Csödöt mondott Trumpék elsö puccskísérlete?
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Fura és rejtélyes hír járta be az amerikai sajtót az elmúlt napokban: több szövetségi államban
kiesett a 911-es segélyhívórendszer, teljesen elérhetetlenné vált a 911-es vészhívószám (a
112-es amerikai megfelelöje) és elérhetetlenné vált sok, a Centurylink telekomunikációs
óriáscég szerverein futó weboldal is:

CENTURYLINK OUTAGE: WHERE ARE 911 SERVICES AFFECTED?

https://www.newsweek.com/911-outage-clark-county-centurylink

Az esetek között összefüggés van: a Centurylink müködteti a 911-es vészhívórendszert is az
USA-ban. De vajon miért estek ki a cég adatforgalmat továbbító router-jei országszerte?

Az eset megértéséhez tudni kell, hogy a 2016-os török (ellen)puccs idején is Erdoganék az
ország vészhívórendszerén keresztül tudtak tömeges SMS-eket eljuttatni a lakossághoz, ami
által nagyon hatékonyan tudták mozgósítani a támogatóikat a puccs kritikus óráiban.

Láss csodát - nyilvánvaló rejtett céllal - Trump is az idén úgy módosíttatta az USA
vészhívórendszerét,
hogy az lehetövé tegye ún. "elnöki SMSek" tömeges kiküldését a lakosságnak!
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Jönnek az elnöki SMS-ek: Pintér módszerét vetné be Trump

https://hvg.hu/vilag/20180916_Jonnek_az_elnoki_SMSek_Pinter_modszeret_vetne_be_Trump

Állítólag már bevetésre készen álltak a magánhadsereges martalócok a Blackwater-böl a
kulcsfontosságú intézmények elfoglalására, akárcsak a rabszállító katonai repülögépek a
balliberális politikusok, újságírók, hollywoodi színészek és más közéleti személyiségek
Guantanamóra szállítására, de az utolsó pillanatban mégis le kellett nekik fújni az akciót, mert
nem lettek volna képesek országszerte utcára és fegyverbe szólítani a támogatóikat.

A Centurylink óriáscég és az USA Nemzeti Telekommunikációs Biztonsági Bizottságának
(NSTAC) élén ugyanis még egy Obama által kinevezett, és a ballib oldalt támogató személy,
Jeffrey Storey áll, aki lehetövé tette, hogy a Centurylink adatforgalmat irányító és továbbító
router-jeire titokban kalózprogramok legyenek telepítve egy korábban az NSA által felfedezett
biztonsági résnek köszönhetöen, s amely kalózprogramok most aktiválva lettek mind a 45
000 számítógépen, paralizálva mind a vészhívórendszert mind a készülö fasiszta
puccskísérletet.

Csak spekulálni lehet afelöl, hogyan fog ez végzödni. amennyiben Trumpék a jövöben mégis
megkísérlik a puccsot. A
Hénok
próféciák
szerint az USA-ban még a globális orosz-antikrisztusi hatalomátvétel elött polgárháború tör ki,
ami az ország balkanizálódásához, széteséséhez vezet majd. Feltételezhetö, hogy ez nagyban
elö fogja
segíteni
az oroszok világhatalmi törekvéseit is.
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