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We weten precies wie er achter de uitvoering van 9/11 zaten en ook het waarom, maar de
mainstream media zwijgen als het graf.
En toch, nu eisen een aantal districten van de brandweer van New York een nieuw onderzoek,
omdat er zoals zij zeggen een overweldigende hoeveelheid bewijs is dat de gebouwen zijn
vernietigd door eerder aangebrachte explosieven.

9/11 blijft en zal nooit meer weggaan. Het zal nooit zomaar een verhaal worden, want de impact
van wat er gebeurde en de gevolgen daarvan zijn te groot geweest.
Alhoewel 9/11 de Illuminati de gelegenheid creëerde tot de War on Terror en ongekende
mogelijkheden om vrijheden bij burgers weg te halen, lijkt het toch dat deze operatie net een
stap te ver was. Dat deze goed geplande en uitgevoerde aanslag hen toch uiteindelijk de kop
zal kosten.
Voor de mainstream wereld valt twijfel aan de officiële versie van 9/11 in de categorie
complottheorieën en ook de Telegraaf gebruikt 9/11 als intro bij haar recente onderzoek onder
haar lezers.
Ze hebben een enquete gehouden onder hun lezers met de vraag of het nuttig is om op
scholen aandacht te besteden aan complottheorieën. De uitslag was toch wel verrassend met
46 procent voor en 46 procent tegen.
Er waren ook verrassende reacties zoals de volgende:
„School is de plek waar kinderen en jongeren leren en ook de plek waar ze worden
aangemoedigd om hun eigen mening te vormen”, schrijft een voorstander van ’complotlessen’.
„Het is belangrijk om op school met elkaar te discussiëren over dit soort zaken”, denkt ook een
ander. „Zo kunnen jongeren zelf een standpunt vormen in plaats van gedachteloos overnemen
hoe er thuis over wordt gedacht.”
Een veelgehoorde mening van tegenstanders is ook dat lessen historie over feiten moeten
gaan. Zo stelt één van hen: „Geschiedenisles moet ervoor zorgen dat complottheorieën geen
voedingsbodem krijgen door vaststaande feiten te presenteren.”
Kortom, iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat het brengen van de waarheid door het
presenteren van vaststaande feiten het belangrijkst is.
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Alleen moeten het dan wel echte feiten zijn en niet voorgekookte duidingen die wel even zullen
uitleggen wie en waarvoor verantwoordelijk was. Bij 9/11 is dat concept gebruikt om een
officieel rapport te maken met daarin wie wat gedaan heeft en zoals bekend is dat een totale
misleiding van wat er werkelijk gebeurde.
Ondanks dat de mainstream media tot in den treure het officiële verhaal blijven pushen, komen
er steeds meer mensen die dat niet langer geloven.
Daarom kan 9/11 wel eens datgene zijn dat uiteindelijk een einde zal maken aan de macht van
de Illuminati. Want, keer op keer komen er nieuwe bewijzen en keer op keer komen er andere
mensen die niet langer het officiële verhaal geloven.
Zoals nu de brandweer van New York. Die brandweer is opgedeeld in verschillende districten
en twee daarvan, Franklin Square en Munson Fire District, hebben via een stemming unaniem
besloten dat ze willen dat er een nieuw onafhankelijk onderzoek komt naar 9/11.
Wat wel weer opvallend is natuurlijk, is dat waar normaal gesproken dit soort mededelingen
van de brandweer onmiddellijk worden opgepakt door de mainstream media, ze dit keer zwijgen
als het graf.
De brandweer windt er in hun conclusie dan ook geen doekjes om en zegt in de motivatie van
hun besluit op te roepen tot een nieuw onderzoek aangaande de drie gebouwen die nooit
ingestort kunnen zijn als gevolg van enkele vliegtuigen, maar dat er een overweldigende
hoeveelheid bewijs is dat er vooraf geplaatste explosieven zijn gebruikt die zorgden voor de
vernietiging van de drie gebouwen.
Normaal gesproken zou dit afgedaan worden als weer een complotverhaal, maar in het geval
van de brandweer van New York zal dit heel moeilijk worden, omdat zij hebben meegeholpen
bij de reddingsacties, zelf mensen verloren hebben en er nog steeds personeelsleden
rondlopen met trauma’s als gevolg van de gebeurtenissen.
Het is een kwestie van tijd voordat de waarheid naar buiten zal breken, als bij een stuwmeer
waarvan de dam uiteindelijk breekt onder de groeiende druk.
En als dan uiteindelijk de waarheid naar buiten zal komen en men gaat op zoek naar de
daders, dan zal het onderstaande, afkomstig uit een eerder artikel , profetisch blijken te zijn.
Wat hieronder staat is geen complottheorie, het zijn feiten die door eenieder na te trekken zijn.
Feiten die een duidelijk beeld geven over wie de werkelijke daders van 9/11 zijn.
In een uitgebreid artikel op de website van de Joodse onderzoeker Henry Makow, geschreven
door Jonathan Azaziah en geredigeerd door Makow, wordt duidelijk wie de werkelijke daders
zijn van 9/11.
De titel van het artikel is: 9/11 is uitgevoerd door Israël en iedereen die daar anders over denkt
is een idioot.
Het artikel begint met de volgende afbeelding, waarop een verklaring te zien is van
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Francesco Cossiga
die president van Italië was van 1985 tot 1992.
Deze verklaarde: “Het is bekend bij alle veiligheidsdiensten in Amerika en Europa dat de
rampzalige aanval is uitgevoerd en gepland door de Mossad met behulp van de Zionistische
wereld zodat de Arabische landen in staat van beschuldiging kunnen worden gesteld en de
aanslag als rechtvaardiging kon dienen voor militaire interventies door Westerse mogendheden
in landen als Afghanistan en Irak.
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