudi zgodba s skupino Vseslovenska vstaja. Ko sem namreč ugotovila, da so jo objavili,
Druge, za

današnje gibanje ključne
mojih
novonastale
apelov sploh
skupine,
niso objavile, pa tudi vzroka nisem

In veste, do kakšnega zaključka
Ali če uporabim
sem po stare
vsemrek:
tem prišla pri razmišljanju o namenu takšnega početja? O
PSI LAJAJO, KARAVANA GRE DALJE.

Edino pri vsem tem mi niista
jasno,
usoda
kako ne razumejo,
, sajdasotudi
delnjih
naroda
čakatako kot
paraziti
tisti v(nebodigatreba)
vladi. Naj ponovim,
, ki jihda
(z
Vsekakor pa moram dodati,
GIBANJE
da je moje
OPS apele
,
objavilo
v govoru predstavnika gibanja gospoda
Naj še enkrat ponovim, kar
RESNICO
sem mislim
LAHKO
da že
IGNORIRAMO,
zapisala
.
v enem
TODA
prejšnjih
NJENIH
postov.
POSLEDIC NE MOREMO
Dragi/a
prijatelj/ica
!
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