En wederom is niets wat het lijkt
Donderdag, 09 augustus 2018 23:28

Het begint op te vallen dat mensen die strijden voor nationalisme steeds vaker slachtoffer
worden van wat men dan noemt, de linkse globalisten.
Zo verdween strijder Tommy Robinson in het gevang en staan de media bol van de verhalen
over hoe strijder Alex Jones slachtoffer wordt van linkse censuur.

De informatievoorziening tegenwoordig is een psychologisch spel, waarbij de argeloze
burger aan alle kanten in de tang wordt genomen zonder dit zelf te beseffen.
De afgelopen dagen werd het nieuws vooral gedomineerd door Alex Jones en zijn website
Infowars. Of je nu bij de mainstream media keek of bij de alternatieve, overal grote verhalen
over wat Jones was overkomen.

In amper 24 uur is het online bereik van de bekende complotdenker Alex Jones gigantisch
afgenomen. Jones verspreidde via sociale media de meest controversiële complottheorieën. Hij
was daarmee voor de techplatforms tot een ongewenst succesverhaal verworden.

In juli werden al video's en podcasts van Jones verwijderd vanwege haatzaaien. Maar de echte
kentering kwam gisteren, toen Apple besloot de podcasts van Jones bijna volledig te
verwijderen. Daarna volgden andere platforms met nog stevigere maatregelen.

Zo verwijderde Facebook vier pagina's, waarvan één er vorige maand 1,7 miljoen volgers had.
YouTube deed hetzelfde met Jones' kanaal, dat 2,4 miljoen abonnees had en waarvan video's
miljarden keren waren bekeken. Spotify, dat eerst maar een aantal afleveringen van The Alex
Jones Show had verwijderd, besloot nu al zijn content weg te halen. Het gebeurt niet vaak dat
techbedrijven besluiten tot zulke drastische maatregelen.
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Nu is wat er met Jones gebeurd niets nieuws. Wij werden jaren geleden al verbannen van alle
sociale platforms en uiteraard is en blijft censuur een kwalijke zaak en dient uitgebannen te
worden, ongeacht wie het overkomt.

Echter, in dit geval kon het toch wel eens een iets diepere achtergrond hebben dan alleen een
aanval op de vrijheid van meningsuiting.

We beginnen met wat Alex Jones zelf zegt :

De Donkere Tijden van internet zijn over ons neergedaald, waarbij radicale linkse tech giganten,
gerund door gestoorde, geesteszieke communisten bepalen of jouw inhoud kwalificeert als
“haat prediken”.

Wat opvalt is dat hij niet tekeer gaat tegen censuur in het algemeen, maar tegen de “gestoorde
linkse globalisten”.

En daar zit de clou.

Infowars (Alex Jones) is geen alternatieve nieuws website die op zoek is naar de waarheid, het
is een volledig gecontroleerd bolwerk van de Illuminati.

De werkelijke macht op deze wereld is in handen bij deze satanische Illuminati ( de elite van de
Chazaren
die
zich Joden noemen). De uitvoering van hun plannen gebeurt via allerlei geheime
genootschappen zoals de vrijmetselarij en het Zionisme. Zionisme is formeel een politieke
ideologie, maar in feite vertoont het in de praktijk alle
kenmerken van een geheim genootschap
ten dienste van de Illuminati.
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Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets
mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een
geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep.

Wie een wat diepgaander onderzoek doet, ontdekt dat Alex Jones niet alleen waarschijnlijk een
door Bill Hicks gespeeld karakter is
, maar ook dat de hele Infowars setup
niets anders is dan wat men noemt “controlled opposition”.

Jones is een fanatiek Trump supporter, een “grote vijand” van de “linkse globalisten” en deze
strijder voor nationalisme wordt nu slachtoffer van diezelfde globalisten.

Een klein deel uit een eerder artikel:

De Illuminati bereiken hun doel door mind control (mainstream- en een groot deel alternatieve
media en opvoeding) en oorlog. Ze zijn niet in staat om de mensheid op eigen kracht te
onderwerpen. Ze moeten ervoor zorgen dat de Goyim elkaar vernietigen.
Dat is de reden dat je permanent zoveel oorlogsretoriek tegenkomt in de pers.
Aan de ene kant de Communistische Chazaren (globalisten) die het goyim aanvalt door hun
identiteit te ondermijnen, hun nationaliteitsgevoel, moreel gevoel, religieus gevoel, gender
verwarring enzovoorts (George Soros, Jesse Klaver, Lodewijk Asscher).
Aan de andere kant de Nationalistische Chazaren die opereren als fascisten, Nazi’s of
Zionisten. Zij zijn degenen die ogenschijnlijk druk bezig zijn met het verdedigen van de
belangen van de goyim (Geert Wilders, Donald Trump, Tommy Robinson ) tegen al deze
aanvallen van de globalisten.

Alex Jones hoort thuis in het rijtje van Geert Wilders en Tommy Robinson . Zij zijn de mensen
die moeten zorgen voor een soort opstand tegen de linkse globalisten, waardoor je uiteindelijk
waarschijnlijk eindigt met een burgeroorlog, de natte droom van de Illuminati.
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Wanneer mensen in staat zijn om een stapje hoger te gaan staan dan de linkse of rechtse
politieke arena, dan zie je opeens heel duidelijk het grotere beeld.

De mensen die het karakter Jones in de lucht houden , zijn precies dezelfde als degene die de
controle hebben
over Facebook en
Google (Youtube).

Wanneer je op dat iets hogere platform staat, dan zie je dat er zelden of nooit berichten zijn
over dingen die de mensheid als geheel met elkaar verbinden, maar altijd zaken die gericht zijn
op strijd en opstand.

Want, pas als de mensheid beseft dat niemand tegenstellingen, strijd en oorlog wil, dat er veel
meer is dat mensen met elkaar verbindt dan dat het verschil oproept, pas dan staan we boven
de nog steeds iedere dag gebruikte tactiek van verdeel en heers. Pas dan zullen de
machthebbers zich zorgen maken. Niet vanwege een opstand of “resistance”, daar zitten ze
juist op te wachten.

By way of deception, thou shalt do war. Het motto van de Mossad, je zult oorlog voeren door
middel van misleiding.

Censuur is iets dat ieder weldenkend mens verafschuwt, dus kan het ook een geweldig wapen
zijn om via mind control een bepaald sentiment te kweken bij een deel van de bevolking. Juist
“het wakkere deel” voelt zich hier heel erg aangesproken en zal zich dan ook vol overgave
storten in de “strijd tegen linkse globalisten”.

En dan uiteindelijk: Ordo ab Chao. De New World Order dan wel te verstaan.
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