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Friday, April 28. 2006

Bubblan läcker
Vilka som ligger bakom terrorist-attackerna på New York för några år sedan är i dagens USA på inget sätt besvarat.
Starka ifrågasättanden om vilka som egentligen ligger bakom diskuteras numera öppet.
Läckande Verklighetsbubbla
Detta debatteras i USA och Tyskland bl.a. men här är det tyst:Av 50 000 tittare som svarade på en CNN webbfråga
trodde 83% att USA:s egen regering ligger bakom terrorattackerna i New York den 11 september 2001.
"Stand down". Den tidigare chefen för stjärnornas krig programmet under presidenterna Ford och Carter, Dr. Robert M.
Bowman, Lt. Col., USAF, pensionerad, säger att vicepresident Dick Cheney är den huvudmisstänkte för terrorattackerna
i New York eftersom normala rutiner annars skulle ha förhindrat en sådan här sak per automatik, men vicepresidentens
agerande stoppade detta.
Det är inte vem som helst som ifrågasätter: Tidigare försvars och senare teknologiminister Andreas von Bülow och den
tidigare engelske parlamentsledamoten Michael Meacher, för att nämna två i en mycket lång rad framstående personer.
Byggnad 7; de små bränderna, tidpunkten för "fallet", HUR perfekt "fallet" var, inget motstånd i fallet, vad ägaren till
byggnaden sa om "pull it". Enda förklaringen till tornens och byggnads 7 "fall" är att de var preparerade för demolitionssprängning. (De enda hyresgästerna var finansinstitutioner samt regeringsinstitutioner som CIA och Secret Service.)
WTC 1, 2, 7 - [orginal: http://www.physics.byu.edu/research/energy/] Prof. Steven E. Jones./smält metall, etc + fritt fall =
inget ivägen. Flygbränslet, hur hett var det egentligen när människor står i gapande hål och viftar?, vittnen till
explosioner etc.
För att bara nämna några punkter.
Men vad beror det på att amerikaner är mer ifrågasättande än t.ex. svenskar gentemot maktens berättelser? Jo, flera
av den amerikanska verklighetsbubblans olika pyspunkor (se illustration ovan) har redan avslöjats. Som tidigare
konstaterats här på bloggen, så är det i USA sanning - till och med officiellt - att Kennedymordet i Dallas 1963 var en
konspiration, och majoriteten amerikaner har också denna uppfattning. Medan det här i Sverige finns
"konspirationsexperter" som använder Kennedymordet som exempel på "det dunkelt tänkta". (Se Lita på oss.) Det
finns fler pyspunkor som i USA är avslöjade. Därför ifrågasätter amerikaner. De vet att deras högsta ledare inte har
deras bästa för ögonen. Medan många svenskar tycks tro att våra ledare har vårt bästa som främsta prioritet.
Ta dig tid att se och lyssna på såväl de olika trafikutskottsdebatterna (TU12, TU13) som statsministerns frågestund i
riksdagen 2006-04-27. Börja med en del av inläggen om Estonia från TU12. Lyssna sedan på statsministern och hur
han bemöter frågor. Man får intrycket att det är "han som inte kan ifrågasättas" - han bemöter alla ifrågasättanden lite
avmätt som att det rinner av honom som av en gås, ingen kritik kan egentligen nå honom. Han är immun, kantänka.
Och tack vare lydmedia så är han faktiskt det. Om man har pli på media, det har han lärt sig från sin idol i väst, så
behöver man inte oroa sig för opinionen.
Se även SvD citat av Carl Bildt i ämnet Estonia och lögn:``Alternativet är att lögnen som medel tyst accepteras, och att
undersökningskommissioner i framtiden får finna sig i att alla och envar försöker att ljuga sig ur situationer. Om den ena
har rätten att ljuga så har rimligen den andre samma rätt. Om en kommer undan efter att ha beslagits med lögn finns det
ingen anledning för andra att i framtiden inte pröva samma metod....
I grunden handlar det om framtiden. Accepterar vi lögnen i dag har vi sanktionerat lögnen också i morgon. Då handlar
det om ett systemskifte in i lögnens rike.''
