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Het zal niet al te lang meer duren, voordat er een overweldigende hoeveelheid bewijs ligt
richting daders 9/11.
Stukje bij beetje wordt de strop op hun nek verder aangetrokken en nee, het zijn niet
baardapen uit een grot in Afghanistan.

We komen nu aan in een periode waarbij het erop of eronder is voor de wereld. Er is geen tijd
meer om beleefd te zijn of zaken niet te benoemen.
Zoals we gezien hebben door middel van de zwarte engel Madonna staan we aan de
vooravond van een hoop ellende voor de mensheid, ellende die is bekokstoofd door een
satanische groep die we
Illuminati noemen
en die voor dit jaar is voorspeld
door Antichrist Rothschild.
Deze sekte brengt al heel lang misere op de wereld en vaak weten ze hun sporen te
verbergen, maar toch maken ze soms fouten, grote fouten. En dat gebeurde ook op de
beruchte dag van 9/11.
Dat heeft alles te maken met een groepje dansende en elkaar feliciterende Israëliërs na de
aanslag. Om dat nog weer even voor de geest te halen hierna een video met wat meer
achtergrond informatie. De dansende Israëliërs zoals ze formeel worden genoemd, zijn eigenlijk
door alles en iedereen vergeten.

Nu is er een artikel verschenen met meer informatie over deze lieden. In een eerder artikel
hebben we al aangetoond hoe ze bezig waren met de voorbereidingen voor de ontploffingen in
de Twin Towers. Dit alles onder het mom van “kunst studenten” en/of "toeristen".
Nu blijkt dat er een duidelijk verband is tussen deze dansende Joden en de veiligheidsdienst
van Israël, de Mossad.
Door de jaren heen is altijd geprobeerd dit te verdoezelen en is er gezorgd dat het niet paste in
het voorgekauwde script van een paar baardapen in een grot in Afghanistan die de aanslag
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zouden hebben voorbereid en uitgevoerd.
Voor wie ogen heeft om te zien, zijn er complete bibliotheken met informatie waaruit blijkt
dat de aanslag nooit gegaan kan zijn zoals ons is verteld.
Via de website MintPress News komt nu naar buiten dat uit opgevraagde
overheidsdocumenten (onderaan dit artikel) blijkt, via een Amerikaans WOB verzoek, dat
minimaal twee leden van de groep leden waren van de Mossad en de andere militairen van het
IDF.
Het verhuisbedrijf waar ze zogenaamd voor werkten was een front en hun bestelauto werd
ruim op tijd voor de aanval geparkeerd op een parkeerplaats bij een appartementencomplex. Ze
begonnen met filmen net voor de vliegtuigen de gebouwen raakten.
Dit werd ooit gerapporteerd in de mainstream media , maar uiteraard later verwijderd. Zo
bracht ABC in eerste instantie het verhaal van een getuige die het volgende zei:
The men were taking video or photos of themselves with the World Trade Center burning in
the background, she said. What struck Maria were the expressions on the men's faces. "They
were like happy, you know … They didn't look shocked to me. I thought it was very strange,"
Eén van de twee Mossad agenten was Paul Kurzberg, die voordat hij op deze missie werd
ingezet, werkzaam was geweest voor de Mossad in een ander land. De andere agent, Oded
Ellner, vertelde later op de Israëlische televisie dat de vijf in die tijd in Amerika waren om de
“gebeurtenis te documenteren”. In hun bestelbus werden later (Stanley)messen gevonden, een
soort sok volgepropt met contant geld en restanten van explosieven.
De FBI heeft altijd beweerd dat de vijf dansende en feestvierende mannen geen weet hadden
van de aanval voordat deze plaatsvond. Echter, onder de door de Amerikaanse overheid
vrijgegeven documenten bevinden zich twee foto’s, genomen op dezelfde parkeerplaats
vanwaar ze de aanval hebben gefilmd. Maar, de datum op de bewuste twee foto’s is 10
september, een dag voor de aanval. Dezelfde dag dat ze op die plek ook zijn waargenomen
door getuigen.
