Etienne van Rattingen

US 911 system was out
What it means

Inleiding
Daar je in deze tijden niets meer moet verwachten van onderzoeksjournalistiek omdat elke ‘journalist’ niet meer is dan een broodschrijver en gatlikker, zal ik wat achtergrondinformatie geven over
de ‘black-out’ van het Amerikaanse noodnummer dat daar wordt gebruikt om politie, brandweer en
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ambulance te verwittigen. Het nummer 911. Aan wat voor stukje ‘Deep State’ geschiedenis laat me
dat nog denken?

De aanleiding
Het onderhoud en exploitatie van het 911 noodnummer in de VS is in handen van telecommunicatie gigant CenturyLink onder leiding van Jeffrey Storey. Opvallend echter is dat het noodnummer
uitviel nadat het welbekende bedrijf Blackwater een pagina grote advertentie plaatste met een waarschuwing voor ‘Deep State’ WE ARE COMING.

Zeer opvallend dat geen enkele westers nieuwsagentschap deze advertentie was opgevallen. De
advertentie werd geplaatst in het tijdschrift RECOIL, dat gaat over wapens. Bijna elke wapenenthousiast
in de VS is hierop geabonneerd.
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Geïntegreerd
Geïntegreerd in het 911 waarschuwingssysteem is een andere systeem gebouwd, het zogenaamde
Integrated Public Alert & Warning System (IPAWS) wat dienst doet als presidentieel
waarschuwingssysteem om de bevolking te waarschuwen. (Ook in ons EU 112 waarschuwingssysteem is een dergelijk staatswaarschuwingssysteem geïntegreerd. Daarover later.)
In tijd van nood kan de president op deze manier communiceren met de bevolking en hen ook bepaalde adviezen toespelen of andere raad om op te volgen.
De mogelijkheid voor Trump om dit waarschuwingssysteem te gaan gebruiken in de zeer nabije
toekomst is exponentieel gestegen nu er bijna 65.000 verzegelde dossiers liggen te wachten om te
worden geopend en de massa arrestaties onder de leden van ‘Deep State’ te beginnen. De Democra ten hebben de geldkraan dichtgedraaid omdat Trump een muur aan de zuidgrens met Mexico wil
bouwen, die nota bene door het regime van Obama Clinton op papier is gezet en waar al miljarden
voor opzij waren gelegd door diezelfde ‘Deep State’ kontenneukers die nu Trump willen dwingen
naar hun pijpen te dansen. Hierbij zetten deze ‘socialisten’ dan ook nog het eten van 38 miljoen
Amerikanen op het spel omdat deze afhankelijk zijn van voedselhulp. Het plan hierachter is een opstand te krijgen waardoor Trump kan worden afgezet via een procedure die ze ook wilden gebruiken
om Clinton af te zetten als hij de bombardementen in voormalig Joegoslavië niet zou beginnen
waarbij de Chinese ambassade het moest ontgelden. Voor dit feit werd de affaire Lewinsky van stal
gehaald. U weet wel. De sigaar affaire!
De New York Times, het ‘nieuwsbastion’ van de families Rockefeller en Rothschild, heeft al een
artikel gepubliceerd over het afzetten van president Trump. (Omdat men moet betalen om alle
‘Deep State’ shit te lezen in de New York Times heb ik een alternatief gezocht.)

Afzetprocedure
Uiteraard doet ‘Deep State’ haar uiterste best om Trump te vernietigen. Maar Trump is een echte
strateeg en heeft de eerste jaren van zijn presidentschap anders aangepakt dan alle voormalige presidenten bij elkaar. Hij zette namelijk zijn globale private spionagenetwerk op, omdat hij niet op de
CIA, FBI en NSA kon rekenen. Per 1 januari 2018 heeft hij het zover gekregen dat de Amerikaanse
regering hiervoor betaalt door een wet door de senaat te sassen waar de Republikeinen nu de meerderheid hebben. Nu kan hij als president uitmaken welke inlichtingendiensten hoeveel van de te
verdelen pot krijgen. DynCorp International en Blackwater staan zeker op de loonlijst van Trump.
Trump zijn globale private spionagenetwerk is opgezet door Erik Prince, ook de oprichter van de
private militiegroep van huurlingen, Blackwater. Prince was zelf een oud officier bij de Navy Seals.
Tegenwoordig heet Blackwater Academi. Daarbij hoort te worden opgemerkt dat Prince de broer is
van miljardair Betsy DeVos, Trump zijn minister van onderwijs die zich tot doel heeft gesteld om
het christelijk onderwijs op alle Amerikaanse scholen weer aan te zwengelen.
De ergste criticaster van Trump in Europa is zeker tuthola Angela Merkel die ontzettend diep in de
reet van Rothschild zit, waardoor ik af en toe het idee krijg dat ze een dochter is van een van de
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Rothschilds, zoals ook Hitler een Rothschild was. Deze fascistische trut zei het volgende: “landen
moeten bereid zijn hun volledige soevereiniteit op te geven en moeten NIET luisteren naar hun
bevolkingen als het gaat over immigraties, grenzen en zelfs soevereiniteit.” (Waar is de democratie
naar toe? Is dit geen dictatorschap, fascisme, nazisme, communisme of zionisme? Het is het ALLEMAAL want het zijn SYNONIEMEN!)
Maar de Duitser wordt wakker. Bijna 50% van alle Duitsers wil op dit moment dat deze OostDuitse HEKS per direct opkrast en haar termijn helemaal niet uitdoet!

Coup Turkije
In 2016 pleegde de CIA een coup in Turkije om president Erdogan af te zetten. Obama gaf hiervoor het startsein want de CIA en Black Ops zullen nooit iets uitvoeren zonder direct bevel van hun
hoogste bevelhebber, de president. Tientallen miljoenen Turken overstroomden de straten en zodoende voorkwamen ze met zijn allen dat hun president zou worden afgezet om te worden vervangen door een militair regime. Maar hoe wisten al die Turken wat er aan de hand was terwijl die coup
in het diepste geheim was voorbereid? Omdat ons noodnummer 112, een EU nummer is. Hadden de
Amerikanen dit nummer uitgeschakeld dan waren ze wereldwijd in hun hemd gezet. Maar omdat
het noodnummer in gebruik bleef kon Erdogan gebruik maken van het waarschuwingssysteem en al
zijn burgers waarschuwen voor hetgeen stond te gebeuren.

De les
Het Obama regime en de rest van ‘Deep State’ heeft hiervan wel geleerd natuurlijk. Daarom benoemde Obama, vlak voordat hij af moest treden als president, nog snel Jeffrey Storey in het
National Security Telecommunication Advisory Committee.
De 45.000 routers, geplaatste door het bedrijf waar Storey CEO van is, worden ervan verdacht een
exploit te dragen, geïmplementeerd door de NSA die nu is gepatched naar alle routers zodat de codering in zowat alle routers naar de vaantjes is geholpen. Zodoende kon Trump zijn grote schoonmaakactie onder de leden van ‘Deep State’ nog niet beginnen. Hij kon de burgers niet waarschuwen
en adviseren wat te doen.
Elke patch kan worden teruggedraaid en nu ook Trump over de inlichtingenbudgetten gaat kan dit
zelfs het einde van de NSA betekenen. Geen geld is geen salaris! Dan stopt iedereen vanzelf met
werken!
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