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79-jarige gepensioneerde CIA-agent, Malcom Howard, heeft een reeks van
verbazingwekkende beweringen sinds hij ontslagen uit het ziekenhuis in New Jersey op
vrijdag en vertelde dat hij weken te leven. De heer Howard beweert dat hij betrokken bij
de “was controlled demolition ” van World Trade Center 7, het derde gebouw dat werd
verwoest op 9/11.
Mr. Howard, die voor de CIA werkte 36 jaar als een operatieve, beweert dat hij
werd afgeluisterd door senior CIA-agenten om te werken aan het project
vanwege zijn technische achtergrond en vroege carrière in de sloop business.
Opgeleid als burgerlijk ingenieur, de heer Howard werd een explosievenexpert
na headhunters door de CIA in de vroege jaren 1980. De heer Howard zegt dat
heeft uitgebreide ervaring in het planten van explosieven in voorwerpen zo
klein als aanstekers en zo groot als “ 80 verdiepingen tellende gebouwen. ”
De 79-jarige New Jersey inheemse zegt dat hij werkte aan de CIA-operatie ze
genaamd “ New Century ” tussen mei 1997 en september 2001, tijdens een tijd
dat hij zegt dat de CIA “ was nog steeds uit de top bestellingen nemen .” Zegt de heer
Howard hij maakte deel uit van een cel van 4 agenten belast met de zorg voor
de sloop succesvol was.
De heer Howard zegt dat de World Trade Center 7 operatie is uniek onder zijn
vernielingen, want het is de enige sloop dat “ we moesten doen alsof was geen sloop
baan ”. Hij beweert dat hij geen probleem gaan door met het bedrog op het moment
gehad, want “ als je een patriot, hoeft u niet de motivatie van de CIA en het Witte Huis in

twijfel. U aanvaardt de grotere doel is om een groter goed. Zij halen een goede, trouwe
mensen zoals ik, en het breekt mijn hart om de shit horen praten. ”
[ John Kerry geeft toe WTC 7 werden verlaagd door gecontroleerde Demolition ]
Maar zelfs hij geeft toe dat nu, terugkijkend, “ er iets niet klopte .”
“ Geen goede is gekomen van. Dit is niet het Amerika dat we voor ogen .”
https://youtu.be/Mamvq7LWqRU
Uit te leggen hoe het gebouw werd gekocht naar beneden, de heer Howard
zegt: “ Het was een klassieke gecontroleerde sloop met explosieven. We gebruikten superfijne
militaire rang nanothermite composiet materialen als explosieven. Het moeilijkste was om
duizenden ponden van explosieven, zekeringen en ontstekingsmechanismen in het gebouw zonder
dat er al te veel bezorgdheid. Maar bijna elk kantoor in het gebouw 7werd gehuurd door de CIA ,
de geheime dienst, of het leger, waardoor het gemakkelijker gemaakt. ”
De heer Howard legt uit dat WTC 7 was “ geladen met explosieven op strategische
plaatsen ” in de maand voorafgaand aan de dag dat de loop van de Amerikaanse
geschiedenis veranderde. Op 11 september, terwijl de Noord- en Zuid-torens
verbrand, zekeringen werden ontstoken in World Trade Center 7, en
nanothermite explosies uitgehold het gebouw, het vernietigen van de
staalstructuur, het verwijderen van de versterkingen, en het toestaan van het
kantoor vuren te scheuren door de rest van de het bouwen, uithollen het uit als
een schelp. World Trade Center 7 stortte in zijn eigen footprint op 17:20, zeven
uur na de verwoesting van WTC 1 en 2. Het gebouw geschokt getuigen door
komt neer op de snelheid van de vrije val, wat aangeeft dat het aangetroffen
nul weerstand op de weg naar beneden. De heer Howard en zijn collega's
hadden hun werk gedaan.
“ Toen het gebouw naar beneden kwam, was het zo'n haast. Alles ging precies volgens plan. Het
was zo soepel. Iedereen werd geëvacueerd. Niemand raakte gewond bij WTC 7. We vierden. Wij
onderhouden kijken naar herhalingen van de sloop, hadden we de whisky en sigaren, en dan ineens
gebeurde iets heel vreemds. We hebben allemaal begonnen zich zorgen te maken dat het leek een
beetje te glad. We keken naar de tape opnieuw en opnieuw en opnieuw en we begonnen paranoïde
te worden. Het zag eruit als een gecontroleerde sloop. We dachten shit, gaan mensen op deze
vraag. En toen hoorden we dat mensen uit de straat werden melden dat zij hoorden de explosies in
de namiddag.
https://youtu.be/ltP2t9nq9fI
Volgens de officiële 9/11 rapport uitgegeven door de overheid, WTC 7 ingestort
als gevolg van “ ongecontroleerde branden ” die werden veroorzaakt door puin dat
meer dan dreven van WTC 1 en 2, die door passagiersvliegtuigen had

