Patholoog autopsie John F Kennedy doet schokkende onthullingen (video)
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Als er over één onderwerp complottheorieën de ronde doen, dan is het wel over de moord
op de Amerikaanse president John F. Kennedy.
Een patholoog die fysiek aanwezig was bij de autopsie van JFK doet nu meer dan 50 jaar na
dato zijn mond open en vertelt schokkende dingen over wat hij daar aantrof.
Het is nog steeds een moord die de mensheid bezighoudt en hoewel er waarschijnlijk altijd
wel vragen zullen blijven, komen er soms toch nog weer nieuwe dingen boven water.
Die nieuwe dingen komen in dit geval via James Curtis Jenkins, geboren in 1943 en opgeleid
tot arts en patholoog via de Amerikaanse marine waar hij op die bewuste dag, 22 november
1963, werkzaam was in het Bethesda marine ziekenhuis.
Zijn taak die dag was om samen met zijn collega en medestudent Paul k. O'Connor de drie
ervaren pathologen te assisteren bij de autopsie van John F. Kennedy. Die drie pathologen
waren Jospeh Humes, Thornton Boswell en Pierre Finck.
In de onderstaande video zie je een interview met James Curtis die eindelijk na jarenlang zijn
mond te hebben gehouden, nu begint met praten. De reden die hij geeft is omdat hij weinig
behoefte had om zijn privéleven totaal op zijn kop te zetten door onthullingen te doen over de
autopsie op de Amerikaanse president.
Direct na de moordaanslag in Dallas werd Kennedy overgebracht naar het Parkland Memorial
Hospital in Dallas. Bij aankomst bleek hij te zijn overleden en men wilde daar in Parkland dan
ook de autopsie uitvoeren, omdat hij in Texas was vermoord.
Echter, op bevel van de geheime diensten, gebeurde dit niet en zou de autopsie worden
uitgevoerd in het Bethesda ziekenhuis nabij Washington DC. Hiertoe werd de kist overgebracht
naar het vliegveld waar deze aan boord van Air Force One werd gebracht, zoals te zien op de
volgende afbeelding.
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