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Približne v rovnakom čase ako došlo k útokom z 11. septembra, bol Izrael prichytený, ako sa 
snaží vytvoriť falošnú skupinu Al Kaidy v Palestíne. Jeden zo zdrojov oznamuje:  
 
“Činitelia palestínskej samosprávy obvinili izraelskú výzvednú službu Mosad zo založenia 
falošnej teroristickej bunky Al Kaidy v Gaze. Palestínsky vodca Jasir Arafat povedal, že 
Izrael predstieranú bunku založil za účelom ospravedlnenia útokov v palestínskych 
oblastiach.“ [BBC News - 12/8/2002] 
 
Izraelčania chcú, aby mala Amerika zlé vzťahy s moslimami. Dva najspriatelenejšie 
moslimské národy pre USA sú dnes Egypt a Saudská Arábia. Ak by chcel Izrael zničiť vzťahy 
USA s týmito krajinami, zosnoval by veľký teroristický útok na USA, použijúc nespokojných 
Saudov a Egypťanov. 
Ako sa ukázalo, do útokov z 11. septembra boli zapletení 15 Saudi, 4 Egypťania a 1 
Libanonec.  
 
V päťdesiatych rokoch bola odhalená Lavonova Aféra. Jednalo sa o izraelských agentov 
Mosadu, ktorí umiestňovali bomby v amerických zariadeniach v Egypte, v snahe zničiť 
Americko-Egyptské vzťahy. Inými slovami, Izraelčania už boli prichytení pri pokuse urobiť 
to. 
 
V roku 1967 Izraelčania napadli loď USS Liberty. Zavraždili 34 Američanov na palube tejto 
lode a viac než 180 ďalších zranili. Izraelčania prerušili 5 zo šiestich komunikačných 
frekvencií a svoj útok zastavili až keď boli na obranu Liberty povolané americké lietadlá. 
Izraelčania chceli Liberty potopiť, aby sa nikto nezachránil a potom zvaliť potopenie na 
Egypťanov. Z útokov z 11. septembra mal Izrael väčší úžitok než ktorýkoľvek iný národ a 
MOSAD má záznam o čiernych operáciách “pod falošnou zástavou“. 
Po útokoch nám bolo povedané, že zodpovedný je Osama bin Ladin. Kto nám dal informácie 
a podrobnosti o útoku? Bol to snáď Izrael? Skutočne by sme im mali v niečom dôverovať?  
 
Izraelskí špióni, vydávajúci sa za študentov umenia, boli vo všetkých tých istých mestách ako 
únoscovia. Filmový štáb izraelského Mosadu nahrával na videokameru priebeh útoku, 
dokazujúc, že Izrael o útokoch akosi dopredu vedel. Vyšli najavo správy, že Židia vo 
Svetovom obchodnom centre dostali upozornenia na pager, aby v ten deň zostali mimo WTC 
a židovské obete z 9.11 boli neúmerne nízke, pri pomyslení na veľké množstvo Židov, 
pracujúcich v právnických kanceláriach, firmách na sprostredkovanie tovaru a iných 
obchodných odvetviach vo WTC. 
 
Prinajmenšom, Izrael vedel PRESNE, čo sa malo stať 9.11 a na mieste mal filmový štáb, aby 
si to mohli nafilmovať. Neposkytli USA dostatočné varovanie, aby zastavili útok, a hlupáci v 
našej vláde dokonca ešte volajú Izrael našim “najlepším spojencom“ – spojencom, ktorý nám 
príležitostne zasadí ranu nožom do chrbta. 
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