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Uit een nieuw uitgelekt document van de NSA, via klokkenluider Edward Snowden , blijkt dat
ISIS is gecreëerd door Amerika, Engeland en Israël.

Het strategisch doel ervan is om te doen voorkomen alsof er een zeer gevaarlijke vijand bij
Israël op de stoep staat.

Ongeveer een maand geleden schreven wij een artikel over hoe ISIS waarschijnlijk de moeder
van alle False Flag operaties genoemd kan worden:
"Wie had er enkele weken geleden eigenlijk ooit gehoord van ISIS? Misschien die mensen die
goed ingeburgerd zijn in de gebeurtenissen in het Midden Oosten, maar zeker niet het gros van
de westerse bevolking. Dan ineens is daar ISIS.
Door het Westen gefinancierde en bewapende moslimextremisten die ineens losgeslagen lijken
te zijn en grote delen van Syrië en Irak in handen hebben. Een groep die zulke afgrijselijke
wreedheden begaat dat de SS troepen van Hitler er waarschijnlijk jaloers op zouden zijn. Bewijs
daarvan op Youtube is inmiddels alweer gedeeltelijk verwijderd door de heersende censuur.
Eén ding is zeker deze groepering komt niet zomaar uit de lucht vallen zonder reden.
Het heeft er alle schijn van dat ISIS de moeder van alle False Flag operaties wordt en bedoeld
is om het Midden Oosten en daarna de rest van de wereld in vuur en vlam te zetten. Is het
toeval dat de naam van deze groepering gelijk is aan die van godin Isis, één van de meest
belangrijke figuren in de illustere wereld van de geheime genootschappen en een favoriet van
de vrijmetselaars? Het ontketenen van een Derde Wereldoorlog is het hogere niveau en de
ontbrekende stap naar de ultieme New World Order".
Nu komt er plotseling informatie boven water die het bovenstaande bevestigd. Volgens een
onlangs door klokkenluider Ed Snowden vrijgegeven document blijkt dat Abu Bakr al-Baghdadi,
de leider van ISIS, nu de Islamitische Staat genaamd, niets anders is dan een Amerikaans
geheimagent.
Het bericht is afkomstig van de website Infowars die zeggen niet zelf te kunnen verifiëren dat
het document inderdaad afkomstig is van Snowden, maar daar wel vanuit gaan omdat de
informatie daarin overeenkomt met de informatie waarover zij beschikken. Via de bekende
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website Cryptome wordt geprobeerd verificatie van dit document te bemachtigen .
Het NSA document onthult verder dat Amerika, Israël en Engeland inderdaad
verantwoordelijk zijn voor de creatie van ISIS.
Eerder deze maand onthulde Nabil Na’eem, de oprichter van de Islamic Democratic Jihand
Party en vroegere bevelhebber bij Al Qaida, dat alle huidige aan Al Qaida gelieerde
groeperingen, inclusief ISIS, voor de CIA werken.
Volgens het uitgelekte NSA document is ISIS opgericht door de Amerikaanse, Britse en
Israëlische veiligheidsdiensten als onderdeel van een strategie, genaamd “wespennest”. De
bedoeling van dit wespennest is om islamitische militanten van over de hele wereld naar Syrië
te lokken.
Verder staat in het document dat Abu Bakr al-Baghdadi een jaar lang militaire training heeft
gehad van de Mossad en daarnaast cursussen heeft gevolgd op het gebied van theologie en
spreekvaardigheid.
In juni klapte een hooggeplaatste Jordaniër, Aaron Klein, uit de school door te vertellen dat
leden van ISIS in 2012 werden opgeleid door Amerikaanse instructeurs op een geheime basis
in Jordanië.
Het schijnt dat Al-Baghdadi een civiel geïnterneerde was in Camp Bucca in Umm Qasr in
Irak. Dit is een Amerikaans detentiecentrum waarvan eerder deze maand een vroegere
kampcommandant in 2006 en 2007, James Skylar Gerrond verklaarde dat dit kamp een
“hogedrukpan voor extremisme” creëerde.
Volgens Dr. Kevin Barrett zijn er aanwijzingen dat al-Baghdadi slachtoffer is geworden van
een Amerikaans mindcontrolprogramma in de tijd dat hij een gevangene was.
Het ultieme doel van de wespenneststrategie was om de indruk te creëren alsof Israël een
gevaarlijke vijand op de stoep heeft staan.
Volgens het persoonlijke dagboek van de voormalige Israëlische Minister President Moshe
Sharett heeft Israël nooit serieus geloofd in een Arabische of een moslimbedreiging aangaande
hun nationale veiligheid.
Het dagboek van Sharett vertelt in detail dat de leiding van Israël nooit heeft geloofd in enig
Arabisch gevaar voor Israël. Ze probeerden de Arabische staten zodanig te manoeuvreren dat
er conflicten ontstaan omdat Israël er zeker van was dat ze deze zouden winnen. Hierdoor kon
de destabilisatie van de Arabische regimes worden uitgevoerd en kon Israël overgaan tot de
geplande vergroting van hun gebied.
In 1982 schreef een Israëlische journalist, Oded Yinon, het “Zionistische Plan voor het Midden
Oosten”. Hierin stond dat alle Arabische grondgebieden door Israël in kleine stukjes moesten
worden gebroken en waar de langeretermijnplanning bestond uit het opheffen van Syrië en Irak
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als naties, waardoor er etnische of religieuze gebieden zouden ontstaan zoals Libanon.
Het plan van Yinon voorzag in de vernietiging van de Arabische staten “van binnen uit” door
optimaal gebruik te maken van de religieuze en etnische spanningen.
Uiteraard vormt bovenstaande weer onderdeel van de grotere agenda zoals door ons
beschreven in een eerder artikel.
"ISIS fungeert in het Midden Oosten als een trechter die steeds meer landen naar binnen zal
zuigen in het conflict. Iran is er al bij betrokken, Syrische vliegtuigen hebben doelen in Irak
gebombardeerd, Saoedi Arabië heeft een algehele mobilisatie afgekondigd. Egypte heeft
commando’s naar Saoedi gestuurd om te helpen met het verdedigen van de grenzen.
Opvallend is dat de Israëlische premier Netanyahu altijd de eerste is die zegt dat de veiligheid
van Israël in gevaar is. Nu horen we hem daar niet over. Hij vindt het prima dat partijen elkaar
bestrijden. Ook dat is onderdeel van het plan. Want op het moment dat ISIS bij Israël op de
stoep staat, gaat één van de best bewapende landen ter wereld (inclusief kernwapens) en met
één van de beste legers, ongecontroleerd en ongehinderd door enige moraal of ratio reageren".
En uiteindelijk leiden alle wegen weer naar Lucifer.
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