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ЖЕНАТА

ШОУ АВТО

ПОЧИВКА

ИМОТИ

КУПОНИ

Начало / Свят

QAnоn: Елитни педофили пият детска кръв,
за да се подмладят

АКЦЕНТИ
Първа версия: 21 г. студент
Георги се гръмнал в главата
заради любовна драма

Таен елит отвлича деца и се стреми към световно господство, в това вярват сляпо
привържениците на зародилото се в САЩ движение
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Голяма изненада! Нинова
работи инкогнито като...
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Стоянович разкри ключа за
успеха и направи коментар за
Станислав Иванов
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НА ЖИВО С КАРТИНА: Шоуто в
ШЛ продължава, три гола в
Истанбул
" Днес: 19:56 # 251
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Гергана Стоянова разплака
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Важни финансови вести за
пенсиите
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Пет най-ужасни последици от
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Примата Мими Иванова с
разтърсваща изповед за К-19
СНИМКИ
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Голяма държава ни обяви за
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"рискова зона" и въведе строга
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ограничителните
мерки
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пандемията
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надписи като „Изберете на коя страна заставате!", „Свобода вместо страх" и „Спрете търговията с деца!",
Нещо се случва в Сливен,
Ивана от "Игри на волята" се
Драма: Елизабет II нанася
пише dw.com
отцепиха цял квартал

съблече и изпоти мрежата с
вида си СНИМКА 18+
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Срещу "тайното световно правителство"
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Пет най-ужасни последици от
К-19 за човешкото тяло

Голяма д
"рискова
мярка за

" 02 Дек. 2020, 19:14 # 2479

страшен удар по Меган и Хари

Нещо се случва в Сливен,
отцепиха цял квартал
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" 02 Дек. 2020, 19:10 # 1142
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Лекари
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Добро
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тази на добрите
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президент
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Запорожец
след 50 години
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експлоатация
ВИДЕО
Тръмп,
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на гимназията Тези теории понякога се преплитат и с
" 02 Дек. 2020, 19:21 # 1490
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" 02 Дек.различни
2020, 18:45антисемитски
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Столична община:
Паркирането става безплатно,
ето кога и къде

Разкриха издънката на Меган
Маркъл, заради която ще
загуби кралската си титла

" 02 Дек. 2020, 18:37 # 638

" 02 Дек. 2020, 20:05 # 3778

Ново 20: Марианската падина
не е най-дълбокото място на
Земята
" 02 Дек. 2020, 19:17 # 2362

Веднага изхвърлете тези неща
от гардероба си, мъжете ги
ненавиждат!

Разкриха
Маркъл, з
загуби кр

" 02 Дек. 2020, 18:37 # 638

" 02 Дек.

Q твърдеше още, че като сътрудник на тайните служби разполагал с поверителна информация, че
Клинтън скоро ще бъде арестувана. И макар нищо подобно да не се случи, неговите абсурдни постинги
се радват на засилваща се популярност из различни форуми и групи във Фейсбук, Туитър, Телеграм,
Инстаграм и Ютюб.
Наративите на QAnon често се видоизменят и прикрепват към теми, които са важни за определени
населени места и региони. В този смисъл QAnon е нещо като Мета конспиративна теория, която
интегрира в себе си различни други.
В Германия, например, такива са идеите на т.нар. „Граждани на Райха", а във Великобритания – тези на
редица привърженици на Брекзита. На редица демонстрации в подкрепа на излизането на страната от
ЕС участваха и привърженици на QAnon, като някои от тях открито твърдят, че Борис Джонсън е съюзник
на спасителя на света Доналд Тръмп.
Тези хора не са безобидни
Колкото и абсурдни да са митовете на QAnon, в случая далеч не става дума за невинен феномен от
интернет. Движението отдавна вече прескочи и в аналоговия свят. След като привърженици на QAnon
бяха планирали и осъществили редица насилствени действия, ФБР обяви движението за потенциална
терористична заплаха.
Атентаторът от германския град Ханау беше оставил прощално писмо, преливащо от расистки и
конспиративни теории. В него не се споменава пряко QAnon, но пък се твърдеше, че някакви световни
тайни служби от разстояние направлявали живота на хората. През февруари 42-годишният атентатор
застреля девет души с миграционен произход, сред които и един българин.
Фейсбук и Туитър блокираха хиляди профили на поддръжници на движението. Експерти смятат тази
мярка за правилна и призовават да се повишава медийната компетентност на хората в социалните
медии. Тази задача обаче не лесна - особено в несигурни времена като сегашното, когато много хора са
разтревожени от пандемията и и търсят отговор на вълнуващи ги въпроси.
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Страдате ли от...
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“Фигаро”: Америка е Конспирацията "Q" и Топ 10 на
пред бездна
дълбоката държава конспиративните
теории за
последното
десетилетие

Каква е тайната на
Ордена на мопса?

Последвайте ни и в
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Голяма държава ни
обяви за "рискова
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мярка за
пристигащите

Ето какво се знае за
ваксините срещу
COVID-19
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Драма: Елизабет II
нанася страшен удар
по Меган и Хари

Nasdaq изхвърля
компании с бели
хетеросексуални мъже
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Съдържанието на Blitz.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила
на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии,
репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали,
публикувани в сайта, са собственост на агенция БЛИЦ, освен ако изрично е
посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след
писмено съгласие на БЛИЦ, посочване на източника и добавяне на линк към
www.blitz.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в
БЛИЦ, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата
строгост на закона.

&

'

За нас
Контакти
Реклама

Условия за ползване
Защита на личните
данни
Правила за
бисквитките

(

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата
политика за бисквитките повече тук.

Приемам

Copyright © 2008 - 2020 Информационна агенция БЛИЦ. Всички права запазени.

" 02 Дек.

Столична община:
Паркирането става безплатно,
ето кога и къде

През октомври 2017 един анонимен юзър, нарекъл се Q, разпространи в интернет конспиративен разказ,
който всъщност представляваше продължение на появилия се по време на американската предизборна
кампания през 2016-та „пица гейт". Твърдението беше, че в една пицария във Вашингтон действала
педофилска мрежа, в която участвала и Хилари Клинтън.

ДЕЦА

Скандалн
нас взрив

" 02 Дек.

Откъде тръгва движението

ОТВЛИЧАНЕ

" 02 Дек.

" 02 Дек. 2020, 18:45 # 2147

В класацията по този показател следват Канада и Австралия, а Германия е пета. Предполага се обаче, че
твърдото ядро на поддръжниците на тези идеи в Германия обхваща само няколко хиляди души.

QANОN

Лекари и
симптом

Добро де
възпитан
ПМГ „Ака
дариха ла

Макар преобладаващата част от съдържанията на QAnon да се споделят в САЩ, теориите им стават
популярни и на други места. Наскоро се видя, че Великобритания е втората страна след САЩ, където
тези конспиративни теории се споделят много усилено.

ДВИЖЕНИЕ

" 02 Дек.

Невероятен тунинг на
Запорожец след 50 години
експлоатация ВИДЕО

В последно време масово се наблюдава близостта на QAnon с движението, което вярва, че мерките
срещу коронавируса са пресилени, или че такъв вирус изобщо не съществува, а е измислен с цел да
бъдат принудени хората да се ваксинират. При протестите в различни страни добре се видя как редом с
QAnon стоят противници на ваксинациите, езотерици и хора с дяснорадикални възгледи.

САЩ

Ивана от
съблече и
вида си С
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В един отбор с антиваксъри, езотерици и десни радикали

TАГОВЕ:
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