Carl Bildt, statsminister 1991-1994
SvD 060221Men som sagt, "over there" så har bubblan flera allt större pyspunkor. Man kan fråga sig när och om
svensken vaknar. Under vietnamkriget vaknade svensken långt efter amerikanen. Det är väl samma igen. Vi fattar inte
om inte amerikanarna talar om för oss hur det är, genom MEDIA. Och den här gången är kanske kontrollen på svenska
media bättre, kommer vi alls att vakna?
Medlöperiet
av Astrid Boman, Boden
(Tidigare publicerad i Miljömagasinet 28 april 2006, s. 14, Debatt.)
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Nu rannsakar Sverige sig själv på grund av medlöperiet till nazismen under andra världskriget. Historik behövs men den
är till ingen nytta om man inte tar lärdom. Nu behöver man fokusera på den nuvarande regeringens medlöperi till den
nya nazism som sprids över världen. Den är en farsot mer dödlig än fågelinfluensan och kallas nyliberalism.
Precis som Sverige anammade nazismens lagar då anammar man den nya diktaturens lagar nu. Jag avser de så
kallade terrorlagarna. Dessa lagar hör hemma i hårda diktaturer ej hos de länder som kallar sig demokratier. Nu kan åter
militär sättas in mot civila. I brådskande fall behöver ej regeringen tillfrågas. Polis och säkerhetspolis kommer att
lagligen att kunna bugga och telefonavlyssna även ej brottsmisstänkta. Det räcker att man finner miljön intressant.
Vår arbetsrätt har tagits ifrån oss och fackföreningarnas inflytande försvagats.
Det hände, gott folk, medan vi sov. Det är dags att vi vaknar nu och tar vårt ansvar. Våra förfäder fick slåss för vår
demokrati, för folkets rättigheter. Ska vi bara låta vår demokrati rinna ut i sanden? Till er unga vill jag säga: Demokrati är
ingen självklarhet och den kommer inte med bomber vilket nyliberalerna vill göra gällande. Den växer från rötterna och
uppåt, från den tänkande och upplysta människan och upp till de folkvalda som folket valt att styra.
Demokrati betyder folkmakt dvs all makt utgår från folket. Idag utgår makten från statsministern och Bryssel. Kan vi
längre kalla oss demokrati?
(Publicerad med tillstånd från författaren.)
Den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades, så han fick djup insikt i båda
sidors hemliga säkerhetstjänsters arbete), och senare teknologiministern Andreas von Bülow:Vår viktigaste prioritet
borde vara kampen mot manipulationen.Video Andreas von Bülow: “Our priority should be the fight against
manipulation”
Andra bloggar om: 911, 11 september, verklighetsbubblan, Kennedymordet, konspirationsexperter, Estonia,
medlöperiet, manipulation
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, 911 eller 11 september, Folkresning, WTC,
Kennedymordet, Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Fosterlandsförrädare, Demokrati,
Manipulation, Osama bin Goldstein, Andligt uppvaknande, Emmanuel Goldstein, USA kl 12:00
Här är en kopia av en kommentar med länk till engelsk mainstream artikel om 11 september:
Orginal: http://blog.lege.net/?/33-Kriget-mot-terrorismen-och-raettsstatens-foerfall.html#c192
Kopia här: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=125#125
911 i mainstream media - visserligen i England:
``NOTE: SO FAR THIS IS THE LARGEST ARTICLE EVER PRINTED BY THE UK MAINSTREAM MEDIA RAISING MANY OF THE
SERIOUS QUESTIONS ABOUT THE 9/11 COVER UP
9/11 ON TRIAL
Towers that fell like a controlled demolition. Planes that vanished then mysteriously reappeared, And crucial evidence that has been
lost for ever. A new book raises bizarre yet deeply unsettling questions about the worlds worst terror atrocity..
By Tony Rennell - Daily Mail, Saturday 6th August, 2005
Full Pages 36, 37 & 38, although NOT included on the Daily Mail web site.''
Kul!
