
Waarom is het een goed idee om de 

mainstream media te vermijden:

- Mainstream media is vaak negatief en op 

angst gebaseerd. Dit kan een negatieve 

invloed hebben op je mentale en 

emotionele toestand.

- Oprechte en onafhankelijke 

onderzoeksjournalistiek lijkt steeds minder 

voor te komen bij de reguliere media. 

Onderwerpen worden vaak eenzijdig 

belicht en een tegengeluid geframed. Dit 

maakt dat het nieuws steeds meer lijkt op 

propaganda. Journalisten en deskundigen 

met afwijkende meningen mbt Covid 

werden ontslagen, geframed en 

gecensureerd. 

- Vrijwel alle media zijn in het bezit van een 

paar grote mediaconcerns. Wie betaalt, 

bepaalt. Dit betekent dat slechts een klein 

groepje mensen in staat is om de publieke 

opinie te beïnvloeden en te voorkomen dat 

mensen kennis nemen van het echte 

nieuws (verkiezingen, covid enz.).

- De media is sterk afhankelijk van inkomsten 

uit reclame. Als we nu massaal stoppen met 

MSM raken we hen direct, omdat reclame-

inkomsten afhankelijk zijn van het aantal 

views en clicks.
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