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Manchester, false flag, daar gaan we weer..
2017 © WantToKnow.nl/be
(bronnen oa. VT/Daily Mail)
x
Hoe lang pikken mensen het nog; de valse manipulaties om
de wereld een loer voor ogen te draaien en het sentiment
zodanig te bespelen, dat verborgen agenda’s kunnen worden
uitgevoerd. En hoe lang laten goedwillende politici zich deze
zaken aanleunen. In het kader van de aanslag in Manchester
afgelopen maandag 22 mei, is er ineens de gedurfde
Facebook-post van een Brits politica. Het gaat om Labour
Party-activiste Debbie Hicks, die direct door het
establishment wordt gebashed, omdat ze durfde schrijven,
dat ‘premier Theresa May, enorm voordeel zal halen uit het
’22-22-22-spektakel in Manchester’…! Of zoals de Daily Mail
het rapporteert:

Labour Party politica Debbie Hicks

Debbie Hicks werd gedwongen haar excuses aan te bieden voor
haar Facebook-posting met zware aanmerkingen, kort ná de
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zelfmoordaanslag in Manchester afgelopen maandag, waarbij 22
onschuldige dodelijke slachtoffers gevallen zijn en 59 gewonden.
Miss Hicks was kandidaat voor de Labour Partij tijdens lokale
verkiezingen vorig jaar, in haar woonplaats Stroud in
Gloucestershire. Ze schreef de volgende zin op FB: “Wat er is
gebeurd in Manchester is afgrjiselijk en mijn gedachten gaan uit
naar de families. Ik kan me echter niet aan de gedachte
ontworstelen, dat deze gebeurtenis als prachtige timing komt
voor Theresa May. Het is bij velen bekend, dat politici
gebeurtenissen gebruiken als onderdeel voor hun boodschappen
en campagnes.”
Geschrokken van de ophef die haar woorden veroorzaakten,
poste ze direct haar verontschuldigingen op Facebook. Daarin zei
ze: “Mijn commentaar vanochtend, rondom de aanval in
Manchester, wat volledig onjuist getimed en ik verontschuldig me
als ik mensen tegen de haren heb gestreken.”
En het was niet alleen deze Debbie Hicks die suggereeerde dat
deze 22-22-22-Manchester-gebeurtenis een valse-vlag-operatie
was. Volgens ‘The Mail’ was er een ‘stroom’ van commentaren op
Twitter, die het er allemaal over eens waren, dat dit er wel
degelijk als een valse-vlag-operatie uitzag. Onder hen was ook
Steve Brookstein, een bekende persoon van het Tv-programma
‘X-factor’.
En geloof het of niet, maar zelfs CNN nam de woorden
‘valse-vlag’ in haar reportage op, in de eerste uren ná de
aanslag.. Een analist liet in zijn beschouwing weten dat het
waarschijnlijk ging om een ‘Islamitische aanslag’, maar dat er in
Europa ook sprake is van ‘rechtse extremisten’ die aanvallen
plannen en uitvoeren, waarbij Moslims de schuld in de schoenen
geschoven krijgen.
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Who Benefits, Qui Bono, Wie heeft hier voordeel bij..?!
Als een vermoedelijke valse-vlag-aanslag plaats vindt, is het
eerste wat je te doen staat, je afvragen, wie er voordeel heeft bij
een aanslag als deze. Ook het tijdstip waarop de ValseVlag-aanslag wordt uitgevoerd, is een sterke aanwijzing voor
verborgen info. Bij de aanstaande Britse verkiezingen, gepland
op 8 juni a.s., staan premier Theresa May (die de verkiezingen
uitschreef) en Labourleider Jeremy Corbyn tegenover elkaar.
Bijzonder is dat Corbyn, een goede vriend is van Michael
Meacher, oud-UK-minister van Milieu en dat beide
vooraanstaande heren leden zijn van de 9/11-Truth-beweging.
Maar Michael Meacher stierf in 2015, kort nadat hij had
ingestemd mee te doen aan een onafhankelijk Brits onderzoek
