Onomstotelijk bewijs dat je wordt voorgelogen door overheden (video)
Woensdag, 05 augustus 2015 00:57

Er zijn, ondanks alles, nog steeds mensen die zich gewoonweg niet voor kunnen stellen
dat bevolkingen worden voorgelogen door hun overheden.
Zoals er ook nog altijd mensen zijn die denken dat er inderdaad op 9/11 twee vliegtuigen de
WTC gebouwen in New York in vlogen.

De enige kans die de wereld heeft op een toekomst voor onze kinderen is als eindelijk de
waarheid zichtbaar wordt.
Dat het overgrote deel van de mensheid die zich nog steeds iedere dag laat programmeren,
hypnotiseren en hersenspoelen eindelijk beseft dat ze permanent worden voorgelogen door de
mensen die hen regeren, de overheid.
Het komt voor ons land nu ook allemaal erg dichtbij, nu blijkt dat ook wij een overheid hebben
die bereid is zonder meer 196 landgenoten op te offeren om hun meesters tevreden te stellen
en vervolgens te liegen alsof het gedrukt staat .
Dat liegen hebben ze natuurlijk heel goed afgekeken in Amerika want daar wordt het ook al
lang gedaan en zijn ze er ook erg goed in, denken ze.
Bij al dat liegen wat ze namelijk doen, maken ze ook dikwijls kinderlijke fouten die door het
grote publiek niet worden opgemerkt.
Daarom navolgend enkele van de grootste leugens met betrekking tot de gebeurtenis die
voorgoed de wereld veranderde, 9/11.
Er zijn natuurlijk ondertussen hele boekwerken verschenen over de ware toedracht op die
septemberdag in New York, maar wij beperken ons hier tot enkele van de meest prominente
leugens.
In de onderstaande video zie je beelden die de hele wereld zijn overgegaan, net na de ramp.
Het is een opname van de bij ons allen bekende CNN en laat zien hoe het tweede vliegtuig
de WTC toren binnen vliegt.
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Het gaat om deze video die je vast ergens eerder al eens hebt gezien:

Wat bijna niemand opvalt, is dat hierin iets voor komt wat niet mogelijk is.
De linkervleugel van het vliegtuig kan namelijk niet verdwijnen achter een gebouw in de
achtergrond.
Toch is dat wat er gebeurt, zoals je op de volgende afbeelding goed kunt zien:
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