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Monday, August 14. 2006

The Truth is Out There
Det är ett dokumenterat faktum att FBI var inblandat och drivande redan i den förra WTC-attacken, 1993. Ledaren för
attacken var samtidigt FBI:s man. Han ville inte använda riktiga sprängämnen, men hans chef i FBI beordrade honom
att ändå göra det. Vilket FBI/terrorkillen spelade in, och såg till att det nu är offentlig handling i USA för alla och envar
som gitter veta om det. Tack och lov såg dessutom FBI/terrorkillen till att INTE ställa bombbilen enligt planerna, utan
där den skulle göra mindre allvarlig skada. Därför rasade inte WTC den gången och relativt få blev dödade. Att vi inte
reagerar mot denna falskflaggade terror trots att detta är offentligt innebär att vi så att säga har godkänt detta beteende.
Inte alla undersökningskommitéer låter sig korrumperas. En sådan som det talats tyst om är Oklahoma Bombing
Investigation Committee (siten kopierad 8 augusti 2006, den har efter det tagits ned) efter sprängningen av den federala
byggnaden i Oklahoma City den 19 april 1995. Kommissionen kom fram till att det fanns en hel del bomber inne i
byggnaden, förutom den i hyrbilen ute på gatan. Lokala TV-bolag rapporterade även om odetonerade sprängladdningar
inne i byggnaden. Detta talades det tyst om i nationella amerikanska medier och här i Sverige talar vi inte alls om detta.
Vi vill väl inte veta. Kanske tror vi att vi inte har något medansvar om vi inte vet.
I fallet Oklahoma finns mycket starka kopplingar till underrättelsesamfundet via det tyska d:o. Det är ett välkänt
arbetssätt att den starkast drivande kraften för extremism och terrordåd i själva verket är underrättelsesamfundets man.
När ska vi lära oss? Vill vi se? Hur länge vill vi vara slavar under det terroristiska kriget, som på nyspråk kallas "kriget
mot terrorn"?
I fallet 9-11 går trådarna till Brittiska, Amerikanska och Israeliska underrättelseelement tillsammans med Muslimska
"patsies". Även andra semiter kommer att kunna råka illa ut, jag tänker på det judiska folket. Som R. Leland Lehrman
skrev på länken jag just gav så är det bland många med judisk härkomst som har undersökt saken ett accepterat faktum
att det judiska folket är ett av de vanligaste offerlammen för Zionisterna, som rent-ut-sagt skiter i vilka de offrar för att nå
sina ideologiska mål. Kort sagt, det är Zionismen som är anti-semitisk!
Läs mer i 9/11 Press for Truth på svenska här i denna blogg, och i Time Bomb på Rigorous Intuition (v. 2.0) (What You
Don't Know Can't Hurt Them) Och i Låt alla komma ihåg varför de behöver oss Fredag, augusti 11. 2006 på bloggen
En annan verklighet, även där med hänvisning till filmen V for Vendetta. Tack vare En annan verklighet hittade jag Blair
Government Concocts Terror Threat - Scares British People Into Silence - en mycket bra analys av varför vi nu haft det
senaste terrorhotet. The Truth is Out There...
För den som absolut inte vill se vad som händer så finns det också utmärkta resurser. Här en film som utmålar 9-11
kritiker som mindre vetande idioter och förrädare, som bör skjutas: Stupid 9/11 Conspiracy Theories. Det är riktigt låga
angrepp, förlöjligande etc (lite som "den evige juden" under WW II), men säkert mycket effektiv hatpropaganda.
Desinformera mera är överkurs för att genomskåda "retoriken". En site som kräver mer analys är Debunking 9/11
Conspiracy theories and Controlled Demolition Homepage.
Det är ett beklagligt faktum att 9-11 Truth är översållad med tokerier, och med mindre välbalanserade aktivister. Det är
inte mycket att göra åt. Det finns med all säkerhet även avsiktliga desinformatörer där ute, men bara genom att citera
de dummaste dumheterna folk har skrivit och sagt så kommer man långt i att diskreditera hela rörelsen i allmänhetens
ögon. För den uppriktige sanningssökaren är det därvid oerhört viktigt att inte ha några hjältar, inte okritiskt anamma
någon enda källa, utan att vara kritisk till allt. Men att inte förkasta något utan eftertanke. Hatpropagandan syftar just till
att människor ska förkasta utan att tänka. Likaså förlöjligandet. Tricken är gamla. Tänker du gå på dem?
Och angående framtiden så läste jag att CNN reportern Christiane Amanpour den 10 augusti kopplade ihop
flygterrorister med 9-11 sanningssökare. Så det är inte svårt att se vart vinden blåser för den som vänder kappan efter
vinden. Paul Joseph Watson berättar i en artikel bl.a. vilka reaktioner man kan möta när man vill gräva i detta. "Du
borde skjutas som förrädare", är en reaktion. Och denna typ av reaktioner uppmuntras av de nykonservativa i USA.