Na hun arrestaties zijn de mannen een tijdje vastgehouden en vervolgens is er een deal
gemaakt met de regering van Bush, waardoor ze zonder enige formele aanklacht konden
terugkeren naar hun beloofde land.
In december 2001 verschijnen er berichten in de Amerikaanse media dat er nog veel meer
Israëliërs waren gearresteerd. Na 11 september van dat jaar werden er 60 gearresteerd en in
het gehele jaar een totaal van 134. Deze zijn allemaal gedeporteerd en teruggestuurd naar hun
land zonder enige aanklacht. De verklaring waar de Amerikaanse overheid mee kwam is dat ze
betrokken waren bij spionage-activiteiten.
Bij iedere aanslag moet je je afvragen wie er voordeel uit halen. Luister naar de volgende korte
video en je weet het antwoord:
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Het gaat er niet alleen om dat ze wisten wat er ging gebeuren, maar dat ze dit wisten omdat ze
zelf volop betrokken waren bij de voorbereidingen van de aanslag.
Hierna een deel uit een eerder artikel, waarin dat duidelijk wordt.
Het is daarom van het grootste belang te blijven wijzen op zaken die niet kloppen met
officiële verhalen zoals de betrokkenheid van de Israëlische Mossad bij de aanslagen van 9/11.
Er zijn nog steeds talloze 9/11 onderzoekers actief en één van hen is Rebekah Roth die
inmiddels ook enkele boeken over dit onderwerp op haar naam heeft staan. De laatste heet M
ethodical Deception
en in dat boek worden onthullingen gedaan die zelfs de meest fanatieke aanhangers van
Amerikaanse overheidspropaganda van hun stoel zullen doen vallen.
Rebekah toont in haar boek aan dat de Israëlische veiligheidsdienst Mossad betrokken was bij
9/11, waarmee het officiële verhaal voor eens en voor altijd naar de prullenbak kan verdwijnen.
In maart 2002, iets meer dan een half jaar na 9/11, verschijnen er verhalen in de media over
een uitgelekt rapport aangaande de arrestatie van 200 Israëliërs het jaar daarvoor in Amerika
omdat men hen verdenkt van spionageactiviteiten. Van de 200 zijn er 140 gearresteerd voor
9/11 en de rest daarna.
Ze doen zich voor als rondreizende kunststudenten, maar ze begonnen aardig op te vallen
omdat ze onder andere contact opnamen met mensen waarvan ze normaal gesproken nooit het
adres hadden kunnen weten, omdat het hier geheime adressen betrof van
overheidsmedewerkers en/of instanties. De zaak werd aan het rollen gebracht door de
Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Agency).
Naar bleek, hadden veel van deze studenten allemaal een achtergrond in het Israëlische leger
en waren ze gespecialiseerd in zaken zoals communicatie of explosieven.
De studenten werden onder hevig protest van Israël als spionnen het land uitgezet, zonder dat
ze verder werden aangeklaagd.
Een klein onderdeel van deze rondreizende Israëlische kunststudenten verbleef voor de
aanslagen van 9/11 enige tijd op de 91e verdieping van het World Trade Center. Deze groep
gaf zichzelf de naam Gelatin. Dit is een meer dan duidelijke verwijzing naar een explosief
materiaal, gelignite genaamd , ook wel blasting gelatin genoemd of simpelweg jelly.
Toen er toch wat mensen argwanend begonnen te worden, veranderden ze hun naam naar de
B-Thing. Via een instantie die heette de Lower Manhattan Cultural Centre die de 91e verdieping
had gehuurd in het WTC, mochten die studenten daar tijdelijk wonen en hun kunstprojecten
uitvoeren.
Op de volgende foto zie je enkele van die studenten bezig met hun kunstproject, dat onder
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andere bestond uit het verwijderen van een raam en het plaatsen van een klein houten balkon.
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