
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH THỨC TỪ BỎ FACEBOOK ĐỂ CHUYỂN
SANG SỬ DỤNG CÁC MẠNG XÃ HỘI KHÁC
LTS: Nhiều người trong chúng ta đã có sự gắn bó lâu dài, sâu đậm với Facebook, trong
đó có nhiều bạn sử dụng Facebook để kinh doanh. Vậy nên, việc từ bỏ Facebook để
chuyển sang sử dụng các mạng xã hội khác không phải là điều dễ dàng và không thể
thực hiện ngay trong được trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, không có việc
gì là không thể nếu chúng ta có kế hoạch chuẩn bị kỹ và kiên nhẫn thực hiện theo kế
hoạch. Chúng ta nhất định sẽ thành công.
Sau đây là hướng dẫn chi tiết:
I. Đối với Facebook:
Bước 1: tạo các tài khoản với Gab, Parler, MEWE.
Đây là các mạng xã hội tương đối mới, vì vậy Có thể cơ sở hạ tầng của họ chưa được
hoàn chỉnh, nên các chức năng tương tác, thao tác tạo tài khoản cũng còn một số giới
hạn. Vì vậy các bạn cần kiêng nhan làm theo thứ tự hướng dẫn từng bước nhé.
Bước 2: giảm dần tương tác với facebook:
Các bạn giảm dần tương tác với facebook bằng các hành động sau:
- Chỉ đăng các tin tức cần thiết;
- Hạn chế bình luận, like đối với những post không cần thiết của những người khác;
- Chuyển các bài đăng của mình sang các mạng xã hội kia, chỉ đang tóm tắt ngắn gọn lên
Facebook để thông báo cho bạn bè biết để họ sang xem bên các trang mạng xã hội kia;
- Hạn chế tải app Facebook về nhiều thiết bị, chỉ tải về một hoặc hai thiết bị của mình
mà thôi;
- Giảm thời gian vào xem Facebook, để dành khoảng thời gian quý báu của bạn để chăm
sóc gia đình con cái, và các vấn đề quan trọng khác của bản thân;
- Thông báo cho bạn bè và khuyến khích họ mở tài khoản ở các trang mạng xã hội kia;
- lưu trữ lại cách Thông tin, dữ liệu, bài viết quan trọng của mình trên Facebook vào ổ
cứng máy tính hoặc các dịch vụ lưu cloud khác.
Bước 3: đóng tài khoản Facebook hoặc để nó ở tình trạng chết lâm sàng:
Sau khi các mạng xã hội kia ba đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cung cấp cho người dùng
đầy đủ các tính năng tương đương như của Facebook (các mạng xã hội này sẽ nâng cấp
cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất), người dùng chúng ta sẽ chuyển
toàn bộ hoạt động của mình sang bên các mạng xã hội kia, và đóng tài khoản Facebook
hoặc để nó chết lâm sàng, không tương tác gì thêm.
Bước này cũng sẽ khó khăn để thực hiện, nhưng nếu mỗi người chúng ta cố gắng thực
hiện vì tương lai con cháu của chúng ta, vì một xã hội công bằng và khách quan hơn,
chúng ta sẽ làm được việc này. Nếu mỗi khi nào nản lòng định bỏ cuộc, các bạn hãy nhớ
đến việc Facebook và các công ty big-tech này đã bịt miệng, đối xử tệ bạc với chúng ta
như thế nào thì chúng ta sẽ vượt qua được.
II. Đối với Fox News và đám truyền thống thổ tả khác. Chúng ta có thể thực hiện như
sau:



- Chúng ta cương quyết không vào xem các buổi phát hình của đài này nữa. Chúng ta
hãy chuyển sang xem các kênh truyền hình của NEWSMAX, OOAN, C-SPAN và những
kênh truyền hình trung thực, khách quan khác.
- chúng ta không đăng ký Subscribe Fox News. Đối với những người trước đây đã đăng
ký, hủy đăng ký (unbscribe) này đi. Chúng ta cũng không nhẫn vào nút "thích" - nút có
hình ngón tay hướng lên).
- Hủy bỏ theo dõi (unfollow) trên Facebook của các đài tho tả này và các trang mạng xã
hội khác.
III. Ủng hộ đài NEWSMAX, OAN, C-SPAN:
Chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ các đài này bằng các hành động cụ thể như sau:
- Đăng ký với họ (subscribe);
- Xem các bản tin của họ;
- Chọn nút "thích" cho các bản tin của họ;
- Chia sẻ (share) các bản tin của họ cho bạn bè;
- Xin bỏ một chút thời gian xem các quảng cáo trong các bản tin của họ để hỗ trợ họ có
thêm nguồn kinh phí phục vụ chúng ta tốt hơn.
Các bạn nào có ý kiến hay xin góp thêm vào đây để mọi người có thể tẩy chay hoàn toàn
đám truyền thống thổ tả nhé, cảm ơn tất cả mọi người.
CÙNG CHUNG TAY, WE THE PEOPLE TIN RẰNG SẼ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC ĐÁM TRUYỀN
THÔNG THỔ TẢ VÀ CÁC ÔNG CHỦ TÀI PHIỆT MAFIA THIÊN TẢ CỦA CHÚNG!
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