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De blauwdruk van valse vlag aanslagen  
31-mei 2017 

Ole Dammegard , specialist in het analyseren van moordaanslagen en terroristische 

aanslagen, is van mening dat er geen échte terroristen bestaan. Althans… niet volgens 

het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd. De daadwerkelijke 

terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, dure auto’s en hoge 

maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de Cabal, de illuminati, hoe je ze ook 

noemen wil. 

Ole Dammegard 

Al decennia lang analyseert hij politieke moorden, zoals op Olaf 

Palme en John F. Kennedy en valse-vlag-aanslagen zoals: de Boston 

bomaanslagen, 9/11, de aanslagen in Parijs, Londen en Brussel, etc. 

Hij heeft ontdekt dat álle aanslagen volgens een vast stramien 

verlopen, lang van tevoren gepland zijn en altijd een groot deel van 

de vaste onderdelen van deze blauwdruk (plan) bevatten. Hieronder 

10 steeds terugkerende onderdelen van deze blauwdruk op een rij: 

1. De oefening (drill)  

Vaak is er op de dag zelf, of de dagen en weken voorafgaand aan de aanslag, een oefening 

(drill) tegen een terroristische aanslag. Vaak is dat een oefening voor precies het type aanslag 

dat gepleegd wordt, in precies dezelfde stad, op precies dezelfde locatie (zoals exact de 

metrostations, stadsdelen of gebouwen) waar de daadwerkelijke aanslag zal 

plaatsvinden.  Wie een kansberekening loslaat op zoveel ‘toevalligheden’ moet toch 

concluderen dat alleen al door een beperkt aantal aanslagen en drills onder de loep te nemen, 

men uitkomt op een kans van 1 op de 7 miljard.  

Er zijn verschillende redenen waarom deze oefening vooraf zo belangrijk is: 

•  Op die manier kan men al het materieel en de benodigde ‘spelers’ op de juiste positie in 

gereedheid brengen. 

•  Men kan op deze manier ook wegen en escaperoutes blokkeren zodat er niemand in en uit 

het gebied kan die het plan in de war zou kunnen schoppen. 
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•  Vaak gaat de aanslag na verloop van tijd live. Er is dan bij de betrokken hulpdiensten 

verwarring wat oefening is en wat écht is. Daardoor wordt hulp te laat ingezet en wordt de 

kans verkleind dat de aanslag verijdeld wordt. 

•  Zo kunnen de échte daders — de handlangers van de Cabal die in allerlei posities van 

overheidsorganisaties, zoals politie en het leger werken — ongemerkt de aanslag 

voorbereiden onder het mom van een oefening. 

•  Om de aanslag ‘soepel’ te laten verlopen volgens het vooraf bedachte script, zijn veel 

medewerkers nodig, terwijl men zo min mogelijk mensen op de hoogte wil stellen van wat er 

werkelijk gaande is. Door een zogenaamde oefening te organiseren kun je mensen inzetten die 

op die manier niet eens doorhebben dat ze gebruikt worden en een rol spelen in de 

voorbereiding van de daadwerkelijke aanslag. 

•  Achteraf is het heel moeilijk om de echte daders van de onschuldige en onwetende 

medewerkers te onderscheiden. De daders kunnen zich heel makkelijk verschuilen achter deze 

oefening omdat het onduidelijk is wat de drill was en wat écht was. 

De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de 

vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, 

terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd. 

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgt van de 

aanslag — de laatste tijd vaak moslims — zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de 

aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-

control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de 

aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen. 

De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-

vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen 

crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen, zoals de schietpartij op de 

school Sandy Hook. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke 

aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden. 

2 Stromannen (patsies)  

Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke 

moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee 

Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die 

zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen 

opgeteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je 

immers niet overlaten aan klunzige en onervaren schutters. 