naar 9/11..
Hoofdredacteur Kevin Barrett van het gerespecteerde
VeteransToday schreef vlak na de dood van Meacher:
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‘Meacher valt plotseling
dood, ‘na een korte ziekte’. Hij was in perfecte gezondheid en
bezig met een low-key campagne om een officieel nieuw
onderzoek te initieren, naar de achtergronden van de
9/11-aanslagen, voor de Britse nabestaanden van de slachtoffers
van deze aanslagen.En ja, Meachers dood is een van vele,
waarbij vooral de dood van WTC-7-getuige Barry Jennings
opvalt. Het is allemaal TE MAKKELIJK voor de krachten achter
de cover up van 911.’
Wie is hij? De zaak Barry Jennings
Het bijzondere van het mysterie rondom Barry Jennings is zijn
persoonlijke verhaal dat is opgetekend op video, rondom de
bizarre instorting van WTC-gebouw #7. Dit verhaal leidt
onherroepelijk tot de conclusie dat de verwoesting van de torens
in het WTC-complex op 9/11 zorgvuldig gepland was.
Op 18 augustus 2008 stierf de 53 jaar oude Barry Jennings, 2
dagen voor de publicatie van het ‘NIST Final Report on the
collapse of WTC7’. Jennings had tijdens de aanslagen de functie
van ‘Onder-directeur van het Emergency Services Department for
the New York City Housing Authority.’ Hij verklaart op video dat hij
heftige explosies hoorde, vóórdat de WTC-torens instortten,
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terwijl hij bezig was het WTC#7 te evacuëren.
Jennings’ publieke verklaring voor een ABC-microfoon, op 11
september, midden in het puinstof, maar ook in een lang
interview in 20007 met Dylan Avery. Toen een klein deel van dit
interview werd gepubliceerd, dreigde Barry zijn baan kwijt te
raken, waarna hij het verzoek indiende het hele interview NIET
op te nemen in de 9/11-video ‘Loose Change Final Cut’.. Maar
nadat Jennings een interview had gegeven aan BBC in hun
programma ‘The Third Tower’ ontkende hij feitelijk wat hij eerder
tegen Dylan Avery had verklaard. Die voelde daardoor op zijn
beurt de noodzaak het VOLLEDIGE interview vrij te geven, dat hij
nog op band had, om de manipulaties van BBC te laten zien.
De dood van Jennings is nooit openbaar gemaakt, maar naar alle
waarschijnlijkheid heeft hij paar dagen inziekenhuis gelegen, voor
zijndood. waarna een privé-detective op de zaak werd gezet door
dezelfde Dylan Avery, om de oorzaak van zijn dood en de
omstandigheden waaronder hij gestorven was, te achterhalen.
Toen kreeg niet lang hierna Avery een bericht van deze detective
dat hij van de zaak afzag en dat hij nooit meer benaderd wilde
worden; de aanbetaling voor het onderzoek werd terug gestort.
Bang gemaakt..?
Het blijkt dat Jennings enkele uren ingesloten was geraakt in
WTC7 op 11 september, door een explosie in het trappenhuis van
de 6de verdieping VOORDAT ook maar één van de andere
torens was gevallen. (WTC 1 en 2). Zowel BBC als het NIST
hadden deze tijdslijn betwist en verklaarden dat het de
Noord-toren was geweest, die Jennings als explosie had
gehoord.
Maar dat zou betekent hebben, dat hij bijna een uur op de 23ste
verdieping zou zijn geweest.. Hij was bovendien aan de
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Noordkant van WTC7, de tegenoverliggende zijde van de kant
van het gebouw dat was geraakt. Michael Hess was de man die
bij hem was in het WTC en hij werd door de BBC in september
2008 geïnterviewd en stemde in met de officiële tijdlijn. En ja, hij
-Michael Hess- leeft nog..
Banksters/Elite achter deze Valse Vlag..?