Jag tror att det är jätteviktigt att folk förstår att motiven för "kriget mot terrorn" är en gigantisk bluff. För då ökar folks civilkurage, tror
jag. Man börjar göra motstånd mot dessa mega-brottslingar. Istället för att låta sig själva bli behandlade som brottslingar om man
ifrågasätter dem. OCH FRAMFÖR ALLT SÅ SLUTAR SÄKERT VÅRA DOMSTOLAR ATT GÅ 911-BROTTSLINGARNAS ÄRENDEN
om de inser att "kampen mot terrorn" i själva verket är megabrottslingarnas kamp emot världens människor.
Leif Erlingsson 2005-11-20 17:05
Anonymt på Apr 25 2006, 20:19
Det finns en visserligen väldigt onödigt otrevligt formulerad kommentar med alldeles för många konfrontativa personangepp, men
med gedigen faktaresearch kring vilka som egentligen ligger bakom det som sker, i bloggens "Papperskorgen", se
http://blog.lege.net/?/62-Papperskorgen.html#c955.
Anonymt på May 1 2006, 15:29
New Yorks Metro skriver om hur den officiella storyn inte håller tätt:
Länk hit: http://blog.lege.net/?/59-Bubblan-laecker.html#c993
Några av de möjliga motiven för "fake terror":
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September 10, 2001: Rumsfeld Announces Defense Department Cannot Track $2.3 Trillion in Transactions
In a speech to the Department of Defense, Defense Secretary Rumsfeld announces that the Department of Defense “cannot track
$2.3 trillion in transactions.” CBS later calculates that 25 percent of the yearly defense budget is unaccounted for, and quotes a
long-time defense budget analyst: “[Their] numbers are pie in the sky. The books are cooked routinely year after year.” Coverage of
this rather shocking story is nearly nonexistent given the events of the next day. [US Department of Defense, 9/10/2001; CBS News,
1/29/2002] In April 2002 it will be revealed that $1.1 trillion of the missing money comes from the 2000 fiscal year. Auditors won’t even
quantify how much money is missing from fiscal year 2001, causing “some [to] fear it’s worse” than 2000. The Department of the
Army will state that it won’t publish a stand-alone financial statement for 2001 because of “the loss of financial-management
personnel sustained during the Sept. 11 terrorist attack.” [Insight, 4/29/2002] This $1.1 trillion plus unknown additional amounts
continues to remain unaccounted for, and auditors say it may take eight years of reorganization before a proper accounting can be
done. [Insight, 8/21/2003]
People and organizations involved: Donald Rumsfeld, US Department of the Army, US Department of Defense
Complete 911 Timeline (on 2001-09-11):
(Before 9:59 a.m.): Gold Transported Through WTC Basement
Large amounts of gold are stored in vaults in the massive basement below the WTC, and some of this is being transported through
the basement this morning. Several weeks later, recovery workers will discover hundreds of ingots in a service tunnel below WTC 5,
along with a ten-wheel lorry and some cars (which were, presumably, transporting the gold) (see (Mid-October-mid November 2001)).
The lorry and cars had been crushed by falling steel, but no bodies will be reported found with them, so presumably they were
abandoned before the first WTC collapse, at 9:59 a.m. [New York Daily News, 10/31/2001; London Times, 11/1/2001]
Kort sagt, dagen före annonserades att triljoner "tappats bort" - vilket glömdes nästa dag, och dessutom gjordes världshistoriens
största stöt i källaren till WTC, vilket åter ingen reagerade på för att alla stirrade som hypnotiserade på vad som hände i andra änden
av byggnaderna, där flygplan flög in. Snacka om "get-away vehicle"!
Förutom dessa stötar så har vi ju det andra, att man ville ha ett nytt "Pearl Harbor". Men det har det skrivits böcker om.
Att presstituerade mediehoror nästan aldrig har mod att ta bladet från mun är kanske inte så konstigt, om man tänker på hotet från
Vita Huset någon dag efteråt: "Är ni inte med oss så är ni mot oss." Samt att en och annan grävande journalist har gått åt sedan
kring den 11 september 2001. Då är det enklare att låtsas som om allt är som det ska. Och ganska många vanliga människor tycks
ju tro det, vilket egentligen är ganska fantastiskt!