Een recenter voorbeeld is de schietpartij in de homoclub in Orlando, waarbij volgens het 

officiële verhaal 49 mensen doodgeschoten zijn door een Moslimterrorist. Uit een uitgelekt 

politierapport blijkt echter dat er tussen 2 en 5 uur ’s nachts niemand gestorven is. Volgens 

het rapport van de lijkschouwer stierf het eerste slachtoffer pas om 5:15 uur nadat het SWAT-

team was binnengestormd en begon te schieten. 
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Uit het uitgelekte politierapport bleek tevens dat er in Dallas niet één schutter, maar 

waarschijnlijk 4 of 5 schutters waren die de 5 politie-agenten doodgeschoten hebben. Er zijn 

die ochtend 4 à 5 mensen gearresteerd, waarvan er 3 voor de Department of Homeland 

Security werken, en later op ‘bevel van hogerhand’ zijn vrijgelaten.  

Bij andere terroristische aanslagen zijn het wellicht geradicaliseerde Moslims die 

gemanipuleerd en gemindcontrolled zijn om de aanslag te plegen, alhoewel ook dat 

twijfelachtig is. Bij 9/11 stonden de kapers namelijk gewoon op de loonlijst van de CIA, net 

als Bin Laden trouwens. Op basis van de getuigenverslagen van de aanslagen in Parijs 

ontstaat het vermoeden dat sommige daders Israëlische mariniers waren. 

Hoe dan ook, de stromannen die de schuld krijgen van de aanslag zijn van te voren 

geselecteerd en onderdeel van het plan, de blauwdruk. De verhaallijn over de vermeende 

dader(s) ligt al op de plank nog voordat de aanslag gepleegd wordt. De namen van de daders 

worden ook vaak belachelijk snel bekend gemaakt (zie punt 3 Het magische paspoort). 

Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. 

Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een 

eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische 

daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven. 

3 Het magische paspoort  

Er wordt bijna altijd een (vaak hagelnieuw) paspoort van de vermeende daders gevonden. Het 

blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. 

Wil je een aanslag plegen? Neem vooral je paspoort mee! Zelfs in de puinhopen van het WTC 

op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de 

onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het vliegtuig hadden 

gezeten dat volledig in rook was opgegaan. 

Ole Dammegard heeft ook wel eens ontdekt dat een gevonden rijbewijs van een vermeende 

dader in de 7/7 aanslag in Londen, ook wel heel bijzonder was, aangezien die persoon in 

werkelijkheid helemaal geen rijbewijs had. 

4Het verhaal ligt al op de plank  

De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms 

worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de 

autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden. Zo werd bij de 

aanslagen in Parijs begin dit jaar, binnen 2 uur na de aanslag een zeer uitgebreid en 

gedetailleerd verhaal op Wikipedia geplaatst. Het is sowieso niet geloofwaardig dat in de 

chaos die er toen nog bestond, iemand al in staat is om zo’n heldere samenvatting te schrijven, 

wat onder normale omstandigheden al uren werk zou zijn. In dat bericht werd echter ook de 

speech van de Franse president geciteerd, terwijl deze pas een klein uur later zou 

plaatsvinden! 

Een ander klassiek voorbeeld is de rapportage van de BBC die het instorten van WTC7 op de 

televisie meldden terwijl het gebouw nog overeind stond en er nog geen sprake was van 

instortingsgevaar. Pas 20 minuten later zou het gebouw daadwerkelijk instorten middels 

controlled demolition. 

http://www.ellaster.nl/2016/04/04/gesprek-ole-dammegard-aanslag-brussel/
http://www.ellaster.nl/2016/03/19/aanslagen-parijs-loep/
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Op basis van deze blunder heeft iemand in Groot-Brittanië een rechtszaak gewonnen die 

weigerde kijk- en luistergeld aan de BBC te betalen omdat deze omroep medeplichtig was aan 

de terroristische aanslag. De rechters moest de gedaagde daarin gelijk geven, nadat men de 

beelden van de te vroeg gerapporteerde instorting zag, waaruit bleek dat de BBC voorkennis 

van de 9/11 aanslagen heeft gehad. 

