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Friday, September 21. 2007

Makteliten är nervös, nu kör den med svart propaganda även i norden
av Leif Erlingsson
2007-09-21
Efter 6 års tystnad om 911 tar nu norsk TV - NRK - fram en uppdiktad ledare för Norsk 911 sanningsrörelse, som i TV
får säga att det stora beviset för inside job är den sedan många år mycket marginaliserade pod-teorin. Etablissemanget
måste vara desperat, när de använder uppenbara lögner:VideoAvskriftHär en rapport från den äkta presskonferensen,
den pressen INTE bevistadeInnan den försvann igen, fanns här på ABC Nyheter 20 september nyheten "NRK avslørt i
løgn"Den sista länken ovan fungerar alltså inte längre. Jag tackar Torstein Viddal för nyheten, samtidigt som jag
rekommenderar läsning av hans Truth Movement Suggested for Nobel Peace Prize. På den länken också video från
den äkta presskonferensen, den pressen INTE bevistade.
Leif Erlingsson
2007-09-21
TILLÄGG, 2007-09-24: Miss från mig, här länk till Torstein Viddals artikel "Sensur i annen", på norska Indymedia.
TILLÄGG, 2007-09-23: För att göra hyckleriet ännu tydligare så vill jag nämna att samtidigt som pressen fullständigt
bojkottar alla presskonferenser om utarmat uran (se även här) eller 11 september attackerna 2001 (se även här), så
kommer hela världspressen när det framförs falska dödshot mot dem som riktar provokationer mot muslimer (kopia).
Tydligare kunde det inte visas att vi lever i en regisserad verklighet. Den som börjar ana ugglor i mossen och börjar
ifrågasätta denna regisserade verklighet, omvandlas därför omedelbart till en 'konspirationsteoretiker', och därmed
behöver man enligt ortodoxin inte lyssna på kritiken. Alltså: All kritik är per definition - genom det faktum att det är
grundläggande kritik - diskrediterad enbart genom själva grundförhållandet att det är grundläggande kritik. Härav inses
att vår regisserade verklighet är en slags fundamentalistisk 'religion', som ICKE FÅR IFRÅGASÄTTAS.
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Andra bloggar om: NRK, fredspriset, 911, 11 september, konspiration, konspirationsteorier
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Propaganda, WTC, Konspirationsteorier,
Manipulation, Surrealistisk verklighet, Indoktrinering & hjärntvätt kl 17:46
Jag har debatterat detta hyckleri i denna långa debattråd, c:a 100 inlägg ned och framåt.
(Helt utanför ämnet, men när jag skulle leta tillbaka till länken råkade jag stava fel, och hittade då till Ted Gundersons blogg. Ted är ju
mycket baktalad, jag har nästan själv trott på det, men i dag anser jag att han är genuin. Han är han. Om han sedan används av
någon... alla kan användas, jag också, om man inte vet tillräckligt. Men just därför bör vi alla ständigt söka förstå mer.)
Anonymt på Sep 23 2007, 13:06
Hei Leif Erlingsson
NRK sendingen ble ikke bra. POD-teorien er ikke det beste å snakke om.
Etter sendingen hadde jeg en samtale med Daniel Hellwege
"En samtale mellom Odd Inge og Daniel Hellwege"
http://www.nettby.no/community/article.php?id=365540&community_id=14944
Mvh.
Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
http://www.vgb.no/14296
Anonymt på Sep 24 2007, 17:11
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