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Därför håller media käft
av Leif Erlingsson
2007-10-13
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?!
Leif Erlingsson
2007-10-13
Några tidigare relevanta artiklar:Makteliten är nervös, nu kör den med svart propaganda även i nordenIrrelevanta
insikter och onödiga åsikterKänslor och 11 septemberMassmedvetandevapen funna i Vita HusetDen norska
911-scenenRevolt 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 egentligenAlla ni hypnotiserade, ni kan öppna ögonen nu!9/11 and American Empire: Intellectuals Speak
OutSå-var-det-med-detPentagon under attack och biologisk krigföring mot kongressenEn Ljusnande FramtidDärför är
det tystJohan Dahlbäck attackerar Maj WechselmannVad hände 11 septemberThe Terror Conspiracy9/11 Press for
TruthDesinformera meraAndra varvets tänkande: Eller vågar vi älska?Alex Jones om regeringsterrornNågon skulle ha
talatBubblan läckerHar vi blivit programmerade?Levande människor är vårt hoppLita på
ossModellerVerklighetsbubblanEn lysande framtid är vårDet är historia nuFem dansande IsraelerMänniskor vetKriget
mot terrorismen och rättsstatens förfallVarför
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Andra bloggar om: 11 september, media, folkmord, krigsförbrytelser, konspiration
TILLÄGG, 2007-12-22: Den före detta italienska presidenten Francesco Cossiga säger att det är allmän kunskap
globalt bland underrättelsetjänsterna att CIA och Mossad ligger bakom 11 september terrorattackerna.
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Terrorismen, Förnekelse, Hyckleri,
Propaganda, Regeringsterrorism, Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Manipulation,
Krigspropaganda, Intelligentsian, Kultureliten, Surrealistisk verklighet, Indoktrinering &
hjärntvätt, Paralyserande feghet kl 03:22
Hejsan Leif,
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Apropå WTC-skraporna. Varför har ingen intervjuundersökning gjorts med dom mer än 10 000 människor som borde varit i skraporna
vid tidpunkten för "terroratacken" - men som bevisligen inte fanns där just då ?
I övrigt vill jag bara säga mitt i prick igen ! Så länge det finns en enda MEDmänniska på wår bolliga jord Terras ytteryta - som har det
djävligt - så kommer ALLA andra också att må mer eller mindre djävligt.
Ha det... :-)
vännen Josef
Anonymt på Oct 15 2007, 18:47
Hmm. Jag tror det var Drunvalo Melchizedek som sa att vi - våra högre jag då alltså - väljer själva om vi ska dö eller överleva. För att
överleva WTC rasen på ett rimligt sätt, kan man inte vara där. Alltså bör enligt detta synsätt, andligt sett, massor av människor
avstått från att vara där. (Vilket på intet sätt fråntar moraliskt ansvar från dem som begick brotten.) (Enligt Dr. Deagle är förresten en
av NWO:s agendor att klippa av 'silversträngen' mellan våra högre jag och våra kroppar, så de fysiska kropparna reduceras till
själlösa androider. pt2, pt3, pt4.)
Oavsett, anser jag att Fear or Love är på rätt spår, med först politiskt, sedan kulturellt och andligt uppvaknande.
En riktigt kul kille att lyssna på är denna, Bashar, 'dimensionssurfare' såsom kanaliserad i den länkade videosessionen. Hans ordlek
med engelskans ord för fantasi, Imagination, var obetalbar: I-Magi-Nation; alla som kan säga "jag" ('I') är en nation av
trollkarlar/magiker ('Magi'). D.v.s. alla! En synkronisitet med mitt eget skrivande är att jag i fredags - 2 dagar innan jag såg denna
video alltså - bloggade ''Våra liv är som levande konstverk. Ingen annan kan göra det du gör. Ingen annan det jag gör. Vi är alla
skapare, som skapar 'det omöjliga'. Vi genomför alla otroliga 'trollerinummer' med hur vi lever våra liv. Vi är alla magiker.''
Till sist, tack för 'mitt i prick'. Jag kanske borde börja kasta pil. :)
Anonymt på Oct 15 2007, 23:23
GooodMorgon Leif,
Din uttryckta mening: "Alltså bör enligt detta synsätt, andligt sett, massor av människor avstått från att vara där." - slut citat.
Nja - jag menade inte så precis. Vad jag syftade på var att det idag finns ju utvecklad teknik för att i stor skala manipulera människor
till att bete sig på ett visst sätt vid en given tidpunkt. Om detta vittnar bland annat väldigt många patent på den saken om. Kan det inte
tänkas att just WTC-händelsen var att sådant lite större försöksprojekt ?
Säg att det normalt borde varit 25-30 000 personer i de här skraporna vid den här tidpunkten - men det vara bara ca 2 500 - så kan
det väl i så fall ses som ett hart när till 100 % lyckat projekt, kanske... Lite spill får Wi ju ALLTID räkna med !
USA:s användning av Non-Lethal-Weapons mot civilpersoner finns påtalat i dokumentet: US Electromagnetic Weapons and Human
Rights på webbadressen - http://layinstitute.org/linstituteuploads/articles/mindcontrolhumanrights.pdf
och http://earthpulse.com/epulseuploads/articles/MindControl.pdf samt styrks i sig kanske också av
http://youtube.com/watch?v=MnRPZOUVhJ4
Om detta har jag ordat inte så lite i begynnelsen på min hemsida under rubriken IT0 under underrubriken "Nu åter till IT-smogen.
Ha det... :-)
vännen Josef
Anonymt på Oct 16 2007, 09:54
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