5 Het zijn weer de moslims!  

De afgelopen jaren worden bij veel grote valse-vlag-aanslagen een of meerdere moslims als 

stromannen gebruikt die als vermeende daders de schuld krijgen. Dat zijn soms niet eens de 

daadwerkelijke daders. De echte dader kan een geheim agent zijn die hetzelfde kapsel en 

kleding draagt als de vermeende dader die later dood wordt aangetroffen, mét het magische 

paspoort natuurlijk. 

Volgens Ole Dammegard worden vaak exotische, Arabische klinkende namen voor deze 

stromannen bedacht, die qua klank refereren naar de Islam. Dit doet men doelbewust om 

daarmee de Islam voortdurend in verband te brengen met huiveringwekkende daden. De 

illuminati hebben namelijk al zo’n 150 jaar geleden een culturele clash tussen de Westerse 

Christelijke beschaving en de Islamitische beschaving gepland. Door terroristische aanslagen 

steeds weer in verband te brengen met moslims en deze in een kwaad daglicht te stellen, 

wordt de woede naar deze religieuze groep steeds weer aangewakkerd. 

6Crisisacteurs gezocht  

Ondanks dat er bij veel valse-vlag-aanslagen daadwerkelijk slachtoffers vallen, worden er 

vaak crisisacteurs ingezet die voor de benodigde fotogenieke plaatjes moeten zorgen. Deze 

acteurs worden met wonden geschminkt en vooraf geïnstrueerd welk type slachtoffer ze 

moeten spelen. Dit zijn vaak achteraf de getuigen die voor de camera de gewenste verhaallijn 

naar buiten moeten brengen. Echte getuigen zijn daarvoor minder geschikt, omdat deze 

wellicht details onthullen die niet passen in het vooraf bedachte script. 

  

http://topinfopost.com/2013/04/28/uk-man-wins-court-case-against-bbc-for-911-cover-up
http://www.ellaster.nl/2016/03/27/de-geschiedenis-van-de-illuminati/
http://www.ellaster.nl/2016/03/27/de-geschiedenis-van-de-illuminati/
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http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/crisis_actors_back_stage/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/crisis_actors_getting_ready/
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http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/crisis-actors-getting-ready/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/crisis_actor_gun_wound/
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http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/boston-army-vet/
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Het vermeende slachtoffer tijdens de Boston bomaanslagen, blijkt een Vietnam veteraan te zijn die al 
tijdens deze oorlog zijn onderbeen verloren heeft. 

  

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/vet-boston/
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Dezelfde vrouw lijkt bij allerlei aanslagen de rol van getuige te spelen. 
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Hier is dezelfde crisisactrice eerst een zogenaamde klasgenoot van de vermeende Sandy Hook 

schutter Adam Lanza; en later is dezelfde vrouw nu de zus van James Foley die zogenaamd 

onthoofd was door ISIS. 

 

Links wordt de foto van de dame met lang bruin haar gebruikt als schooldirecteur bij de 

Sandy Hook schietpartij, rechts wordt dezelfde foto gebruikt voor een slachtoffer bij de 

bomaanslagen in Boston. 

Soms vallen deze acteurs door de mand omdat ze op de loonlijst van een castingbureau staan 

en bij meerdere aanslagen betrokken zijn. Sommige ‘slachtoffers’ sterven zelf meerdere keren 

bij opeenvolgende aanslagen! Of ze maken een wonderbaarlijke genezing door van slechts 

enkele dagen, waar in werkelijkheid een genezingsproces van maanden of jaren meer in de 

lijn van verwachting ligt. Maar de crisisacteur dient alleen voor de schokkende foto of video 

die kort na de aanslagen wordt gepubliceerd. Een paar weken later is men deze details allang 

weer vergeten. Wie echter de foto’s bekijkt kan niet anders concluderen dan dat we door de 

media ontzettend bedonderd worden. 

