De aanslagen op het WTC en enige consequenties ervan
Een aantal feiten rond 9-11 op een rijtje gezet, 5 jaar na dato:
1. De noordtoren van het WTC stort ineen in 8,4 seconden; dit is wetenschappelijk onmogelijk. Het staat gelijk aan het vallen van een object van dezelfde
hoogte tot de grond, oftewel een vrije val. De torens zijn zo in staal en beton
gebouwd, dat een brand deze niet kapot kan krijgen, zeker geen nietbrandende verdiepingen. Deze ineenstorting is dus zeer degelijk voorbereid.
Nog nooit eerder voor 2001 is er een gebouw ingestort wegens brand (de
officiële reden). Tot 3 maal toe gebeurt dit op 11 september 2001. Het derde
gebouw, waar geen vliegtuig op kwam, stort in met enkel kleine brandjes op
twee verdiepingen, en implodeert, als gevolg van een ondermijning van de
hoofdzuil (de liftschacht). Normaliter zou deze naar buiten uiteenvallen. Er is
geen enkele uiterlijke oorzaak aan te wijzen voor dit debacle.
2. Er zijn interne explosies in de torens zichtbaar tijdens het ineenstorten.
3. Er zijn onafhankelijke getuigenverklaringen van mensen over explosies.
4. De luchtdefensie (NORAD) kwam niet in actie, in totaal vier gekaapte vliegtuigen konden ongehinderd vliegen gedurende bijna een uur in Amerika´s
meest beveiligde en niet-toegankelijke gebied. Aanwijzing dat er van hogerhand een rem op kaapmelding is gezet.
5. Van de vermeende 11 kapers lopen er 6 levend rond in hun eigen land.
6. Er was een terreuroefening gaande op hetzelfde moment van de aanslagen, met hetzelfde doelwit, de WTC gebouwen door gekaapte vliegtuigen.
7. In het gat in het Pentagon past geen Boeing 757, hooguit een klein toestel.
Er is ook een foto van een van diens kleine motoren vrijgegeven. De CIA heeft
kort na de inslag de videobanden van het bewakingssysteem van een naburig
bedrijf in beslag genomen, en deze zijn nooit weer vrijgegeven. Ooggetuigen
verklaren dat er een klein toestel is neergestort.
8. Het officiële onderzoek naar 9-11 is veel te laat begonnen met belachelijk
weinig budget; 411 dagen na dato. Normaal is binnen een week.
9. De puinresten op ground zero zijn allemaal vernietigd. Normaliter worden
die goed bewaard en onderzocht op oorzaken, zodat een volgende keer zoiets
kan worden voorkomen.
10. De man op de videoband van Al Qaida die is te zien direct na de aanslagen
is niet Osama bin Laden. Deze is linkshandig, de man op de video schrijft
rechts; deze draagt een polshorloge, wat voor een moslim ongepast is. Ook
ziet deze veel grover uit dan Osama zelf. Daarnaast is bekend dat de Bin
Ladens als oliehandelaren goed bevriend zijn met de familie Bush. De Amerikaanse regering heeft dan ook sterk het onderzoek van de CIA naar Bin Laden
gefrustreerd.
11. Twee weken voor de aanslag zijn de twee torens verkocht en direct weer
teruggekocht door dezelfde eigenaar, waarbij er in de nieuwe koopakte staat
vermeld dat deze genoegdoening krijgt bij een ramp.
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Deze lijst is niet
compleet, maar wijst op
zich al zeer sterk in de
richting van een regering
die een oorlog hard nodig
heeft om de aandacht van
interne
economische
problemen af te leiden en
met een oorlogsindustrieimpuls deze een nieuwe
duw te willen geven.
Daarnaast is met het weg
vallen van het communistische gevaar het HegeliDe ineenstorting van de torens. Deze was
aanse dualistische wereldalleen mogelijk met gerichte explosieven.
beeld van de VS stevig uit
balans gebracht. Men heeft eenvoudigweg een nieuwe vijand nodig, want
tweedracht schept mogelijkheden tot machtsvergroting. Kort hierop is er in
Afghanistan en Irak aangepakt, met het vermeende doel de kopstukken van Al
Quaida en de Taliban, nota bene door de CIA zelf getraind, te kunnen pakken.
De terrorist Osama bin Laden zit mogelijk opgeborgen in een CIA bunker, en
er dient een video van hem op te duiken op momenten dat de aandacht van
de vermeende terrorist verslapt. Op 27 September 2001 geeft hij nog een
interview af waarin hij zeer duidelijk afstand neemt van de aanslagen. Dit
wordt geheel van de persvloer geveegd.
