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Afgelopen week was te lezen dat talloze grote adverteerders zoals Lidl en HP wegliepen bij
Youtube vanwege de vele pedofiele kindervideo's op het platform.
Opeens worden er talloze kanalen gesloten en meer dan 150.000 video's verwijderd en er is
een goede reden dat dit niet veel eerder gebeurde.

Niets is wat het lijkt in onze wereld en bij alles wat er gebeurt, spelen er hele andere belangen
dan de meeste mensen vermoeden.
We kennen allemaal het fenomeen dat wanneer we iets intikken in een zoekmachine of de
zoekbox bij Youtube, dat het programma dan automatisch begint met het aanvullen van de
zoekterm omdat het denkt te weten wat jij zoekt.
Zo kreeg je tot voor enkele dagen geleden wanneer je bij Youtube in de zoekbox invulde: how
to ha, dat deze dat automatisch aanvulde tot how to have sex with your children en tal van
andere sinistere automatische aanvullingen, volgens Stefan Molyneux van Freedomain Radio.
Verder zegt hij dat er talloze mensen zijn die al jaren proberen om kindervideo's die seksueel
getint zijn of zelfs satanisch met de meest walgelijke commentaren, verwijderd te krijgen van
Youtube, maar dat dit tevergeefs is geweest, want de video's bleven staan.
Dan is er vorige week de nodige commotie want grote adverteerders stapten op.
Lidl, Mars, HP, Deutsche Bank en andere grote bedrijven hebben besloten om advertenties
van YouTube en in sommige gevallen Google af te halen. Die maatregel wordt genomen naar
aanleiding van een onderzoek van de Britse krant The Times.
De krant ontdekte dat reclames van deze multinationals naast video's stonden waarin soms
schaars geklede kinderen te zien waren en waar bovendien seksueel getinte reacties onder
stonden. De bedrijven zijn gisteravond begonnen met het verwijderen van hun advertenties,
aan de vooravond van Black Friday, een van de belangrijkste verkoopdagen van het jaar.

De video's zijn volgens The Times miljoenen keren bekeken en lijken vooral te zijn gemaakt
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door onschuldige kinderen. Pedofielen gebruiken het reactiegedeelte vervolgens om linkjes te
delen van sites die te maken hebben met kindermisbruik. Ook plaatsen ze ongewenste
reacties. Volgens de krant bleven de video's daarnaast online staan ondanks meldingen dat
de inhoud ongewenst was.

En dan opeens kan er iets dat voor die tijd niet kon:

YouTube lijkt bezig te zijn met een flinke schoonmaak om controversiële kindervideo’s van het
platform af te halen. De afgelopen week zijn er 150.000 video’s verwijderd, bevestigt het bedrijf
na berichtgeving van nieuwssite Vice .

Eerder meldde het bedrijf duizenden video's te hebben verwijderd. Daarnaast zijn bij 2 miljoen
video’s geen advertenties meer aanwezig.

Uit dit alles blijkt duidelijk dat Youtube nooit heeft gewild dat deze video's zouden worden
verwijderd. Dat uit het automatisch aanvullen van de zoekopdrachten blijkt dat ze er zelfs aan
meedoen om mensen richting pedofiele kindervideo's te sturen.

Maar, waarom? Wat is het doel van dit alles?

De werkelijke reden dat deze pedofiele video's jarenlang zijn blijven staan, ondanks talloze
protesten van mensen, heeft te maken met de werkelijke machthebbers op deze aarde en hun
satanische agenda:

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen
je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het
eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en
religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het
ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.
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Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabbateans hebben zich al
meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze
promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de
bevolking tot hun sekte te introduceren.
Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd
later de bekende Illuminati slogan "Doet wat ge wilt", als uitdrukking van hun religieuze
gevoelens.
De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze
erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs
als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het
racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft. Ze zorgen ervoor dat
de mensheid zich concentreert op porno, terwijl zij de politiestaat in het leven roepen.

Youtube is een volledige dochteronderneming van Google. Google is weer een volledig
dochteronderneming van
Alphabet Inc.

Er zijn drie mensen die volledig de touwtjes in handen hebben bij Alphabet Inc. en dat zijn Eric
Schmidt
,
Larry Page
en de Rus
Sergey Brin
. Alle
drie zijn het zogenaamde Asjkenazische Joden
. Dit zijn geen echte Joden,
maar afstammelingen van de Chazaren
die weer de kern vormen van de Sabbateans, de werkelijke machthebbers.
Genetisch onderzoek, mits goed uitgevoerd, bewijst dat joodse populaties afstammen van
groepen bekeerlingen, en niet van een verdreven joodse oerbevolking uit Palestina.
Over de Oost-Europese, Asjkenazische joden, hoofdonderwerp van van Stratens boek,
bestaan twee theorieën. Ook voor Koestler betoogden sommige geleerden al, dat de
Oost-Europese joden afstammen van de Turkse Chazaren.

En zo is het cirkeltje weer rond en begrijp je waarom er op een kanaal zoals Youtube jarenlang
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ongestoord pedofiele kindervideo's kunnen staan. Dat is namelijk de favoriete hobby van
velen binnen de elite.
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