Känner vi igen vindarna från Tyskland på 30-talet? Känner vi igen fascismen? Det handlar om det nyfascistiska USA!
Kort sagt, detta är krig. Det är krig mellan olika verkligheter. Och liksom i nazityskland kommer de som inte vill höra
alternativa verkligheter att försöka spärra in kritikerna i koncentrationsläger och kanske utrota dem/oss. Vem vill du
vara, folkmördare eller sanningssägare? Tidsandan är sig lik i dag.
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Notera att en av länkarna ovan går till en kopia av siten ifråga som jag tog för några dagar sedan. Originalet är nu borta.
Detsamma kan hända med all information jag länkar till. Därför: KOPIERA SÅ MYCKET DU VILL!!
Men observera att detta snart nog kan bli ett terrorbrott. Att hindra de riktiga terroristerna är naturligtvis ett intrång i
deras frihet - frihet att röva, mörda och manipulera. Om du är motståndare till terror, då är det lätt att se vad det gör dig
till, i terroristens ögon...
Andra bloggar om: 911, 11 september, WTC, förnekelse, konspirationsteorier, media, manipulation, desinformation,
propaganda, indoktrinering, officiella kulturen
Notera att "Andra bloggar om" fortfarande inte indexerar den här bloggen. Länka gärna själv!
2006-11-30: "Andra bloggar om" har åter börjat indexera den här bloggen.
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Amerikanska koncentrationsläger, 911 eller 11 september,
Terrorismen, Förnekelse, Hyckleri, Propaganda, WTC, Regeringsterrorism, Konspirationsteorier,
Gemensam berättelse / myt, Fosterlandsförrädare, Manipulation, Krigspropaganda, Absurditeter gör
ohyggligheter, Politik, Neocons, USA kl 11:59
Från en av länkarna i bloggartikeln:
Israel, Mossad, Iran and a Nuclear False Flag Attack
by R. Leland Lehrman
...
Addendum: Selections from a letter I wrote contains some additional evidence and analysis regarding the Zionist connection to 911.
Understanding Before Action
The Israeli Connection Must Be Understood
Calling Zionist Research Anti-Semitic Curtails Legitimate Inquiry.
It is accepted among many with Jewish heritage who have done the research that the Jewish people themselves are one of the most
common sacrificial lambs of the Zionists. Zionist political wolves, like their kind in all religions, do not care whose people are sacrificed
on the march to Greater Israel. Witness the Masonic Pyramid with the all-seeing Eye (top left in photo) on top of the Supreme Court of
Israel:

My understanding is that the Masonic Pyramid is a New World Order symbol that looks towards a day when "they" control the globe
from the top of their pyramid. It even says New World Order under the Masonic Pyramid on the US dollar bill. Whether the New World
Order is Zionist or British or transnational or American is beside the point. The Israeli Supreme Court Building, designed and paid for
by the central banker Rothschilds, promotes it. Those on the receiving end of Globalization now have a terrific advocate in John
Perkins, whose new book, Confessions of an Economic Hitman exposes Globalization and the New World Order for what it really is: a
transnational, transreligious, corporate crime syndicate whose major criminal enterprises are known as banks, intelligence services
and "Defense" departments.
According to Andreas von Bulow, the former German Parliamentarian and State Secretary in the Department of Defense:
"Von Bulow told AFP [American Free Press] that he believes that the Israeli intelligence service, Mossad, is behind the September 11
terror attacks. These attacks, he said, were carried out to turn public opinion against the Arabs, and boost military and security
spending...At this level, he said, the organization doing the planning, such as Mossad, is primarily interested in affecting public
opinion. The architectural level planners use corrupt "guns for hire" such as Abu Nidal, the Palestinian terrorist who von Bulow called
"an instrument of Mossad," high-ranking Stasi (former East German secret service) operatives, or Libyan agents who organize terror
attacks using dedicated people, for example Palestinian and Arab "freedom fighters." The terrorists who actually commit the crimes
are what von Bulow calls "the working level," such as the 19 Arabs who allegedly hijacked the planes on September 11. "The working
level is part of the deception," he said. "Ninety-five percent of the work of the intelligence agencies around the world is deception and
disinformation," von Bulow said, which is widely propagated in the mainstream media creating an accepted version of events.
"Journalists don't even raise the simplest questions," he said adding, "those who differ are labeled as crazy."
Just as important is the Zionist ideology, well summarized by Yitzhak Shamir, former Israeli Prime Minister:
"Neither Jewish morality nor Jewish tradition can be used to disallow terror as a means of war... We are very far from any moral
hesitations when concerned with the national struggle. First and foremost, terror is for us a part of the political war appropriate for the
circumstances of today..."
Non-Zionist rabbis such as those affiliated with Neturei Karta reveal the even more heinous Zionist collaboration with Nazism during
the second world war. Zionism's advocates refused to assist those trying to help Jews escape from Europe during the war on the
grounds that, "if we also do not offer many human sacrifices, how can we gain the right to sit at the conference table when the
territorial boundaries are reshaped?" As a descendant of Russian Jews, I consider it my responsibility to expose and depose these
deceptive and murderous pretenders on behalf of Jewry, mankind and Mother Earth.