["$2.3 trillion dollar" = 2300 miljarder dollar - $2300000000000 USD.
Se även http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c482]
[Gold ingots from the Bank of Sweden: ]
Sedan har vi skäl för att hålla tyst med vad man ändå vet. Dels kan man förstås råka illa ut om man skulle pratat bredvid mun, men
man kan ju också tjäna en hacka på veta något andra inte vet:
September 10, 2001: Suspicious Trading on United Airlines Stock Occurs at Pacific Exchange
The trading ratio on United Airlines is 25 times greater than normal at the Pacific Exchange. Pacific Exchange officials later decline to
state whether this abnormality is being investigated. [San Francisco Chronicle, 9/19/2001]
People and organizations involved: United Airlines, Pacific Exchange
September 10, 2001: Trader Makes Suspicious Investments Moves; Later Accused of 9/11 Foreknowledge
Amr Elgindy orders his broker to liquidate his children’s $300,000 trust account fearing a sudden crash in the market. He also tells his
stockbroker that the Dow Jones average, then at 9,600, will fall to below 3,000. Elgindy is arrested in San Diego in May 2002, along
with FBI agents Jeffrey Royer and Lynn Wingate, who, according to government prosecutors, were using their FBI positions to obtain
inside information on various corporations. They also questioned whether Elgindy had foreknowledge of the 9/11 attacks. [New York
Times, 5/23/2002; London Times, 5/30/2002; New York Times, 6/8/2002] A report published in the San Diego Union-Tribune,
however, casts some doubt on the government’s allegations. [San Diego Union-Tribune, 6/16/2002] In 2005, now former FBI agent
Jeffrey Royer admits to giving Elgindy confidential details of federal investigations, including a probe of the 9/11 attacks. Royer claims
he did it to use Elgindy’s knowledge to help develop evidence of criminal wrongdoing. A court case against Royer and Elgindy
continues. [Associated Press, 1/5/2005]
People and organizations involved: Lynn Wingate, Amr Elgindy, Jeffrey Royer
Early September 2001: Almost Irrefutable Proof of Insider Trading in Germany
German central bank president Ernst Welteke later reports that a study by his bank indicates, “There are ever clearer signs that there
were activities on international financial markets that must have been carried out with the necessary expert knowledge,” not only in
shares of heavily affected industries such as airlines and insurance companies, but also in gold and oil. [Daily Telegraph, 9/23/2001]
His researchers have found “almost irrefutable proof of insider trading.” [Miami Herald, 9/24/2001] “If you look at movements in
markets before and after the attack, it makes your brow furrow. But it is extremely difficult to really verify it.” Nevertheless, he believes
that “in one or the other case it will be possible to pinpoint the source.” [Fox News, 9/22/2001] Welteke reports “a fundamentally
inexplicable rise” in oil prices before the attacks [Miami Herald, 9/24/2001] and then a further rise of 13 percent the day after the
attacks. Gold rises nonstop for days after the attacks. [Daily Telegraph, 9/23/2001]
People and organizations involved: Ernst Welteke
Se fler insider trading händelser med denna söklänk till cooperativeresearch.org.
Anonymt på Jun 11 2006, 01:20
Och så dokumentationen om vad Cheney gjorde:
cooperativeresearch.org sökning på Cheney
(9:10 a.m.): Rice and Cheney Apparently Go to White House Bunker; Other Accounts Have Cheney Moving Locations Later
According to counterterrorism “tsar” Richard Clarke and others, Vice President Cheney goes from his White House office to the
Presidential Emergency Operations Center (PEOC), a bunker in the East Wing of the White House, at about this time. National
Security Adviser Rice, after initiating a video conference with Richard Clarke in the West Wing, goes to the PEOC to be with Cheney.
