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Alternativa siter som inte bara påstår att de är det
Fick en fråga om 2-3 till engelskspråkiga alternativa sajter utöver http://www.boilingfrogspost.com som i alla fall verkar
vara alternativa och som inte bara påstår att de är det. Delar med mig av svaret:
Grejen med Sibel Edmonds och gänget kring henne på https://twitter.com/NewsBud är ju att hon och de förstår djupare
skeenden, och inte bara pumpar ut blandad kompott. Den senare kategorin finns det gott om. Jag har ännu inte fått så
mycket koll på Sofia Arkestål @spfoia att jag kan avgöra djupet av hennes förståelse, men hon har hjärtat på rätt ställe
och dessa två nyhetssiter: https://bubb.la/ ("bubb.la är en nyhetstjänst som samlar länkar till alla slags medier för att ge
en helhetsbild av vad som händer i världen") https://cor.ax/ ("A team of volunteer editors post links, write headlines and
vote to decide what gets published. We are currently looking for new editors to build an international editorial team in
parallel with the existing Swedish team."). Ocensurerat, men ser inte ut att vara någon analys.
En undersökande journalist som iallafall uppfyller kriteriet är Jon Rappoport, även om han jobbar ensam:
No More Fake News Jon Rappoport Investigative Reporter: http://www.nomorefakenews.com/ . Jon Rappoport (
http://www.nomorefakenews.com/ ) förstår också djupare skeenden. En till som förstår djupare skeenden är
CatherineAustinFitts @TheSolariReport med https://solari.com/blog/ där den för investerare mest värdefulla
informationen dock är bakom betalvägg. Hon och Jon har kontakt, vilket även framgår av hennes site.
En djuping jag har kontakt med menade att man kanske skulle göra en svensk film om mitt eget arbete och skapa en
helt ny affärsrörelse. Den vaknas journalist. Fast, funderade han, allt han visste är att de stora pengarna ligger i lögnen
eftersom en lögn är byggd på en lögn som är byggd på en lögn osv, vilket betyder att det är en berättelse utan slut.
Medan avslöjad sanning har ett slut. Hursomhelst så bör jag kanske lägga min egen Twitter länk till listan. :)
https://twitter.com/legenet
Sedan har vi ju researchers som gått riktigt på djupet. Den bästa: http://JordanMaxwellShow.com/ . Betalsite för det
riktigt känsliga; Research Society: https://jordanmaxwellresearch.is/ . (Namn nämns...)
The Rabbit Hole is deeeeeeep. Man måste bestämma sig hur djupt man för stunden vill gå. Sibel Edmonds och gänget
rör sig här i den för de flesta utan skygglappar begripliga nivån av högnivå korruption. Det är ju den nivån som mer
direkt och tydligt påverkar de politiska skeendena. Dessutom är det tydligen inte vanligt att ens statschefer förstår de
riktigt djupa nivåerna, varför dessa påverkar skeendena mer indirekt.
En till undersökande journalist jag har stort förtroende för är Daniel Hopsicker med MadCow Morning News:
Investigative Reporting into Drug Trafficking, 9/11 & Terrorism http://www.madcowprod.com/ ,
https://twitter.com/danielhopsicker . Hans stora tema är alltså säkerhetstjänsternas narkotikasmuggling, dvs det rör sig
på nivån högnivå-korruptionen i detta. Han bor nära en av de använda flygplatserna. Det här är fortfarande en nivå av
korruption som jag tänker att statschefer är, eller iallafall borde vara, insatta i. Men inget den vanliga pressen någonsin
berör.
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