http://21stcenturywire.com/2016/06/18/casting-crisis-orlandos-actors-agents-and-casualty-role-players/
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http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/noah_pozner_died_twice/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/sandy_hook_victims_noah_pozner/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/vicitm_sandy_hook_shooting_collage/
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Dit slachtoffertje ‘stierf’ zowel bij de Sandy Hook schietpartij in de VS (bovenste foto’s) en 

‘stierf’ een tweede keer in Pakistan als gevolg van een schietpartij door de Taliban (onderste 

foto’s). 

http://www.disclose.tv/news/Sandy_Hook_child_victim_Noah_Pozner_was_killed_twice_Also_a_victim_in_Pakistan_Taliban_shooting/112512
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/poznersign/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/noah-pozner-in-bbc-news-video-on-pakistan-taliban-school-massacre/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/noah-facebook-noah-pozner-pakistan-taliban-noah/
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http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/mason-wells-620x435/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/mason/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/mormon-teen-brussels__opt/
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Mason Wells, de grootste pechvogel in de wereld en ‘slachtoffer’ bij wel 3 (!) terroristische 

aanslagen. Mason raakte gewond bij de Boston Marathon (foto links), hij lag onder de 

vuurlinie tijdens de aanslagen in Parijs (tweede foto), om vervolgens weer in Brussel op te 

duiken waar hij in het nieuws kwam met zijn gezicht volledig in het verband vanwege 

‘ernstige brandwonden’ die overigens een paar dagen later weer wonderbaarlijk genezen 

zijn. Moet hij daarom niet gezien worden als de grootste geluksvogel? Want hij overleefde 

alle 3 de aanslagen en ontving waarschijnlijk een leuke loonstrook voor zijn acteerwerk 

tijdens deze valse-vlag-aanslagen. 

7Occulte data  

Voor de Cabal is numerologie van vitaal belang.  Tussen de aanslagen op 9/11 en die in 

Madrid zaten precies 911 dagen. De moord op Theo van Gogh was precies 911 dagen na die 

op Pim Fortuyn. Zou dit toeval zijn, denk je? 

911 is ook het alarmnummer in de Verenigde Staten. 911 is tevens een priemgetal, dat slechts 

deelbaar is door 1 en door zichzelf. Net zoals 311, de datum van de aanslag op Fukushima, 

wat een kunstmatig geënsceneerde ‘natuurramp’ was. Ook een belangrijk priemgetal is 7 en 

voor occultisten een heilig getal. Na Madrid volgde de aanslag in Londen. Dat was in het jaar 

2005. Opgeteld geven deze vier cijfers van dit jaartal (2+0+0+5=) het cijfer 7. De exacte 

datum was 7 juli, oftewel 7-7-7. 

http://yournewswire.com/crisis-actor-exposed-a-mormon-missionary-named-mason/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priemgetal
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/wonderbaarlijke_genezing_mason_wells/
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Ook zijn er bepaalde data of feestdagen die een bijzondere occulte betekenis hebben, zoals 30 

april (aanslag in Apeldoorn tijdens Koninginnedag) en waarschijnlijk ook de meest recente 

aanslag in Nice op 14 juli, wat 7+7=14+7(juli) ook weer 7-7-7 is. Op dit soort ‘occulte dagen’ 

vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden 

ingezet die de vermeende slachtoffers spelen. 

Dat betekent overigens niet dat er bij dit soort aanslagen geen crisisacteurs worden gebruikt of 

dingen in scene worden gezet, want dat gebeurt vrijwel altijd. Ook bij de recente aanslag in 

Nice zijn er zaken die niet kloppen met het officiële verhaal. Zo is er bijvoorbeeld op de 

vrachtwagen geen spatje bloed te zien, terwijl deze 84 mensen gedood en 202 mensen 

verwond zou hebben. In dit artikel kun je foto’s vergelijken van vrachtwagens die ‘slechts’ 1 

dier doodreden en wat dit voor troep op de cabine achterlaat met de foto van de smetteloze 

vrachtwagen in Nice. 

