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Terrorismin vastaisen sodan lähtölaukaus
11.9.2001

WTC ja Pentagon, 14 vuotta 
joukkomurhan peittelyä



ArvioitujaUSA:n motiiveja
• USA-johtoinen uusi maailmanjärjestys 

(pyrkimys)

• Maailmanlaajuinen pysyvä öljykriisi (Peak Oil)

• Suurimmat öljyntuottajamaat:

– Irak ja Iran oli saatava USA:n öljybisneksen 
valvontaan

2,3 tuhannen miljardin dollarin epäselvyydet 
Pentagonissa

Uusi Pearl Habor



Vuonna 1997 presidentti Carterin turvallisuuspoliittinen 
neuvonantaja Zbigniew  Brzezinski totesi, että vain Pearl
Harborin kaltainen tapaus takaisi amerikkalaisten tuen 
laajalle kansainväliselle sodankäynnille. 

Uuskonservatiivien v. 2000 laatima 
strategiapaperi ”Rebuilding  America’s  Defenses” totesi 
USA:n maailmanherruuden voivan toteutua nopeasti 
vain  ”uuden Pearl  Harborin” myötä? 

(Hannu Yli-Karjanmaa)

Taustaa 11.9.2001 tapahtumille:

Uusi ”Pearl Harbor”





8.46      Lentokoneen törmäys pohjoistorniin (WTC 1)

9.03      Lentokoneen törmäys etelätorniin (WTC 2)

(9.04)    Savua tulee WTC 5,6 ja 7 tornien alueelta muutaman minuutin ajan.

9.59 WTC 2 romahtaa (pienempi tulipalo kuin WTC 1:ssä).

15.00 Pienehkö tulipalo havaitaan WTC 7:n kahdessa kerroksessa.

17.20 WTC 7 romahtaa.

Tapahtumat WTC:ssä

Klo

10.29 WTC 1 romahtaa (suurempi tulipalo kuin WTC 2:ssa).



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/National_Park_Service_9-11_Statue_of_Liberty_and_WTC_fire.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/National_Park_Service_9-11_Statue_of_Liberty_and_WTC_fire.jpg




Virallinen selitys: 19 syyllistä, joista Mohammed Atta oli kuuluisin.
Pääsuunnittelijaksi väitettiin Osama Bin Ladenia.



Ihmeteltävää 
Ennen näkemätöntä

• Koskaan aikaisemmin eikä sen jälkeen ole 
teräsrakenteinen pilvenpiirtäjä romahtanut 
tulipalojen tai törmäysten seurauksena.

• Nyt romahti kolme tornia samana päivänä.

• Kaksi lentokonetta ”sai” kolme tornia 
romahtamaan.



Lisää ihmeteltävää

• Liian pienet tulipalot, ja liian vähän 
palamisaikaa, mutta silti romahtivat.

• Romahdusten nopeus suuri.

• Romahdusten identtisyys (WTC 1 ja 2).

• Romahdusten symmetrisyys

• Romahdusten täydellisyys

• Sulan raudan lammikoita monen viikon ajan.



Romahdusten nopeus



Rauhanajan suurimman joukkomurhan 
viralliset tutkimukset (WTC)

• Kuoleita lähes 3000 ihmistä
• Rikostutkimusta ei koskaan aloitettu, koska tapaus tulkittiin sotilaalliseksi 

hyökkäykseksi.
• FEMA tutki vähän yli sata raunioiden raudankappaletta WTC 1 ja 2:sta. 

Tutkimus jäi keskeneräiseksi, eikä tulosta saatu. FEMA 
keksi ”pannukakkuteorian”.

• FEMAN tutkimusbudjetti oli 0.6 M$ (“kengännauhabudjetti”) (Bill 
Clintonin ja Monica Lewisin seksiskandaalin tutkimusbudjetti  oli 40 M$). 

