ETIENNE VAN RATTINGEN

Blijf altijd op uw hoede
Soms kijken we net even te lang opzij
Hier gaat het om. Een nieuw wetsvoorstel in Amerika met een grote privacy impact over heel de
wereld.
Senate Bill 4051, the “Lawful Access to Encrypted Data Act”, deze werd zonder veel rumoer vorige
week geïntroduceerd! Iedereen was druk bezig met andere dingen zoals Black Live Matters en dat soort
niet echt interessante zaken. DIT IS VERDEEL EN HEERS POLITIEK op een presenteerblaadje!

ALLE WETTEN NEMEN VRIJHEDEN AF. U moet zich dat toch eens beginnen te realiseren dat
we als volk ALLEMAAL achter elkaar moeten staan en ons niet moeten laten verdelen door een
stelletje oproerkraaiers in de politiek, geneeskunde en media. DAT ZIJN OP DIT MOMENT ONZE
VIJANDEN! Onze DOODSVIJANDEN. De nieuwe wet is een SCHOOLVOORBEELD van deze
verdeel en heers tactiek. Binnenkort zijn we met zijn allen WEER een stukje PRIVACY kwijt.
Ontzettend veel mensen gebruiken WhatsApp. Het is een van de meest gebruikte encryption tools
op de wereld. Het ‘appje’ versleutelt al uw teksten die u in vertrouwen stuurt naar een geselecteerde
groep mensen. Het is een tool ontwikkeld door Facebook en ook zij kunnen deze teksten NIET decrypten. Alleen de lezers voor wie deze teksten bestemt zijn kunnen de teksten lezen. NIEMAND
ANDERS!
Apple heeft voor zijn gebruikers ook zo’n soort programma dat ze kunnen gebruiken op hun iPhone of iPad. Als je met dit stukje programma uw iPhone of iPad encrypt dan kan NIEMAND het
meer decrypten. Apple niet, de regering niet en ook de NSA of de CIA niet!
SENATE BILL 4051 EIST dat alle bedrijven die data beschermen door deze via een code om te
zetten in onleesbare taal, een achterdeur inbouwen waardoor de ‘regering’ of hun afgezanten elke
tekst mee kunnen lezen en iedere iPhone, iPad of computer kunnen openen om te zien wat er op
staat!
Dit heeft ontzettende consequenties, ook voor de eigenaars van cryptocurrencies. Al het geld in de
digitale beurzen wordt beschermd door encryption. Dat kan resulteren in het feit dat crypto’s in de
toekomst misschien zelfs ILLEGAAL kunnen worden verklaard! Hoe dan ook. Ze zullen zeker BELASTING moeten gaan betalen over hun cryptogeld, iets wat nu nog niet kan omdat alles geheim is
en niet te controleren.
In de toekomst zal iedereen zijn ‘versleutelde’ data gewoon leesbaar zijn voor alle overheden in de
wereld. We steven recht af op TOTALITAIRE CONTROLE en alleen WIJ, het volk dat EEN
FRONT vormt kan dit stoppen. Maar dan moeten we weer EEN GEMEENSCHAP worden!

In een democratie is het volk de baas, maar nu worden we door alle politieke,
medische en media landverraders behandeld als DE DWAAS!
medisch antropoloog – onderzoeker
Als je denkt dat je belazerd wordt, is dat ook zo.

