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We weten dat van de honderd woorden die overheden richting bevolking uitspreken er
ongeveer negentig of meer zijn gelogen.
Maar daarom is het wel belangrijk om ze te blijven ontmaskeren zoals met de moorden in
Benghazi op onder andere de Amerikaanse ambassadeur Stevens om de wapenleveranties
naar ISIS veilig te stellen.

Wat de mainstreamwereld ziet en beleeft als waarheid, bestaat voor het grootste deel uit
sprookjes en propaganda. Maar, dat geeft niet, want zelf nadenken doen de meesten allang niet
meer. Ze leven in zalige onwetendheid totdat op een goede dag ze toch iets zo ongelooflijks
zien en zich achter de oren beginnen te krabben.
En dan gaan ze op zoek en komen dan vaak uit bij de alternatieve media. En daar komen ze
dan iets tegen dat roet in het eten gooit van de machthebbers en dat heet: de waarheid.
Gelukkig kan je daarvoor nog steeds terecht bij een deel van de alternatieve media, behalve het
helaas steeds groter wordende deel dat inmiddels is geïnfiltreerd en overgenomen.
De keiharde waarheid is dat ISIS een creatie is van de Mossad in samenwerking met
uiteraard Amerika (CIA) en ook Engeland (MI6). Een creatie die in het leven is geroepen om
bepaalde doelen uit te voeren en dat was in dit geval
het omverwerpen van de regering van de Syrische president Assad.
Nadat onze Westerse leiders op een afgrijselijke manier democratie naar Libië hadden
gebracht, werden veel van de strijders die waren gebruikt bij het forceren van de opstand aldaar
naar Syrië gestuurd.
Uiteraard moesten deze lui worden bewapend en één van belangrijke schakels in dit proces
was het Amerikaanse consulaat in de Libische plaats Benghazi.
Uit een eerder artikel:
"Het antwoord is Syrië. Dit zogenaamde consulaat in Benghazi en de gedode ambassadeur
Stevens speelden een belangrijke rol in de bevoorrading van de Al Qaida terroristen in Syrië,
iets wat de Obama regering ten koste van alles probeert geheim te houden. Benghazi is al
lange tijd een belangrijke thuisbasis voor Al Qaida terroristen. Gaddafi stond in 2011 op het
punt om Benghazi binnen te vallen omdat hij (terecht) claimde dat Benghazi een broeinest was
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van Al Qaida terroristen en de voornaamste bron voor de Lybische opstand. Hij werd
tegengehouden door NAVO vliegtuigen die zorgden voor de bescherming van Benghazi.
De opstandelingen in Lybië werden al sinds 2006 voorzien van wapens door de Amerikanen
en het zijn diezelfde Al Qaida terroristen, voor een groot deel afkomstig uit Benghazi, die nu
proberen de regering van president Assad omver te werpen. De verbindingsman tussen de
Syrische (Al Qaida) opstandelingen en de Amerikanen voor wat betreft wapenleveranties, was
ambassadeur Stevens. Vorige maand is er een Lybisch schip onder bevel van een kapitein uit
Benghazi aangekomen in een Turkse haven met de grootste zending wapens óóit voor de
Syrische rebellen. Ruim 400 ton moderne wapens waaronder SA-7 luchtdoelraketten".
En uit een ander artikel:
Er was een “diplomatiek kantoor” oftewel een CIA onderkomen dat tot aan de grond toe werd
afgebrand. De dichtstbijzijnde ambassade is in Tripoli.
Stevens was alleen in naam ambassadeur. In werkelijkheid was hij de wapenleverancier
achter de schermen van de door de Saudi Arabië uitgevoerde terroristische aanslagen in de
Islamitische wereld. In Saudi Arabië heerst het Salafisme, een extreme vorm van Islam die
iedere andere invulling van godsdienst van de kaart wil vegen. Uiteindelijk werd Stevens
gedood door dezelfde groep die hij van wapens had voorzien. Dezelfden die in dienst van de
Verenigde Staten de False Flag operatie op het CIA gebouw uitvoerde.
De door Amerika gehuurde, verklede medewerkers plunderden het gebouw en vergewisten
zich ervan dat alle bewijsmateriaal was verdwenen voordat de pers, inwoners van Lybië of
plaatselijke autoriteiten toegang kregen tot het gebouw. Het gebouw in Benghazi was een “safe
house” waar Stevens naartoe gevlucht zou zijn tijdens een noodtoestand. Dit wist Clinton en
dus werd er een mix gemaakt van fake opstandelingen met CIA medewerkers om een situatie
te creëren die tot voordeel van Amerika en Israël zou werken in de vernietiging van
onafhankelijke landen in het Midden Oosten
En uit weer een ander artikel:
Vervolgens werd de hele komedie opgevoerd met de beruchte film “ Innocence of Muslims” di
e ervoor gezorgd zou hebben dat moslims in woede uitbarstten en het consulaat bestormden.
Uiteraard was dit ook de reden dat Amerikaanse troepen die te hulp wilden schieten de
opdracht kregen om helemaal niets te doen. Het was Hillary Clinton die hier een hoofdrol
speelde.
Alles is er aan gedaan om het werkelijke Benghazi verhaal in de doofpot te houden en dat is
ze redelijk gelukt tot nu toe.
Echter, vroeg of laat komt er toch steeds meer waarheid boven water, zoals ook nu weer het
geval is met een nieuwe klokkenluider. Een militair die ten tijde van dit alles was gestationeerd
in Libië en precies weet wat er gebeurde en dat er hoe dan ook geen hulp mocht worden
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geboden aan het belaagde consulaat.
Wij ontvingen de volgende Nederlands ondertitlede video van Paul Harmans over deze nieuwe
klokkenluider en de volledige video waarnaar hij verwijst is hier te vinden .
allo

3/3