geraakt. Als het officiële verhaal waar was, zou WTC 7, de eerste hoge gebouw in
de wereld die ooit instorten als gevolg van ongecontroleerde branden, en de
enige stalen wolkenkrabber in de wereld te zijn ingestort in zich, als gevolg van
“ office branden .”
https://youtu.be/_A9X_8flGeM
De heer Howard en zijn collega's vreesde het publiek zou zien via de officiële
verhaal en opstaan tegen de regering, eist de waarheid te vertellen.
“ Er waren zo veel losse eindjes, zoveel bewijs achtergelaten. We dachten dat het publiek zou
helemaal over het. We dachten dat er een openbare opstand dat de media niet kon negeren. Ze
zouden de financiering van onderzoek en veeleisende om te weten waarom ze werden
voorgelogen. We dachten dat ze chemische samenstellingen in het gebied dat zou blijken Building 7
werd opgeblazen zou vinden. “We dachten dat er een revolutie zou zijn. Het zou de hele weg naar
de top, aan President Bush. Hij zou uit het Witte Huis worden gesleept.
“Maar niets van dat alles is gebeurd. Bijna niemand ondervraagd niets. De media neergeschoten
iedereen die vragen wat ze te horen kregen durfde.”
Volg het geld
De heer Howard beweert dat hij heeft “ geen directe kennis ” over de vernietiging
van Noord- en Zuid-Towers van het World Trade Center, uit te leggen dat “ CIAoperaties zijn zeer specifiek ” en dat is het gebruikelijk om te werken aan een groter
project, terwijl slechts het begrijpen van een klein stukje van de puzzel.
[ 9/11: Larry Silverstein Ontworpen Nieuwe WTC-7 een jaar vóór Attacks ]
Maar hij heeft advies voor onderzoekers die de gehele puzzel te begrijpen en
uit te werken, die achter de meest verwoestende aanval op Amerikaanse
bodem in de geschiedenis was.
“ Follow the money .”
“ Als je wilt weten wie er achter iets, volg gewoon het geld. Kijk naar de transacties die kort vóór
9/11. Dit zijn de jongens die wist wat er ging komen. De zonen van CIA-agenten,
ambtenaren. Verwanten van de machtigste mannen in Amerika. Cheney, Rumsfeld. Ze kregen
allemaal rijk. Het was niet alleen de opdrachten om hun vrienden in de bouw en de oorlogen en het
smeergeld.”
“Het was handel met voorkennis .”
Veel landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en
Monaco gelanceerd handel met voorkennis onderzoek in de nasleep van de
aanslagen van 9/11, in de overtuiging dat als ze konden bewijzen Al-Qaeda
agenten profiteerden op de beurs dan konden ze de terreurorganisatie te
bewijzen achter de aanslagen zit.
En al het bewijs wees op de zware handel met voorkennis rond 9/11.
Minister van Buitenlandse Zaken van Italië, Antonio Martino, zei : “ Ik denk dat er
terroristische staten en organisaties achter de speculatie op de internationale markten .” De

Duitse centrale bank president, Ernst Welteke, zei dat zijn onderzoekers hadden
gevonden “ bijna onweerlegbaar bewijs van handel met voorkennis.”
Zelfs CNN meldde dat toezichthouders zagen “ steeds duidelijker tekenen ” dat
iemand “ gemanipuleerd voorafgaand aan de terreuraanslag in de hoop te profiteren van deze
financiële markten. ”
De heer Howard zegt dat een serieuze studie van die op de beurs profiteerde
van 9/11 zouden “ scheurt het hart van de oligarchie in Amerika. ”
“ Er is maar één organisatie die de hele wereld omspant, en laat me nu vertellen, is het niet en het
was nooit al-Qaeda. ”
Het is de CIA.
“ Er zou nooit een echte onderzoek. De gehele schaduw regering, zoals u ze nu noemen, zijn
betrokken .”
De 79-jarige, de uitgaven zijn laatste weken thuis, zei dat hij niet verwacht dat
in hechtenis moet worden genomen na zijn bekentenis, omdat “ dan zouden ze
moeten gaan nadat iedereen anders. Ze zullen gewoon gebruik maken van de media om me aan te
vallen. Ze zijn allemaal op de loonlijst om alles te onderdrukken rond 9/11 .”

