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Wednesday, August 25. 2010

WTC 7 och dess mystiska kollaps - en mycket viktig bok!
När ett svenskt förlag satsar på sanningen oavsett vad det kostar dem, så satsar jag på det förlaget. Här en viktig bok
rakt upp och ned från förlaget Alhambras hemsida [länk]:
WTC 7 och dess mystiska kollaps
Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann
av David Ray Griffin
Hft. / 408 sidor
» 230:"En genomgående studie i vad som händer när politiska hänsyn tillåts åsidosätta vetenskapen och den vetenskapliga
metoden. Med intellektuell finess värdig en vetenskapsman visar Griffin att NIST:s WTC 7-rapport saknar vetenskaplig
vederhäftighet. Ett måste att läsa för alla som är intresserade av att återge vetenskapen dess 'rättmätiga plats' i vår
demokrati."
John D. Wyndham, Fil.dr. i fysik, Cambridge University,
tidigare forskare vid California Institute of Technology
Klockan 17.20 på eftermiddagen den 11 september rasade byggnad 7 i World Trade Center, trots att det inte hade
träffats av något plan och bara hade bränder på några få våningar. Anledningen till dess kollaps ansågs vara ett
mysterium. I augusti 2008 lade NIST (National Institute of Standards and Technology) fram sin rapport om WTC 7, där
man förklarar att "skälet till kollapsen av World Trade Center 7 är inte längre ett mysterium" och att "vetenskapen står
verkligen bakom det vi har hävdat."
Genom att visa att ingetdera av deras påståenden är sanna demonstrerar David Ray Griffin att NIST har gjort sig
skyldigt till den värsta sortens vetenskapliga falsarium: man fabricerar, förfuskar och ignorerar bevis. Han visar också
att NIST:s rapport lämnar det centrala mysteriet olöst: Hur kunde en byggnad, skadad av brand - inte sprängämnen rasa i fritt fall?
LOVORD FÖR DAVID RAY GRIFFINS BOK
OM WTC 7
"David Ray Griffin har åstadkommit en fullständig vederläggning av [det officiella] National Institute of Standards and
Technology:s teori om World Trade Center 7, enligt vilken byggnaden rasade ihop till följd av en vanlig husbrand. Han
visar att NIST genomgående gjort sig skyldigt till vetenskapligt fusk och påpekar att NIST fått ihop sin teori endast
genom att hävda ett mirakel: att en skyskrapa med stålskelett kan rasa samman i fritt fall trots att inga sprängmedel
använts för att avlägsna dess pelare."
Richard Gage, medlem av American Institute of Architects,
grundare av Architects & Engineers for 9/11 Truth.
"På basis av mitt vetande och min erfarenhet som ingenjör delar jag fullständigt Dr. Griffins slutsats att NIST:s rapport
om WTC 7:s kollaps är pseudovetenskap och innehåller vilseledande och rent ut sagt felaktiga påståenden. Otaliga
motsägelser som påpekades av utomstående experter under den officiella undersökningen ignorerades helt, eftersom
de inte passade in i NIST:s konstlade förklaring."
Jack Keller, medlem av the American Society of Civil Engineers
and the National Academy of Engineering.
"Under mina 33 år som forskare i fysik vid Naval Research Laboratory har det varit en stor glädje för mig att få bidra till
vetenskapens utveckling utan någon inblandning av laboratoriets tjänstemän. Det bekom mig därför illa att i David Ray
Griffins samvetsgrant vetenskapliga bok finna otvetydiga bevis för konsekventa vetenskapliga förfalskningar utförda av
ett politiserat NIST. Jag vädjar till president Obama att sätta stopp för denna underminering av vetenskapen vid NIST
och tillsätta en ny, oberoende utredning av 11 september-attackerna."
David L. Griscon, medlem av the American Association for
the Advancement of Science och the American Physical Society
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"2004 anklagade över 15.000 vetenskapsmän Bush-administrationen för att ha medverkat till en konsekvent
'förvrängning av vetenskapliga fakta för ensidiga politiska ändamål.' I den här boken visar D R Griffin att NIST:s rapport
präglas av olika typer av vetenskaplig förfalskning, vilka samtliga pekar på en medveten strävan att ignorera de många
bevisen för att WTC 7 rasade till följd av en kontrollerad rivning."