Het is voor veel mensen schokkend geweest hoe Bush lachend en
wel uit de schuilkelder kwam kort na de aanslagen. Zijn fascinatie met de
dood was al wel bekend, maar dit leek erg op een opluchting. Daarna heeft hij
zich hervat, en kwam ineens wat serieuzer over, met veel uithalen naar
terroristen, waarvan toen nog geheel niet duidelijk was of die erachter zaten.
En ook nu is dat nog niet het geval. Het heeft hem echter de reden gegeven
om Irak binnen te trekken, met trouwe hond Blair achter zich aan.
Na Irak is de blik op Iran en Syrië gericht; dat heeft de schijnverkiezing van
Bush in zijn tweede ronde heel duidelijk gemaakt.1
Erachter ligt het weten van de VS en Engeland dat het hun opgave is
om een economisch overwicht in de wereld te houden. Zij vertalen dat helaas
in een wereldoverheersing, waarbij ze proberen zullen om Rusland mee te
krijgen. Deze is al een stuk meegegaan na het bliksembezoek van Al Gore aan
dit land als minister van buitenlandse zaken onder Clinton’s presidentschap.
Binnen twee weken was Rusland om voor het Amerikaanse economische
imperialisme model.2 Tegenstand van randvolken werd daarop nogal hard
neergeslagen (Kaukasus). Uiteindelijk doel is om Europa in de tang te kunnen
nemen, eenvoudigweg omdat hier teveel moraliteit heerst. Vanuit esoterisch
oogpunt bezien, dient Europa het hygiënisch occultisme uit te werken, de VS
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en Engeland het materialistische occultisme, de Oriënt het eugenetisch
occultisme. Echter zit China nog in de weg; daar wonen momenteel 1 op de 4
wereldburgers, en dat kan niet zomaar aan de kant gezet worden. Dit is een
groeiende wereldmacht die zijn ogen al via de Beringstraat naar Amerika
uitreikt als mogelijke gebiedsuitbreiding voor zijn vele inwoners.
In de VS heeft de aanslagen de president de mogelijkheid gegeven
om de macht per decreet sterk aan zich te trekken, uitgaande van verhoogde
status van alertheid. Bush heeft alle touwtjes tijdens deze toestand in handen.
Kijken we rond in eigen land, dan zien we als gevolg van die aanslagen ook
een aanscherping van regelgeving uit angst. Zo mag er niet meer in de buurt
van regeringsgebouwen massaal gedemonstreerd worden. In stilte besloten.
Kortom, de aanslagen hebben voor het heden en de nabije toekomst
nogal sterke gevolgen. Het is haast onbegrijpelijk hoe de vrijheidslievende
Amerikanen zich zo door hun regering om de tuin laten leiden. Toch is er veel
aan gelegen om de bovenstaande feiten boven tafel te krijgen, want er zijn al
veel mensenlevens mee heengegaan, en nog vele staan er op de tocht.3
Gelukkig rommelt het in de publieke opinie, want hun regering kan niet
geheel ongestoord meer tewerk gaan met de gevangenen in Quantanamo Bay
op Cuba. En 2/3 van de Amerikanen wil vrede, mede omdat de oorlog in Irak
het gewone leven in de VS alleen maar onveiliger heeft gemaakt. Ook de
winst van de Democraten in de Senaat geeft Bush tegenwind. Toch is het nog
een hele weg om de echte waarheid en de consequenties ervan boven tafel te
krijgen, eenvoudigweg omdat de regering een sterke invloed heeft op de pers
en berichtgeving.
Het is verder zeer bevragenswaardig waarom Balkenende en enige
andere Europese regeringsleiders zonder wikken of wegen onze militairen
naar Afghanistan en Irak stuurt. Het lijkt of zij de feiten niet zien of willen zien.
Ondanks de vragen van andere partijen hierover.
Zie verder:
http://video.google.es/videoplay?docid=2984822666443342901
www.reopen9-11.com
Uit: Sampo Nr. 2
Voetnoten:

1. Currey gooide wel erg snel de handdoek in de ring. Ook niet vreemd
wanneer men bedenkt dat deze, ondanks Democraat in naam, lid is van
dezelfde vrijmetselaarsloge Skull and Bones als de Bush en Clinton clans.
2. Zie onder andere www.davidyke.com voor achtergronden hiervan. En het
artikel over Skull and Bones van A. Nijeboer, www.bruisvat.com.
3, Het officiële dodental van Amerikaanse militairen in Irak halverwege 2006
lag rond de 2000. Echter wordt geheel verzwegen dat er in de ziekenhuizen
rond de 8000 soldaten al aan hun verwondingen zijn gestorven, dus het
eigenlijke dodental ligt veel hoger. Dit dringt langzaam door bij het publiek.
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