There is no video link between response centers in the East and West Wings, but a secure telephone line is used instead. [Clarke,
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2004, pp. 3-4; ABC News, 9/14/2002; New York Times, 9/16/2001; Daily Telegraph, 12/16/2001] One eyewitness account, David
Bohrer, a White House photographer, says Cheney leaves for the PEOC just after 9:00 a.m. [ABC News, 9/14/2002] However, there
is a second account claiming that Cheney doesn’t leave until sometime after 9:30 a.m. In this account, Secret Service agents burst
into Cheney’s White House office. They carry him under his arms—nearly lifting him off the ground—and propel him down the steps
into the White House basement and through a long tunnel toward an underground bunker. [Washington Post, 1/27/2002; BBC,
9/1/2002; Newsweek, 12/31/2001; New York Times, 10/16/2001; MSNBC, 9/11/2002; 9/11 Commission, 6/17/2004] At about the
same time, National Security Adviser Rice is told to go to the bunker as well. [ABC News, 9/11/2002] In addition to the eyewitness
accounts of Clarke and Bohrer, ABC News claims that Cheney is in the bunker when he is told Flight 77 is 50 miles away from
Washington at 9:27 a.m., suggesting that accounts of Cheney entering the bunker after 9:27 a.m. are likely incorrect.
People and organizations involved: David Bohrer, Secret Service, Richard A. Clarke, Condoleezza Rice, Richard ("Dick") Cheney
(9:20 a.m.): Mineta Reaches Bunker, Meets Cheney
Transportation Secretary Mineta arrives at the White House bunker containing Vice President Cheney and others. In later testimony,
he recalls that Cheney is already there when he arrives. [St. Petersburg Times, 7/4/2004] This supports accounts of Cheney reaching
the bunker not long after the second WTC crash, but the 9/11 Commission concludes Cheney doesn’t arrive until a few minutes
before 10:00 a.m.. [9/11 Commission, 6/17/2004]
People and organizations involved: Norman Mineta, Richard ("Dick") Cheney
Transportation Secretary Norman Mineta.
[Source: US Department of Transportation]
Kör cooperativeresearch.org sökning på Cheney och se att han var "in command". Den officiella 9/11 Commission (2004-01-26)
rapporten refereras hela tiden. Det är ingen tvekan om att Cheney är "commanding officer".
Anonymt på Jun 11 2006, 03:33
(9:03 a.m.): Fighters Do Not Have Shootdown Authority
A fighter pilot flying from Otis Air Base toward New York City later notes that it wouldn’t have mattered if he caught up with Flight 175,
because only President Bush could order a shootdown, and Bush is at a public event at the time. [Cape Cod Times, 8/21/2002] “Only
the president has the authority to order a civilian aircraft shot down,” according to a 1999 CNN report. [CNN, 10/26/1999] In fact, by
9/11, Defense Secretary Rumsfeld also has the authority to order a shootdown, but he is not responding to the crisis at this time.
[New York Observer, 6/17/2004]
[Ovanstående finns även på sidan 392 i Paul Thompsons "The Terror Timeline". Men det följande finns enbart på webben:]
Furthermore, NORAD Commander Larry Arnold later states that on 9/11, “I have the authority in case of an emergency to declare a
target hostile and shoot it down under an emergency condition.” [Filson, 2004, pp. 75]
People and organizations involved: George W. Bush, Donald Rumsfeld
The last source was this:
Air War Over America: Sept. 11 Alters Face Of Air Defense Mission (Hardcover)
by Larry K. Arnold (Foreword), Leslie Filson
Publisher: Diane Pub Co (January 3, 2004)
# ISBN: 0756739594
Out of Print--Limited Availability
Anonymt på Jun 12 2006, 02:06
Mer utmärkt dokumentation om "stand down"
I kapitel 5; The Collapse of Standard Operating Procedures on 9-11 ur boken The War on Freedom kan man läsa en utmärkt
beskrivning av vad som inte fungerade normalt jämfört vid andra dagar när flygplan avviker från planerade rutter och upphör att
kommunicera med flygledarna.