Earl Staelin, advokat.
"Om man anser det viktigt att USA:s regerings vetenskapliga organ lämnar sannfärdig information till allmänheten, är
denna bok av D R Griffin ett måste. Den visar utan skuggan av tvivel att NIST:s rapport om WTC 7:s 'kollaps' inte gett
oss sanningen."
Dwain Deets, f d forskningsdirektör vid NASA
Dryden Flight Research Center
"Professor Griffins minutiösa dissekering av NIST:s WTC 7-rapport visar exakt hur fullkomligt felaktig och förvrängd dess
teori om brandorsakad kollaps är och varför denna enorma byggnads sammanbrott måste ha åstadkommits genom
avsiktlig rivning, som endast kan ha iscensatts och verkställts av inhemska krafter."
Tony Szamboti, mekanisk ingenjör,
tidigare anställd i amerikanska flottan.
"Ännu en gång har D R Griffin tagit sig an en komplicerad del av 9/11-historien och gjort den begriplig. Oavsett om man
är en novis i fråga om 11 september eller noggrant följt inkonsekvenserna i regeringens versioner, finner man att Griffins
nya bok i hög grad är upplysande."
Lorie Van Auken, änka efter Kenneth Van Auken,
som dödades vid WTC 1 den 11 september,
medlem av The Family Steering Committee
for the 9/11 Commission
Om Griffins
"Motsägelser om 11 september:
Ett öppet brev till USA:s kongress och press"
... spännande som en deckare trots sin torra text, och ruskig de officiella dokumenten ljuger för oss utan att rodna."
Lena Thomsson, Gefle Dagblad
"Motsägelser om 11 septembe är en intresseväckande bok, av allt att döma väl underbyggd,
om rapportens inkonsekvenser och tillsynes besynnerliga sammanhang."
Nils Ahnland, BTJ
"...svårt att lägga boken ifrån sig. Ett viktigt dokument om en av vår tids avgörande händelser."
Joakim Holm, Tidningen Kulturen
David Ray Griffin är professor emeritus i religionsfilosofi och teologi vid Claremont Graduate University. Han har
publicerat 35 böcker i filosofi, religion och politik, bl.a. "Postmodern Politics for a Planet in Crisis", "The New Pearl
Harbor" och "Christian Faith and the Truth Behind 9/11". Hans bok, "The New Pearl Harbor Revisited", var under en
vecka 2008 Publishers Weekly's "Veckans bokval".
David Ray Griffin valdes in bland världens 50 mest inflytelserika personer av brittiska New Statesman. (Klicka för artikel
om detta av Elizabeth Woodworth, bibliotekarie verksam i Kanada, PDF format - kräver Adobe.)
Hans förra bok, "The New Pearl Harbor Revisited", bestods en ära som bara tillkommer 51 böcker om året. Den 24
november 2008 utnämndes den till "Pick of the Week" av Publishers Weekly, en ansedd tidskrift som har väglett
bokhandlare, bibliotekarier, bokagenter och utgivare i USA i över 100 år.
Det är MYCKET fördelaktigt att vara bokklubbsmedlem i detta fantastiska och unika svenska kunskapsförlags bokklubb:
Alhambras bokklubb. Ladda även hem deras katalog: Alhambras katalog 2010 resor & böcker. Det är som sagt inte
många i Sverige som tar den ekonomiska smällen (man får inte "vara med") det innebär att publicera bl.a. sanningen att
WTC-attackerna är gjorda "inifrån". Stöd dem som trots priset gör det, uppmanar Leif Erlingsson!
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Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, WTC kl 16:18
Din länk till Alhambras bokklubb innebär att en trojan laddas ner. Mitt virusskydd (avast) meddelar detta.
Mvh
Anonymt på Sep 5 2010, 22:26
Om det du skriver om "Avast" är sant så bör du skicka en felrapport till det företag som tillverkar "Avast" istället för att skräpa ned mitt
kommentarsfält. Både manuell kontroll och kontroll med "Panda AV Pro 2010" visar att ingen smitta finns. Kanske du vill skrämma
bort kunder från Alhambra? Till övriga läsare: Kommentaren ovan kan vara ett exempel på hur Israel-lobbyn arbetar, och en
indikator på nivån på deras moral.
Anonymt på Sep 7 2010, 16:39
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