 

http://tomatobubble.com/nice_france_terror_hoax.html
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/investigators-continue-to-work-at-the-scene-near-the-heavy-truck-that-ran-into-a-crowd-at-high-speed-killing-scores-who-were-celebrating-the-bastille-day-july-14-national-holiday-on-the-promenade-des/
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Foto’s van de smetteloze vrachtwagen in Nice zonder een spatje bloed. 

8 Strengere wetten voor onze eigen veiligheid  

Vooraf heeft de Cabal al vaak vastgesteld wat het beoogde doel van de aanslag moet zijn. 

Meestal zijn dit allerlei aangescherpte maatregelen zoals: een strengere wetgeving, meer 

politiecontrole, meer camera’s, verlies van privacy en vrijheden voor de bevolking, etc. 

Doordat elke aanslag heftige emoties oproept, zoals angst, onveiligheid en onzekerheid, wordt 

de bevolking met een terreuraanslag geprepareerd om deze aangescherpte maatregelen zonder 

protest te accepteren. 

Het is een klassiek staaltje van problem-reaction-solution. De ‘solution’ is daarbij uiteraard 

niet in het belang van het volk, maar wel in het belang van de Cabal en hun New World 

Order. De aangescherpte maatregelen zijn altijd weer een stap verder naar de totale 

controlestaat die men wil creëren.  Een ‘mooi’ voorbeeld is de Patriot-act die vlak na 9/11 

werd ingevoerd en bijna identiek is met de Naziwetgeving in de Tweede Wereldoorlog. Zie 

voor details van deze Patriot-act het artikel “Het uur van de waarheid nadert.” 

9Signalen vooraf  

Veel aanslagen worden van tevoren aangekondigd met verhulde aanwijzingen in films, 

televisieseries, of op tijdschriftomslagen. Soms is het letterlijk een beeld en de datum in 

cijfers van de geplande aanslag. Zo is de 9/11 aanslag in bijvoorbeeld de tv-serie de 

Simpsons, diverse films en een kaartspel aangekondigd. Het heeft te maken met de diepe 

overtuiging van de Cabal dat wanneer zij iets aankondigen dat men van plan is en het 

vermeende slachtoffer, de mensen (the sheeple) ondernemen geen actie om zich te verweren, 

de mensen daarmee het karma (het resultaat van je daden) op zich nemen. Het is natuurlijk 

een rare kronkel in hun hoofd waarmee ze hun gruwelijke misdaden goedpraten, maar de 

bedenkers van valse-vlag-aanslagen zijn dan ook psychopaten. 

http://www.ellaster.nl/category/val-van-cabal/nwo/
http://www.ellaster.nl/category/val-van-cabal/nwo/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/x_lon_cabshot_160715-nbcnews-ux-1080-600/
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http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/911_simpsons_2/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/simpsons_911_plane_flying_in_building/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/main-qimg-2307debbed35d0702c69d9bec1f9242a-c/
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Vooraankondiging van de 9/11 aanslagen in de animatieserie The Simpsons en “Coming 

soon” in Johnny Bravo tekenfilm. 

 

 

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/twintowers_illuminati_card_game_twin_towers/
http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/princes-di-and-france/
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Aangekondigde aanslagen in Illuminatikaartspel 

Na de aanslagen op het vliegveld in Brussel zag Ole Dammegard een rare scene in een van de 

uitgezonden beelden. Er werd een chaotische maar tevens desolate ruimte getoond met een 

muurposter van een gekapseisde Eiffeltoren. Dammegard voorspelde toen al dat een volgende 

aanslag in Parijs of Frankrijk zou plaatsvinden. Een opvallend detail op de dag van de aanslag 

in Nice is dat een brand met enorme rookvorming rond de Eiffeltoren even voor paniek 

zorgde. Er is wellicht een verband met de eerdere aankondiging waarvoor Dammegard en 

Veterans Today hebben gewaarschuwd. Misschien dat daarom een geplande aanslag in Parijs 

is verplaatst naar Nice of er is sprake van een mislukte aanslag in Parijs die gelijktijdig had 

moeten plaatsvinden. 

