Orwelliaanse staat neemt groteske vormen aan (video)
Maandag, 15 april 2019 13:45

Het gaat nu snel, heel snel met het verdwijnen van vrijheid van meningsuiting op internet.
Aan alle kanten slaat de censuur toe en je ziet de verschrikkingen van de komende
Orwelliaanse staat in al haar vormen nu verschijnen.

We schrijven regelmatig over de steeds verder toenemende censuur op internet en de
afgelopen week hebben we weer een goed voorbeeld gezien van niet alleen hoe het werkt,
maar ook welke kant het op gaat.
De eigenaar van de grote Amerikaanse website Natural News is Mike Adams. Mike heeft in
de loop der jaren al heel wat te stellen gehad met censuur omdat hij de vele lezers van zijn
website wijst op de gevaren van vaccins en bijvoorbeeld chemotherapie. Ook Mike is net als wij
een groot voorstander van genezen met behulp van natuurlijke producten als aanvulling op het
zelfhelend vermogen van het eigen lichaam.
Ook het bekende videoplatform Youtube (eigendom van Google) wordt steeds meer
gecensureerd en alles wat niet in de agenda van de machthebbers past wordt weggehouden
bij bezoekers.
Dat was de reden dat Mike Adams iets meer dan een jaar geleden een miljoen dollar heeft
gestoken in de ontwikkeling van een eigen videoplatform, Brighteon genaamd.
Een platform waar al die video’s geplaatst konden worden die verbannen worden van
platforms zoals Youtube.
Dit werkte prima tot afgelopen week. Op Brighteon waren een fiks aantal video’s geplaatst die
betrekking hadden op de recente false flag schietpartij in een moskee in Nieuw Zeeland.
Niet alleen beelden van de gebeurtenis zelf, maar ook talloze video’s die deze kwestie
analyseerden en tot de conclusie kwamen dat er veel dingen niet klopten.
Dit was de reden dat Brighteon afgelopen week bijna uit de lucht was. En hoewel de website
zelf geen censuur kent, is het wel afhankelijk van een aantal providers op diverse gebieden.
Zo is het afhankelijk van het bedrijf dat de bandbreedte ter beschikking stelt, het is afhankelijk
van bepaalde softwarecode die draait bij externe bedrijven zoals Amazon, Azur en Digital

1/2

Orwelliaanse staat neemt groteske vormen aan (video)
Maandag, 15 april 2019 13:45

Ocean. Daarnaast is het nog afhankelijk van het registratiebedrijf voor de domeinnaam en het
bedrijf dat het SSL certificaat regelt voor de website om maar enkelen te noemen. Dit geldt
uiteraard voor zo goed als iedere website.
En het zijn deze externe providers die Mike Adams afgelopen week hebben gedwongen om
alle video’s die betrekking hadden op de schietpartij in Nieuw Zeeland te verwijderen.
Tot zijn stomme verbazing ontdekte Mike dat het de overheid van notabene Australië is die de
druk bij die externe providers heeft neergelegd. Een land dat niet eens betrokken was bij die
schietpartij krijgt het via externe providers voor elkaar om een Amerikaans bedrijf bijna uit de
lucht te krijgen.
Mike Adams vergelijkt die afdeling van de Australische overheid met het Ministerie van
Waarheid en waar het op neer kwam is dat hij ca 12 uur kreeg om iedere video die in de verste
verte ook maar iets met de schietpartij in Nieuw Zeeland te maken had te verwijderen. Daar
bovenop kwam de mededeling dat hij iedere video die geweld toonde ook moets verwijderen.
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