Då jag fann denna text online endast sedan jag själv grävt fram en del av samma militära referensmaterial, etc, så kan jag tyvärr
meddela att en del av referenserna nu pekar ut webbsidor hos amerikanska myndigheter där man inte längre kan hitta de versioner
som gällde den 11 september 2001. Tack vare "The Way-Back Machine" så har jag kunnat hitta några av de ursprungliga
dokumenten, men referens 9 i kapitel 5 letade jag själv efter utan att komma längre tillbaka än 2002 i går, det är "FAA Order 7610.4J
‘Special Military Operations’ (Effective Date: 3 November 1998; Includes: Change 1, effective 3 July 2000; Change 2, effective 12 July
2001), Chapter 4, Section 5, ‘Air Defense Liaison Officers’. Full text posted at:
http://www.faa.gov/ATpubs/MIL/Ch4/mil0405.html#Section%205."
Det var när jag letade i dag igen, som jag alltså fick upp länken ovan! Vilket i och för sig är bra, då de faktiskt CITERAR delar av
detta dokument. (Jag har gjort en lokal kopia av webbsidan då den INTE var länkad från sin webb-root, och alltså de uppenbarligen
inte ville förvara den alltför tydligt. Inte heller jag gör den alltför tydlig, den ska vara en research-referens, inte för att folk ska läsa
istället för att köpa boken!)
Se även http://web.archive.org/web/*/www.faa.gov/Atpubs/MIL/Ch4/mil0405.html
Samt http://web.archive.org/web/*/www.faa.gov/Atpubs/MIL/Ch7/mil0701.html
Jag har arkiverat lite screen-dumps här: http://uscrisis.lege.net/faa_manual_pre_911/ (Notera att man kan behöva spara lokalt först,
eller på annat sätt säga till sin webbläsare att inte förminska de ganska stora bilderna.)
Anonymt på Jun 16 2006, 10:41
Mycket bra svensk översikt: "En genomgång av de stora frågetecknen"
Anonymt på Jun 16 2006, 22:13
Hur 9/11 damage control hanterades för några veckor sedan.
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NYT karaktärsmord av 911 finns här.
Detta var Michael C. Rupperts kommentar:
[It’s pretty easy to deconstruct and demonstrate, step-by-step, how the 9-11 movement was led into the Valley of the Little Bighorn
and massacred before the public eye. It’s too bad that so many of its self-proclaimed leaders acted as willing accomplices while the
real 9-11 pioneers; skilled and experienced investigators, journalists, professors and academics could only sit back and watch the
“assisted” suicide take place. 9-11 has been sent to the dustbin of history and the sad part is that it has all been done before.
Few would listen to our warnings. There are great lessons here for the future if another opportunity should present itself to break
through into the mainstream. But that would have to be something as big as 9-11 and I’m not sure the remnants of this free nation
could stand something like that. – MCR]
När man läser den kommentaren hjälper det att jämföra de erfarenheter han har av en annan liknande händelse, som jag råkade läsa
om i går i hans bok

Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil, i Introduction, s. 17. Nämligen hur Maxine
Waters presiderade över dödandet av historien om CIA:s inblandning i droghandeln, bl.a. med krack/kokain - något
Pulitzer-pris-vinnande journalisten Gary Webb på San Jose Mercury News rapporterat om. Det var i maj 1999 när en "People's
Tribunal" träffades en lördag på University of Southern California. Kort sagt självdestruerade man under Maxine Waters
överinseende här. Och Gary Webbs tidning hade redan tidigare tagit bort sin hand från honom över detta. En historia på CIAs
webbsite sa att en uttömmande undersökning inte funnit bevis för att CIA skulle ha gjort något allvarligt fel. Men, kommenterar
Michael C. Ruppert, de som faktiskt läste hela rapporten från CIA Inspector General (IG), "IG-rapporten", "found devasting and
damning admissions of criminal behavior on the part of the CIA and Vice President George Herbert Walker Bush" (avgörande och
inkriminerande erkännanden av kriminellt handlande från CIAs och Vice President George Herbert Walker Bushs sida). Vice
presidenten - som senare blev USA:s president, nuvarande presidentens pappa, var ju före dessa händelser chef för CIA....
