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av Leif Erlingsson 
2008-04-27 

Denna text är  en kor t introduktion för  läsare obekanta med den i Sver ige
bortcensurerade delen av historien om 11 september 2001 attackerna. 

Den läsare som väntar på att DN, SvD, SVT, SR o.s.v. ska berätta vad som verkligen hände, lär få
vänta.  Länge.  Men som jag skriver om i Rädsla eller kärlek? , så förpliktigar valet "kärlek" till att
också söka förstå vad som verkligen pågår.  Då funkar det inte att vänta tills " Censurens megafoner" 
behagar bringa lite klarhet. 

Den läsare som söker förstå vad som verkligen pågår, träffar däremot på 1000-tals experter och
många tunga namn i internationell politik som är öppet skeptiska till officiell verklighet bakom 11
september-terrorismen.  Några namn:

1000-tals amerikanska experter:  Patriots Question 9/11  "Civilingenjörer eniga med 11 september
utredare på 14 punkter "
Richard Falk, människorättsobservatör för FN, Michael Meacher, brittisk parlamentsledamot. 
Den före detta italienska presidenten Francesco Cossiga ( som säger att  det är allmän kunskap
globalt bland underrättelsetjänsterna att CIA och Mossad ligger bakom 11 september
terrorattackerna).  Den viktigaste japanska oppositionspolitikern Yukihisa Fujita.  Den tidigare
tyske ministern Andreas von Bülow.  För att nämna några få.
Otroligt nog kommer svidande kritik även från namn som ordföranden för 9/11 kommissionen,
Thomas H. Kean, före detta guvernören för New Jersey och vice ordföranden för 9/11
kommissionen, Lee Hamilton, senator Max Cleland, tidigare medlem av 9/11 kommissionen, 
senator Mark Dayton, kongressledamot Ron Paul, kongressledamot Curt Weldon, kongressledamot 
Cynthia McKinney, "Director of the FBI", Louis Freeh, "Assistant Secretary of Housing", 
Catherine Austin Fitts.

Långa rader av statsmän har sagt att det måste vara västliga säkerhetstjänster som ligger bakom. 
CIA, Mossad och MI6 har nämnts.  Andra förklaringar anses sakna trovärdighet, och bara vara till för
att lugna massorna.  På denna länk ser du några böcker på svenska:  " Filmvisning och diskussion om 
11 september 2001 på ABF den 24 november 2007 " 

Det svenska förlaget Alhambra har tagit kontakt med David Ray Griffin för att ge ut hans senaste bok
"911 Contradictions: an Open Letter to the Congress and the Media" på svenska, sommaren 2008.  Och
senare även hans uppdaterade "The New Pearl Harbor" också på svenska.  David Ray Griffin har
skrivit flera viktiga böcker som i stor detalj avslöjar hur man sopat verkligheten under mattan i de
officiella så kallade utredningarna.  En av de tyngsta artiklarna som publicerats på svenska står jag
själv och två meddebattörer bakom.  Den innehåller några av de viktigaste källorna för kritiken mot
den officiella historieskrivningen.  Du kan läsa den här: Vad hände 11 september .  Jag äger exemplar
av alla böcker som anges som källor till den artikeln, och många, många fler i ämnet.  Tror jag äger
c:a 15 böcker i ämnet 11 september 2001...  Och även många dokumentärfilmer.  Den
dokumentärfilm jag helst rekommenderar nyvakna är "911 Mysteries". 

Nä, nu får det räcka med faktarapande. 

Alla informerade personer (d.v.s. inte allmänheten) är helt informerade om att det finns mycket starka
skäl att anta att det är våra egna säkerhetstjänster som har skapat de terrordåd som i sin tur motiverar
vårt ’krig mot terrorismen’ .  Vi slåss verkligen mot våra egna projektioner, mot vår  egen rädsla!   Det
finns djupare skäl till att det är på detta sätt.  Nämligen rädslan att tappa kontrollen hos dem som i
alla tider egentligen styrt oss, medan vi har trott att vi var fria...  Nu håller vi på att befria tänkandet  - 
då blir  de rädda!   Det är det som egentligen händer.  Resten är bara teater.  (Som åsamkar stort
lidande...) 

Det är förvisso rädsla eller kärlek .  Vad väljer vi?  Läs nu även Råd till "nyvakna": Om
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intellektuella G-krafter. 

Leif Erlingsson 
2008-04-27 

TILLÄGG, 2008-06-30:  Elias Davidsson:s viktiga uppsats ""Kriget mot terrorismen": Ett dubbelt
bedrägeri mot mänskligheten " nu också på svenska, tack vare Hans Berggren.  Fri spridning!:

http://blog.lege.net/content/kriget_mot_terrorismen.html 1.
http://blog.lege.net/content/kriget_mot_terrorismen.pdf2.

Missa inte hans snärtiga " Den farliga 11 september kulten", som jag själv har översatt och läst in.  Fri
spridning!:

http://blog.lege.net/content/den_farliga_11_september_kulten.html

Några relevanta artiklar:

Rädsla eller kärlek?
Civilingenjörer eniga med 11 september utredare på 14 punkter
Israel stoppar människorättsobservatör från FN
Några aktuella ickenyheter
Filmvisning och diskussion om 11 september 2001 på ABF den 24 november 2007
Därför håller media käft
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
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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