These documents should convince any intelligent reader of the importance of examining the possible Zionist connection to the 9/11
terror attacks. There is much more evidence, and those with questions and interest in additional documentation are welcome to
request it. Equating legitimate research and critique of those shielding Zionists from public inquiry using the canard of anti-semitism is
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a typical attack of people who, ironically, are unashamedly racist, anti-Arab and in some cases as documented in the Talmud,
anti-Gentile. Instead, those same people who shout anti-semitism at the first hint of Zionist or Jewish supremacist critique might
consider denouncing the racist Zionist doctrines and distancing themself from Jewish religious teachings that promote or allow racism.
That would be a proper justice and honor to the memory of the holocaust.
Genom att ifrågasätta den "heliga" Zionismen blir denne ättling till ryska judar givetvis hånad såsom "självhatande jude", ungefär som
amerikaner som ifrågasätter 9-11 myten blir hånade som "självhatande amerikaner". Ser vi mönstret? Själv kan jag lätt föreställa mig
vad jag kommer att kallas, som vågar skriva detta. Känns det igen?
För den som inte redan har valt sida börjar det bli hög tid att välja vem man vill vara, folkmördare(-kramare) eller sanningssägare?
Den som i dag är omedveten måste rimligen vara detta av eget val, eller extrem ouppmärksamhet - av den sort som i trafiken är
kriminell.
Anonymt på Aug 14 2006, 16:39
Som för att bekräfta marginaliseringen av oliktänkare blev jag precis uppmärksammad på hur SR, Dagens Eko red. från att den 2 maj
2004 beskriva journalisten Seymour Hersh (känd från avslöjande av massaker i Vietnam, m.m.) så här:
"Den som avslöjar rapporten om hur irakiska fångar systematiskt torterades av sina amerikanska fångvaktare och förhörsledare är en
av den undersökande journalistikens LEGENDARER, Seymour Hersh."
I dag måndag den 14 augusti 2006 istället beskriver honom så här:
"Vårt flygvapen samarbetade med Israel i månader i planeringen av attackerna, säger den KONTROVERSIELLE journalisten
Seymour Hersh i en CNN-intervju."
Som Jan Viklund, varifrån jag fick detta, skrev till Ekot:
"Att tro att folk är dummare än man tror
är dummare än man tror, skrev Tage Danielsson."
Och Tage skrev även att:
"Om solidariteten inte gror ur gräsrötterna
beror det på att den gödslats med för mycket skit från ovan."
Låt oss kasta av oss skiten från ovan! (Man kan undra hur dumma de tror att vi är?!)
Anonymt på Aug 14 2006, 16:56
Se även
ISRAEL'S SACRED TERRORISM
by Livia Rokach, Third Edition
A study based on Moshe Sharett's Personal Diary, and other documents. Foreword by Noam Chomsky
Datumstämpeln på webbsidan jag länkar till var när jag kontrollerde den 2001-02-01 17:16:34.
Anonymt på Aug 14 2006, 17:05
Kriget mot terrorismen är eg. det terroristiska kriget mellan samhällsklasserna för att de krigförande klasserna ska få ha sina
privilegier i fred - krig är fred...
Förresten skriver Michel Chossudovsky bra om hur man redan sedan något år har förberett sig för att slå "tillbaka" mot Iran när nästa
9-11 inträffar, då det förutsätts att detta kommer att komma från Iran.
Man förutsätter alltså vad och varifrån det ska komma,
man förbereder hur man ska "ge igen",
men man planerar inte hur man ska skydda sig.
Att skydda sig tycks onödigt, för man vet tydligen redan vad som ska hända. Det går väl inte att ändra...
Detta är samma visa igen. Och liksom det första 9-11 så kommer "reaktionen" innan man hunnit utreda varifrån terrorn
EGENTLIGEN kommer.
Att kunna utreda varifrån terrorn EGENTLIGEN kommer ska också bli svårare framöver. I England har tidningarna förbjudits forska i
bakgrunden till den senaste händelsen. Så att ingen av misstag ska avslöja de riktiga terroristerna, kantänka...
MEN makteliten arbetar inte i ett vakuum. Historiskt har människor glatt marscherat mot döden under sång och glam. Och de som
protesterar expedieras redan innan den stora slakten. Människor gillar uppenbarligen att man ljuger för dem. "Ljug lite mera, det
låter så skönt!" Eller har jag missat något? Nej, jag tror inte det. Vi är antagligen här på jorden för att väldigt många av oss föredrar
yta och vad-som-synes vara, snarare än vad som är... För att få oss en rejäl minnesbeta, kantänka. Så det måste väl bli världskrig
igen, det går väl inte att undvika. Och jag kanske måste tystna, för det verkar inte vara så många som är intresserade av vad som
verkligen är.
Anonymt på Aug 14 2006, 18:42
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