Men istället för att brottslingarna åkte i finkan så uppfattades nu Gary Webb som en "Enemy of the State", som en fiende till staten.
Han hade ju ifrågasatt deras heliga trossatser, om sig själva och sitt land.
Hade historien den gången inte kontrollerats av de styrande, så hade historien i dag nog inte haft ett "911" och vi hade heller inte
behövt se "911" begravas i historiens soptunna. Men kanske det inte är för sent. Kanske Ruppert är väl pessimistisk. För vad
händer om INGEN tror på "den officiella sanningen"? Spelar det då någon roll vad det står i New York Times????..... Spelar det då
någon roll vad olje-knark-fiat-penga-eliten berättar för berättelser för varandra?....
Anonymt på Jun 18 2006, 09:33
Om boken ovan - den kanske viktigaste om 911:

Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil
This is a detective story that gets to the innermost core of the 9/11 attacks. It places 9/11 at the center of a desperate new America,
created by specific, named individuals in preparation for Peak Oil: an economic crisis like nothing the world has ever seen.
The attacks of September 11th, 2001 were accomplished through an amazing orchestration of logistics and personnel. Crossing the
Rubicon discovers and identifies the key suspects and persons of interest - finding some of them in the highest echelons of American
government - by showing how they acted in concert to guarantee that the attacks occurred and produced the desired result.
ISBN #0-86571-540-8
(approx 675 pages with illustrations)
New Society Publishers, Gabriola Island, British Columbia, Canada)
$15.99 (US)
"In my book I make several key points:
1. I name Vice President Richard Cheney as the prime suspect in the mass murders of 9/11 and will establish that, not only was he a
planner in the attacks, but also that on the day of the attacks he was running a completely separate Command, Control and
Communications system which was superceding any orders being issued by the FAA, the Pentagon, or the White House Situation
Room;
2. I establish conclusively that in May of 2001, by presidential order, Richard Cheney was put in direct command and control of all
wargame and field exercise training and scheduling through several agencies, especially FEMA. This also extended to all of the
conflicting and overlapping NORAD drills -- some involving hijack simulations -- taking place on that day.
3. I demonstrate that the TRIPOD II exercise being set up on Sept. 10th in Manhattan was directly connected to Cheney's role in the
above.
4. I also prove conclusively that a number of public officials, at the national and New York City levels, including then-Mayor Rudolph
Giuliani, were aware that flight 175 was en route to lower Manhattan for 20 minutes and did nothing to order the evacuation of, or
warn the occupants of the South Tower. One military officer was forced to leave his post in the middle of the attacks and place a
private call to his brother - who worked at the WTC - warning him to get out. That was because no other part of the system was taking
action.
5. I also show that the Israeli and British governments acted as partners with the highest levels of the American government to help in
the preparation and, very possibly, the actual execution of the attacks."
"There is more reason to be afraid of not facing the evidence in this book than of facing what is in it."
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Jag har nu läst stora delar av boken - vilket jag borde ha gjort när jag fick den i oktober 2005 - och jag kan konstatera att ALLA i 911
rörelsen borde ha läst och förstått hur det går till när sanningen om vår verklighet kontrolleras och hur man dödar besvärande
verklighetsläckor....
Krigsspel: Det pågick 5 samtidiga övningar, inkl. med verkliga flygplan som gällde för kapade, men även med massor av falska
radarblippar samt en FEMA-övning i New York den 11 september. Alla hade därför kommunikation med alla, och som det bevisas
genom träget polisiärt utredningsarbete i boken, USAs vicepresident satt vid rodret. Det har bevisats tillräckligt väl för att ta till
domstol, vem som är skyldig. Men problemet är att hitta en domstol som skulle kunna sköta detta objektivt. Man kanske inte kan
hitta en sådan på den här planeten? Eller är det vi som är domstolen?
