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SOROS zijn ngo's weer misdadig bezig
Ik weet het. Een beetje ruwe titel, niet? Maar hoe krijg ik iedereen van de stoel om hun aandacht te
vestigen op de grootste bandiet ter wereld, die niet alleen banken tot de bedelstaf brengt maar ook al
ontelbare LANDEN kapot heeft gemaakt. (België incluis, vraag het maar aan Verhofstadt! Of was
het de IMF? Iedereen in de politiek zwijgt hierover als het graf! Samenzwering?)
Nu is hij bezig om websites met zogenaamd 'Fake News' en naar zijn zin TE conservatieve sites,
onderuit te halen door Hi Tec bedrijven en internet betaalinstanties te DWINGEN bepaalde sites te
ondermijnen, bannen of betalingen voor bepaalde diensten van klanten niet langer te accepteren.
SOROS zijn 'journalistiek' bedrijf ProPublica is ineens uit de bocht gevlogen als het gaat om ondermijnen van burgerrechten. Waarom kan dit allemaal ongestraft doorgaan? Waarom zwijgt de politiek? Omdat ze aan STRUISVOGELPOLITIEK doen? Omdat het van het GROTE GELD komt
in wiens zelfde zak ze ook zitten? Wat moet een normaal denkend mens nog aan gedachten vormen?
Verder zegt het me dat Soros en zijn Hi Tec vrienden wel rijk zijn maar geen jota verstand hebben
van internet, want zo werkt dat niet. Ooit al gehoord van Deep Web? Ooit al gehoord van Bitcoin?
Wel, het gebruik hiervan zal in de toekomst ontzettend toe gaan nemen. En, de verhuis van normale
mensen die deze websites, gevuld met ECHT en EERLIJK nieuws, volgen idem. Eenmaal op Deep
Web, is elke instantie alle controle over hen kwijt. Het zegt me dat alle miljardairs die zich zo nodig
met 'vrijheid van meningsuiting' en onze 'privacy' bemoeien om deze dagelijks te kunnen ondermijnen, niets meer zijn dan een stelletje imbeciele computergebruikers.
Ik ga het u nog een keer vertellen. Mijdt alle bekende 'internetnamen' want deze werken voor het
grove geld, niet voor u. Koop geen troep van Bill Gates zijn Microsoft Corporation, koop niets via
Amazone, doe geen betalingen via Pay Pall, zoek niets via Google maak geen gebruik van Facebook of Instagram en gebruik vooral geen GMAIL of andere kosteloze mailaanbiedingen. Genoemde bedrijven verzamelen ALLE gegevens van en over u en slaan deze voor eeuwig op. Ik gebruik GMAIL als vuilnisvat waar alle junk en advertenties in worden verzameld. Daar is zo'n mailadres fantastisch voor! En waar komen alle junkmails en advertenties vandaan? Ze verkopen je
mailadres aan iedereen die er geld voor geeft!
Voor alle bekende 'namen' bestaan betere en meer perfecte alternatieven die privacy EN vrijheid van
meningsuiting hoog in het vaandel voeren. Soros, NSA en CIA kunnen niet elk bedrijf in de wereld
opkopen of onder druk zetten om naar hun pijpen te dansen. Dat lukt echt niet. Alleen bedrijven in
Amerika of de Gemene Best landen kunnen via Amerikaanse en Engelse inlichtingendiensten onder
druk worden gezet.
Soros en zijn bedrijf ProPublica liggen al honderdduizenden mijlen achter wat betreft alles wat kan
op internet. En, op deze manier zal elke site die door de DIKKE NEKKEN en hun MALAFIDE
HELPERS in de wereld worden opgejaagd, geblokkeerd of gepest, van het 'normale' internet ver-
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dwijnen.
Ingrediënten om aan SOROS en zijn kornuiten mede alle inlichtingendiensten te ontsnappen.
Men koopt een nieuwe portable PC. Men installeert een volledig geëncrypteerd Linux Operating
Systeem. Daarbovenop installeert men nog TOR, GPG en TrueCrypt, deelt de harddisk in met TrueCrypt, zet een sleutel op in GPG om geëncrypteerde teksten te schrijven, doe een cut and paste van
de tekst in een mail, druk verzenden, et voila. Niemand die het kan lezen of ontcijferen. U maakt
aparte encryptiesleutels voor iedereen die u vertrouwelijke informatie toestuurt. En deze sleutels
kunt u op een stick versturen per koerier of zelf gaan installeren.
Deze PC, indien gehackt, zal nooit enige informatie vrij geven al downloaden ze de ganse schijf.
Alles is onleesbaar.
Politiediensten zullen nooit zonder uw hulp toegang kunnen krijgen op de harddisk, want de encryptie is zo sterk dat ze zeker jarenlang werk gaan hebben om de code op de harddisk te kraken om
tot de conclusie te komen dat het onmogelijk is. De FBI weet dat nu ook want ze hebben een bankier, verdacht van fraude, zijn PC met de crème de la crème van FBI- en Silicon Valley TECS onder
handen genomen. Geen resultaat!
U bent nog wel uw PC kwijt maar kunt alweer met een andere pc op internet doen wat u altijd al
deed. Zorgen dat uw mening wordt verspreid zonder dat iemand u iets kan maken of ondermijnen.
En, op Deep web betaalt iedereen met Bitcoin. Alle problemen voor privacy en vrijheid van meningsuiting kunnen met gemak worden opgelost.
NSA en CIA kunnen NIETS zonder hulp van bedrijven zoals Microsoft, SUN, IBM, ORACLE,
Google, Facebook enz. Van Google en Facebook is het bekend dat ze elk jaar miljoenen krijgen van
de CIA. Microsoft heeft al een achterdeur in zijn O.S. sinds Windows 95 zodat NSA en CIA kunnen
indringen bij iedere Windowsgebruiker die ze van iets verdenken.
Dat Microsoft nu achter 'hackers' aangaat, terwijl ze van hun laatste Windowsversie een WERKELIJKE en ONVERVALSTE spionagetool hebben gemaakt, en hiervoor alle medewerking van de
Amerikaanse justitie krijgen, is buiten alle proporties! Genoemde bedrijven zijn ook lid van de Bilderberggroep. Zeg me dus niet dat er GEEN 'businessplan' achter zit!
Wilt u ook nog volledig anoniem e-mails kunnen versturen, dan is daar ook een oplossing voor.
Maar, dat zet ik niet op papier omdat zoiets een natte droom voor alle criminelen is. Hen zal ik nooit
helpen!
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