• Rauniot eli todistuskappaleet hävitettiin eikä tutkittu, vastoin USA:n lakeja.
• USA:n kongressin komissio nojautui FEMA:n ”tutkimuksiin”. Se ei 

maininnut WTC 7 tornista sanaakaan.
• NIST teki tulipalojen aiheuttamasta ”kuumuudesta” laajan tietokone-

simulaation, jonka ”tuloksena” se sai WTC 1 ja 2 tornien romahdukset 
alkamaan. Itse romahdustapahtumaa NIST ei ole käsitellyt. 

• WTC 7 rakennuksen romahduksesta NIST ”ei ole saanut otetta”. NIST on 
lykännyt WTC 7:n selvitystä monta kertaa. 2009 NIST lopulta 
julkaisi ”selvityksen”, jossa ”kriittinen pilari” (?!) murtui ja aiheutti 
romahduksen”.



Kansalaisten aktiivisuutta

Prof David Griffin

Kirjoja

- The New Pearl Harbor

- 9/11 Contradictions

- Yms.



Prof. David Ray Griffin
9/11 Contradictions

An Open Letter to Congress and the Press

• Kymmenet nimetyt silminnäkijät ovat kertoneet havainneensa 
räjäytyksiä. Joukossa on palomiehiä, ensiapuhenkilöitä, 
poliiseja, toimittajia ja WTC:n työntekijöitä.

• Komissio ei ole ottanut mitenkään huomioon näitä 
todistuslausuntoja ja väittää, ettei räjähdyksistä ole mitään 
todisteita.

• ”Tasapuolisuuden” vuoksi ainoa komission 
rekisteröimä ”todistajalausunto” räjähdyksen suuntaan on 
kahden palomiehen arvelu, että räjähteitä on ehkä käytetty. 
Räjähdysvaihtoehdosta on raporttiin otettu kaikkein heikoin 
todistus.



WTC 1 syyskuun 11. päivä vuonna 2001

klo 8.46 Lentokone törmää torniin 94. ja 98. kerrosten väliin.

8.46 6 kerrosta maan alla kuultiin voimakas räjähdys. 

Kaksi ylempää kerrosta oli tuhoutunut. Raskaat 

palo-ovet olivat vääntyneet auki. Ala-aula oli noesta

musta, hissien ovet, ja osa seinien marmorilevyistä oli 

poissa. Silminnäkijä on laitosinsinööri Mike Pecoraro.

8.46 Maanalaisessa huoltopäällikön toimistossa kuultiin yksi 

suuri ja monta pienempää räjähdystä. Toimistoon ryntäsi 

n. 15 pakokauhuista ihmistä, joista yksi oli pahoin louk-

kaantunut ja shokissa. Kaikki pakenivat ulos kuullen samalla 

useita räjähdyksiä, ”kuin granaatteja olisi sijoitettu rakennukseen”. 

Tästä raportoi huoltopäällikkö Anthony Saltalamacchia.

n. 10.10 13. kerroksessa voimakas räjähdys repi seinän auki ja heitti 

sen vieressä seisseen työntekijän, Genelle Guzmanin "toiselle 

puolelle".

--- Useat silminnäkijät ovat kertoneet räjähdyksistä ja osa on 

verrannut niitä "controlled demolition" purkumenetelmään. 

10.29 Torni romahtaa n. 15 sekunnissa.



WTC 2 syyskuun 11. päivä vuonna 2001

klo 9.03 Lentokone törmää torniin kerrosten väliin.

--- Useat silminnäkijät ovat kertoneet räjähdyksistä ja osa on 

verrannut niitä "controlled demolition" purkumenetelmään. 

9.59 Torni romahtaa n. 15 sekunnissa.



Kansalaisten aktiivisuutta

Prof. Steven Jones
Tutkimuksia ja artikkeleita 



Manhattanin pölynäytteistä löytyi termiittiä!

• Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 
World Trade Center Catastrophe

• Niels H. Harrit (1), Jeffrey Farrer (2), Steven E. Jones (3), Kevin R. Ryan (4), Frank M. 
Legge (5), Daniel Farnsworth (2), Gregg Roberts (6), James R. Gourley (7) and 
Bradley R. Larsen (3)

• (1) Department of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark

• (2) Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University, Provo, UT 84602, USA

• (3) S&J Scientific Co., Provo, UT, 84606, USA

• (4) 9/11 Working Group of Bloomington, Bloomington, IN 47401, USA

• (5) Logical Systems Consulting, Perth, Western Australia

• (6) Architects & Engineers for 9/11 Truth, Berkeley, CA 94704, USA

• (7) International Center for 9/11 Studies, Dallas, TX 75231, USA



Termiitin palaminen:

2Al + Fe2O3 => Al2O3 + 2Fe + 853 kJ/mol

Reaktio synnyttää n. 2500 oC lämpötilan.

Raudan sulamispiste on 1537 oC.



Omia pohdintojani

• Pitää etsiä kriittiset 
rakenteet ja tutkia 
niiden murto-
pintoja.

• Onnettomuus ei 
ole symmetrinen.



Pystypilarit olivat rakenneterästä

• Tornit oli tehty rakenneteräksestä ja, 
romahdusta lienee mahdoton selittää ilman 
räjäytyksiä (NIST/USA ei pystynyt.)

• Rakenneteräksestä tehtyä tankoa tai pilaria ei 
voi katkaista päistä työntämällä (Prof. Arvo 
Ylinen, Kimmo- ja lujuusoppi).

• Tanko tyssääntyy

• Poikkeus: nurjahtamalla tanko voidaan saada 
poikki, mutta ei tässä tapauksessa. 



Donald Rumsfeld announces 2.3 Trillion missing from the Pentagon ...

► 0:36 www.youtube.com/watch?v=IVpSBUgbxBU

26. kesäkuu 2013 - 36 sekuntia - Lataaja: Traditional Catholic

On September 10th 2001, Sec. Defence Donald Rumseld announced that 

2.3 Trillion Dollars ...

Viimetipan tunnustus 10.9.

...siis Pentagon...

http://www.google.fi/url?q=http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/02/exclusive-watch-donald-rumsfeld-lie-about-saddam-hussein-s-9-11-involvement-in-the-unknown-known.html&sa=U&ved=0CBYQwW4wAWoVChMI-9PKvvfTxwIVyNwsCh0cwwO4&usg=AFQjCNEyJfra4kk_GgkCrKhHUtYXvvK0Ew
http://www.google.fi/url?q=http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/02/exclusive-watch-donald-rumsfeld-lie-about-saddam-hussein-s-9-11-involvement-in-the-unknown-known.html&sa=U&ved=0CBYQwW4wAWoVChMI-9PKvvfTxwIVyNwsCh0cwwO4&usg=AFQjCNEyJfra4kk_GgkCrKhHUtYXvvK0Ew


	

Mikä vilahti Pentagoniin?

Matkustajakoneko...



...vai risteilyohjus?

https://2012patriot.files.wordpress.com/2011/08/911-pentagon-missile.jpg
https://2012patriot.files.wordpress.com/2011/08/911-pentagon-missile.jpg


”Terrorismin vastainen sota” ?

USA:n senaattori John McCain kuvassa ISIS:n terroristien 

kanssa v. 2013 !



Patriots Question
-galleriaa pitää Alan Miller

• 130+ Senior Military, Intelligence Service, Law Enforcement, 
and Government Officials

• 490+ Engineers and Architects

• 120+ Pilots and Aviation Professionals

• 260+ Professors Question 9/11

• 210+ 9/11 Survivors and Family Members

• 140+ Artists, Entertainers, and Media Professionals

• Yhteensä 1350+

Totuusliikkeen vaatimus: 

Virallinen rikostutkinta on käynnistettävä!

http://patriotsquestion911.com/engineers.html
http://patriotsquestion911.com/pilots.html
http://patriotsquestion911.com/professors.html
http://patriotsquestion911.com/survivors.html
http://patriotsquestion911.com/media.html