Anonymt på Jun 18 2006, 10:27
Siffran CNN webb-poll ger 83% av 50 000 röstande kan man söka här: http://www.google.com/search?as_q=CNN%2B911%2B83
Anonymt på Jun 28 2006, 04:37
CNN Poll Ends At 83% In Support Of Charlie Sheen -- Prison Planet.com | March 27 2006
Anonymt på Jun 28 2006, 04:51
http://www.google.com/search?&q=zogby+911 - Zogby Poll: Half of New Yorkers Believe 9/11 Was Allowed to Happen:
``http://www.zogby.com/news/ReadNews.dbm?ID=855
Released: August 30, 2004
Half of New Yorkers Believe US Leaders Had Foreknowledge of Impending 9-11 Attacks and “Consciously Failed” To Act; 66% Call
For New Probe of Unanswered Questions by Congress or New York’s Attorney General, New Zogby International Poll Reveals ...''
Så visst läcker verklighetsbubblan, men liksom efter att Secret Service, FBI och CIA tillsammans avrättade president John F.
Kennedy och sanningen om detta i efterhand är väl dokumenterad, t.ex. genom Joan Mellen, "A Farewell to Justice: Jim Garrison,
JFK's Assassination, and the Case That Should Have Changed History":
``Working with thousands of previously unreleased documents and drawing on more than one thousand interviews, with many
witnesses speaking out for the first time, Joan Mellen revisits the investigation of New Orleans district attorney Jim Garrison, the only
public official to have indicted, in 1969, a suspect in President John F. Kennedy’s murder.
Garrison began by exposing the contradictions in the Warren Report, which concluded that Lee Harvey Oswald was an unstable
pro-Castro Marxist who acted alone in killing Kennedy. A FAREWELL TO JUSTICE reveals that Oswald, no Marxist, was in fact
working with both the FBI and the CIA, as well as with U.S. Customs, and that the attempts to sabotage Garrison’s investigation
reached the highest levels of the U.S. government. Garrison interviewed various individuals involved in the assassination, ranging
from Clay Shaw and CIA contract employee David Ferrie to a Marine cohort of Oswald named Kerry Thornley, who was also a CIA
asset. Garrison’s suspects included CIA-sponsored soldiers of fortune enlisted in assassination attempts against Fidel Castro, an
anti-Castro Cuban asset, and a young runner for the conspirators, interviewed here for the first time by the author.
Building upon Garrison’s effort, Mellen uncovers decisive new evidence and clearly establishes the intelligence agencies’ roles in both
a president’s assassination and its cover-up, set in motion well before the actual events of November 22, 1963.''
. . . på liknande sätt kan det bli med "911": Alla vet att FBI, CIA o.s.v. "gjorde det", men ingen ställs till svars. Vilket i så fall
fullständigt undergräver all legitimitet för detta samhälle och gör människor oerhört cyniska.
Ändå är det bättre att alla vet sanningen, än att vi lever i en gobeläng av lögner. Bättre att vi vet att våra ledare är korrupta, så som
det var i de forna östländerna, där denna insikt gav befolkningen ett psykologiskt skydd som vi i väst saknat.
Och sedan, om alla vet, då kan vi protestera genom att rösta blankt eller på småpartier under 4% spärren. Vad händer om INGET
riksdagsparti kommer över 4% spärren?....
Anonymt på Jun 28 2006, 15:45
Bra översikt över War Games den 11 september 2001. (Säkerhetskopia av samma sida.)
Anonymt på Aug 18 2006, 19:38
Wow. Jag var alltså så naiv för 11 år sedan, att jag då på allvar trodde att domstolar skulle sluta gå 911-brottslingarnas ärenden om
de insåg att "kampen mot terrorn" i själva verket är megabrottslingarnas kamp emot världens människor. Domstolarna är ju en del av
megabrottslingarnas kamp emot världens människor.
Anonymt på May 13 2017, 23:50
Ja, allt ska ju uppgraderas, även konspirationsteoretiker. Och det kan ju fortfarande bli värre eftersom skaparna haft mera än hundra
år på sej...samt att de nu också själva är uppgraderade med AI. Inte för att jag för ett ögonblick tror att de kan klara sina mål längre.
Anonymt på Jun 13 2017, 21:58
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