 

Bizarre beeld van gekapseisde Eiffeltoren in de beelden van de aanslagen op het vliegveld in 

Brussel 

http://www.veteranstoday.com/2016/07/09/eiffel-tower/
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Scene van de actiefilm GI Joe The Rise of Cobra 

 

Op dezelfde dag als de aanslag in Nice ontstond paniek rond de Eiffeltoren vanwege de 

enorme rookvorming. Het is onduidelijk of het hier gaat om verkeerd afgestoken vuurwerk of 

een mislukte bomaanslag zoals Benjamin Fulford beweerde. 

http://universalmindradio.com/chaos-everywhere-as-current-world-order-continues-to-collapse-while-new-age-begins/
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10Afleidingsmanoeuvres  

Vaak moeten aanslagen de aandacht van iets anders afleiden dat zonder die aanslag wellicht 

(te veel) in het nieuws zou zijn gekomen. De aanslag van 9/11 moest de aandacht afleiden van 

het begrotingstekort die de dag voor 9/11 door Rumsfeld werd medegedeeld, toen hij meldde 

dat er 2,3 biljoen dollar was ‘verdwenen’ die wel in de boeken van het Pentagon stond. 

Wat veel mensen ook niet weten is dat op 12 september 2001 (de dag na 9/11) de Federal 

Reserve Bank verplicht was om 200.000 ton goud terug te sturen naar China, conform een 

uitspraak door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dit goud lag officieel opgeslagen 

in de kluis van het WTC en is sinds de aanslagen spoorloos verdwenen.  

Tijdens de recente schietpartij in Orlando kwam er een grootschalige verkiezingsfraude aan 

het licht waaruit bleek dat Hillary Clinton door fraude de voorverkiezingen had gewonnen. 

Deze rechtszaak was aangespannen door het Institute for American Democracy and Election 

Integrity werd volledig overschaduwd door de incidenten in Orlando en bleef daardoor 

grotendeels onopgemerkt. 

De Cabal gaat het aantal valse-vlag-aanslagen intensiveren. 

Diverse klokkenluiders met contacten binnen de illuminati, zoals Thomas Williams en Shane 

the Ruiner, zijn ervan overtuigd dat het aantal valse-vlag-aanslagen en andere Cabal-spelletjes 

zoals virale pandemieën, kunstmatig gecreëerde natuurrampen en andere plannen van dood en 

verderf, het komende half jaar sterk opgevoerd zullen gaan worden. Van een aanslag eens in 

de zoveel maanden zullen we gaan naar een aanslag eens in de zoveel weken, misschien wel 

eens om de zoveel dagen. Volgens Shane probeert de Cabal de bevolking op die manier te 

prepareren en murw te maken zodat zij hun totale New World Order-agenda kunnen 

doorvoeren. 2016 zal dus helaas een roerig jaar worden. 

Een plan voor een valse-vlag-aanslag is makkelijk in de war te schoppen 

Ole Dammegard heeft echter gemerkt dat hoe meer mensen snappen hoe de blauwdruk, het 

draaiboek van valse-vlag-aanslagen in elkaar zit, deze vaak herkend worden voordat ze 

plaatsvinden. Omdat deze aanslagen tot in het kleinste detail gepland zijn en precies volgens 

script moeten verlopen, kan het voortijdig uitlekken de plannen voor lange tijd, of volledig in 

de war schoppen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de leugens rond valse-

vlag-aanslagen gaan doorprikken en snappen hoe het spel werkelijk in elkaar zit. Jij, als lezer 

kunt een bijdrage leveren door dit artikel te delen met vrienden zodat meer mensen op de 

hoogte zijn. 

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl 

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het 
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Externe links 

Paris Shooting: 10 Ways It Looks Like a Hallmark False Flag Op 

  

http://investmentwatchblog.com/1-day-before-911-2-3-trillion-missing-from-dod/
http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/paris-shooting-10-signs-false-flag/
http://galacticconnection.com/craigslist-ad-for-canadian-crisis-actors-by-israeli-firm-in-colorado/
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