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Torstein Viddal skrev en bra analys i en uppdatering till hans artikel om filmen "Open Complicity:
Anatomy of the 9/11 Cover-Up", där han går in på en pusselbit som filmen hoppar över: Att även
massmedia har själv-inkriminerat sig, som BBC och CNN som rapporterade om WTC-7’s ras drygt 20
minuter INNAN det faktiskt hände i verkligheten. Och andra motsägelser, några medier visar
explosioner utan flygplan, andra svarta flygplan, andra vita, olika medier visar flyg som kommer ur olika
vinklar, etc, etc. Som Torstein skriver, allt pekar på filmtrick och datorgrafik. Vilket varje professionell
analys givetvis visar.
Massmedia säger med andra ord - översatt från Torsteins text - att de också är med på blodbadet, att
de är lika ’onda’ som republikanerna, som de nykonservativa, som sionisterna (INTE judarna) eller
globalisterna. De lovar dyrt och heligt på de 3000 mördade amerikanernas lik, många av dem
dumpade på soptippen Fresh Kills, att de kommer att hålla tyst och inte lyfta ett finger för att avslöja
den gruvliga 11 september-lögnen. Ett avslöjande skulle (och kommer att) för deras skull medföra att
de döms för medverkan till folkmord och krigsförbrytelser.
TILLÄGG: Jag måste kommentera detta med att döma: Det största misstag vi människor begår, är
illusionen av åtskillnad; t.ex. att det är möjligt att erhålla fördelar på andras bekostnad (som
nykolonialismen), eller att ’andra som begår övergrepp mot oss/andra’ är helt åtskilda från oss, och
inget vi har att göra med, ’straffa dem hårt’, etc. Visst är uppenbart delar av mänskligheten sjukare än
andra, och den sjukan anser jag grundar sig just i illusionen av åtskillnad som jag nyss beskrev. Mer av
samma ger givetvis mer av samma. Därför behöver vi klarsyn med människokärlek som
hjälpmedel för att förstå vår situation, en sorts ’andligt lyfta sig i håret’, och återknyta kontakten
med våra inre/högre medvetanden, etc. Naturligtvis är vi åtskilda som olika individer, men lika säker
är jag på att vi hör ihop på ett högre plan - ett plan som mediefördummningen försöker göra oss
okänsliga för, så vi inte fattar vilka vi egentligen är. Att vi går på det beror på att vi är sjuka, och
att vi därför låter de sjukaste leda oss. De sjukaste behöver kärleksfull omvårdnad, men de ska
självfallet inte leda oss, hur sjuk kan en mänsklighet egentligen bli?!
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Några tidigare relevanta artiklar:
Makteliten är nervös, nu kör den med svart propaganda även i norden
Irrelevanta insikter och onödiga åsikter
Känslor och 11 september
Massmedvetandevapen funna i Vita Huset
Den norska 911-scenen
Revolt mot inkvisitionen
"Jag har inte sett några övertygande bevis"
Media! Ett förslag hur vi kan bryta tystnaden - det är hög tid!
Hur kan hela mediesverige ha missförstått det jag bloggar om?
Vad handlar då det här med "911" om egentligen
Alla ni hypnotiserade, ni kan öppna ögonen nu!
9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out
Så-var-det-med-det
Pentagon under attack och biologisk krigföring mot kongressen
En Ljusnande Framtid
Därför är det tyst
Johan Dahlbäck attackerar Maj Wechselmann
Vad hände 11 september
The Terror Conspiracy
9/11 Press for Truth
Desinformera mera
Andra varvets tänkande: Eller vågar vi älska?
Alex Jones om regeringsterrorn
Någon skulle ha talat
Bubblan läcker
Har vi blivit programmerade?
Levande människor är vårt hopp
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Lita på oss
Modeller
Verklighetsbubblan
En lysande framtid är vår
Det är historia nu
Fem dansande Israeler
Människor vet
Kriget mot terrorismen och rättsstatens förfall
Varför
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