Opname van de ‘oefening’ op 10 mei in Manchester.

Het Britse Establishment wordt geleid door de banksters, vanuit
de City of London en deze macht zal er ALLES aan doen om een
9/11-waarheidsvinder als Jeremy Corbyn is, af te houden van de
macht in het land. Overigens is Corbyn ook een bedreiging voor
het ‘elite’-satanistische kindermisbruiknetwerk! Theresa May is
hun kandidaat en het is voor de hand liggend, om haar ‘autoriteit’
te versterken, dat een enorme valse-vlag-operatie precies
dátgene kan bewerkstelligen dat nodig is, om de Britse schaapjes
te verzamelen rondom ‘hun leider’ Theresa May, onder de
wapperende vlag, de Union Jack, van het Britse Koninkrijk..
VT-redacteur Ian Greenhalgh maakt duidelijk dat het in dit kader
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voor de hand ligt om de jeugd aan te vallen, de jonge kinderen,
die gedood zijn bij deze aanval. De steun voor Labour-topman
Jeremy Corbyn ligt vooral bij deze jonge mensen. ‘De strategisch
politieke keuze om deze jonge mensen aan te vallen, tijdens een
popconcert, is vergelijkbaar met de aanslag van 11/13/15aanslag in Parijs, in het Bataclan-theater. Deze aanslag was
volgens veel analisten bedoeld, om de groeiende steun bij
Franse jongeren voor de Palestijnse kwestie te stoppen..
Ian Greenhalgh: “Ik ben naar dit soort concerten geweest en het
is toch voor iedereen duidelijk, dat je daar niet binnenkomt,
zonder dat je goed bent gefouilleerd; wat al terug gaat in mijn
herinnering naar concerten van ACDC in 1994. Binnen zijn
verkooppunten voor alcohol, dus wordt iedereen gestript van
flessen, jerrycans en noem het maar op; de grote stapel in beslag
genomen flessen bij de deur zegt genoeg. Wanneer de
aanwezigen niet goed zijn gefouilleerd, zegt dat op zich veel over
de aanwezige veiligheidsmensen. Daar hangt op zich al een
luchtje aan.”
Jeremy Corbyn is, evenals de Amerikaanse martelaar-president
JFK, een gezworen vijand van het nucleaire programma van de
staat Israël. Hij heeft publiekelijk aangegeven dat er ‘een politieke
process moeten komen, dat tot doel heeft, Israël’s nucleaire
arsenaal te ontmantelen.’ En ja, de aanslag vond plaats op het
moment dat Donald Trump op weg was van Saudi Arabië naar
‘bezet Jerusalem’.. De gebeurtenis lijkt bedoeld te zijn om de
‘Heilige Kwade Oorlog tegen Radicale Islamitische Terroristen’ te
bekrachtigen.
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En ja, daar waren
ze weer:
DE OEFENING EN HET PASPOORT/ID-bewijs..!
Wist je dat bij ELKE GROTE AANSLAG die ‘de elite’ bijzonder
goed uitkomt, vooraf oefeningen werden gehouden?? En ja, ook
bij 9/11, waarbij zelfs oefeningen voor gevechtsvliegen op de
Atlantische Oceaan werden gehouden, op 11 september, om
deze vliegtuigen wég te houden van de aanslagen. Toeval.. jaja.
Op 10 mei jl. vond in HETZELFDE WINKELCENTRUM in
Manchester een terreur-oefening plaats. Bij de oefening waren
ongeveer 800 mensen betrokken, voornamelijk ‘vrijwilligers’.
Daarnaast ambulancepersoneel, brandweer en de ‘North West
Counter Terrorism Unit’. Volgens de politie dient deze oefening
‘zo reëel als mogelijk te worden uitgevoerd’..
De oefening duurt 3 (!!) dagen en begon om middernacht op het
Trafford Centre shopping complex. Bij deze oefening zijn ook
militairen met machinegeweren betrokken, die snel naar
verschillende scenario’s dienen te handelen. Inclusief een
oefening waar massa’s gewonden en doden zullen vallen en
zelfmoordaanslag zal worden gepleegd. Het streven is dat de
response van de nooddiensten zich ontwikkelt naar een
‘vloeiende situatie’..
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Kun je je de volgende tekst voorstellen en even naar je gevoel
luisteren dat hier sprake is van een ‘toevalstreffer’.. “De
oefening was al gepland sinds begin december, maar de
politie heeft het publiek duidelijk gemaakt dat er GEEN
ÉCHTE DREIGING IS voor het winkelcentrum of een andere
locatie in Merseyside, waar een andere oefening zal
plaatsvinden.
Bedrijven die in de winkelcentra gevestigd zijn, zullen kans
krijgen hun eigen reactie op een ‘terror response’ te geven..! De
oefening, met de codenaam ‘Exercise Winchester Accord’, is de
vierde grote oefening in 4 maadnen. Volgend op die van Londen,
Glasgow en Essex. Het huidige dreigingsniveau in de UK staat
op ‘ernstig’, wat betekent dat een aanslag meer dan aannemelijk
is. Volgens de veiligheidsdiensten…

Een van de zaken waarin Ole Dammegaard zich volledig heeft
vastgebeten en met fundamentele ontdekkingen kwam, is de moord op
de Noors premier Olaf Palme in 1986.

De aanslag voorspelt door Ole Dammegard
In een interview met de schrijver van het artikel dat we hier
aanhalen, van Kevin Barrett, sprak Ole Dammegard onlangs over
Valse Vlag-aanslagen en voorspelde feitelijk de aanslag in
Manchester. Deze aanslag vond namelijk plaats op de 4e
‘verjaardag’ van de fake-onhoofding van de Engelse soldaat Lee
Rigby in het plaatsje Woolwich. (Kijk HIER voor artikel op onze
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site). Hij verwijst ook naar de bijzondere voorkeur die de plegers
van Valse-vlag-aanslagen schijnen te hebben voor de 22ste van
de maand. (Zie illustratie boven dit artikel!)
De data, telkens weer…
Volslagen idioot natuurlijk weer, die 22 slachtoffers op 22 mei,
door een 22-jarige ‘terrorist’.. De vrijmetselaar-kabal, die
verantwoordelijk is voor talloze valse-vlag-aanslagen, geeft vaak
indicaties door, en wel zo prominent mogelijk, waarbij vooral het
getal 11 en/of meervouden daarvan aanwezig zijn, in allerlei
feiten rondom de aanslag. Denk eens aan de aanslag op John F.
Kennedy op 22 11 1936 tot aan deze aanslag in Manchester aan
toe. Kijk naar een aantal artikelen die VT-redacteur Kevin Barrett
schreef over dit fenomeen, op de links hieronder. Wordt vervolgd.

11 examples of Illuminati numerology
“77 dead on 7/14” – numerology signals false flag
3/22 False Flag! Gladio Strikes Brussels on Satanic Holiday
Another London False Flag (dated March 22)
x
We laten je een paar video’s zien, waar je zélf je conclusies
kunt/mag trekken..
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