
sunnuntai 28. syyskuuta 2014 

9/11 oli ydinasehyökkäys – paikalla olleiden pelastustyöntekijöiden syöpätapauksia tullut 

ilmi runsaasti  

BBC-uutispalvelu raportoi viime perjantaina (26.9.2014) että kolme 9/11-iskujen aikaan toiminutta palomiestä 

kuoli samana päivänä (22.9.2014) tuntien sisällä toisistaan syöpään alle 60-vuotiaina. Tämä herätti CE:n David 

Bayn uutisoimaan asiasta myös omalla päivittäisiä uutisia -sivullaan. David linkitti myös aikaisempaan tämän 

vuoden uutishälytyskirjeeseensä, jossa kerrotaan totuus 9/11-iskujen toteutuksesta, joka oli lopulta ydinhyökkäys, 

kuten Illuminatin vuoden 1995 pelikorteissa kuvataan. Suomensin syöpätapauksiin liittyvät uutisjutut sekä tämän 

huhtikuisen Cutting Edgen uutishälytyskirjeen ensimmäisen osion, jossa paljastetaan 9/11-uhrien sairauden 

alkuperä. Silloisten pelastustyöntekijöiden ja muiden newyorkilaisten kuolemantapauksista, johtuen 

ydinsäteilystä, on vuosien saatossa vaiettu Yhdysvaltain hallinnon toimesta. 
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29381978 
 

Syöpä tappaa kolme 9/11 
palomiestä samana päivänä 

 
 

Vasemmalta: Luutnantti Howard Bischoff ja palomiehet Daniel Heglund sekä Robert Leaver 
 

 

Kolme palomiestä jotka olivat päivystystehtävissä Ground Zero'lla 9/11-iskujen aikana on 
kuollut samana päivänä syöpään, paloviranomaiset ovat sanoneet. 
 

Luutnantti Howard Bischoff, 58, ja palomiehet Robert Leaver, 56, sekä Daniel Heglund, 58, kuolivat 
tuntien sisällä toisistaan maanantaina. 
 

Tuhansilla ihmisillä, jotka auttoivat 9/11 pelastustöissä on diagnosoitu sairaus, kuten syöpä. 
 

Mutta lääkärit sanovat, että on epäselvää, voidaanko sairautta kytkeä iskuihin. 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/09/911-oli-ydinasehyokkays-paikalla.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/09/911-oli-ydinasehyokkays-paikalla.html
http://www.cuttingedge.org/news_updates/newsupdatemain.html
http://www.cuttingedge.org/newsletters/newsalertarchives/2014/NewsAlert-April-24-2014.htm
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29381978


 

Palokomissaari Daniel Nigro kuvaili kolmen miehen kuolemia ”tuskallisena muistutuksena siitä että 13 
vuotta myöhemmin me edelleen maksamme hirvittävää hintaa osaston sankarillisista ponnisteluista”. 
 

”Tuona päivänä, kun pelastustyöntekijät saapuivat, ilma oli myrkyllistä ja pysyi myrkyllisenä monta 
kuukautta jälkeenpäin”, sanoi Virkapukuisten paloviranomaisten yhdistyksen presidentti, James 
Lemonda. 
 

Noin 1,000 kuolemantapausta on yhdistetty sairauksiin jotka myrkyllinen pöly on aiheuttanut, jota pääsi 
ilmaan Ground Zero'n raunioilla. 
 

 

 
 

Kuukauden kuluttua siitä kun tornit romahtivat paikka oli yhä sakeana savusta 
  

 



 
 

Pelastustyöntekijät toimivat ilman kasvonaamareita tuntien ajan 
 

 

Monet niistä, jotka olivat paikan päällä, ovat kärsineet hengityselinten sairauksista, ja sadat 
pelastustyöntekijät ovat lisäksi sairastuneet syöpään. 
 

Mutta huolimatta näistä luvuista, mitään selvää yhteyttä iskujen ja syövän välille ei ole tehty. 
 

Lääketieteelliset tutkimukset eivät ole kertoneet todisteita huomattavasta noususta syöpämäärissä jotka 
liitetään 9/11-iskuihin, vaikka hallinnon raportit ovat antaneet ymmärtää, että työntekijät altistettiin 
joukolle kemikaaleja jotka voisivat aiheuttaa syöpää. 
 

New Yorkin palokunta on sanonut, että 343 palomiehen lisäksi, jotka kuolivat päivänä jolloin iskut 
tapahtuivat, 89 palomiestä on kuollut sairauteen. 
 

 
 

Yhdysvaltain Kongressi on varannut 2.7 miljardia dollaria (1.7 miljardia puntaa) kompensoidakseen 



niille, joilla on sairauksia, jotka saattavat liittyä iskuihin. 
 

Mutta lain, jolla tarjotaan lääketieteellistä hoitoa ja kompensaatiota 9/11-uhreille, on määrä vanhentua 
kahdessa vuodessa, ja Kongressin täytyy vielä äänestää pidentääkseen sen voimassaoloaikaa. 
 

”Pyydän Washingtonin johtajia olemaan yhtä urhoollisia kuin ihmiset, jotka vastasivat hätäkutsuun 
tuona päivänä”, sanoi Mr Lemonda. 
 

”Tämä ei ole vain palomiehiä koskeva kysymys. Tämä on amerikkalainen ongelma.” 
 

 

 

 
 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-19554617 
 

 

9/11 syöpäuhrien rahoitus 
mittavaa 

 

 

Yhdysvaltain liittovaltion hallitus on lisännyt noin 50 syöpätyyppiä luetteloon sairauksista jotka 
mainitaan 9/11 terveydenhuollon hoito-ohjelmassa. 
 

Päätös oikeuttaa ilmaisen hoidon 70,000:lle iskuista selviytyneelle hätätila-pelastustyöntekijälle ja 
muille eloonjääneille. 
 

John Feal on FealGood-säätiön, joka perustettiin iskujen jälkeen, perustaja ja puheenjohtaja. 
 

Hän toivotti kehityksen tervetulleeksi sanoen että se voisi helpottaa monien ihmisten kärsimystä ja 
vaikeuksia. 
 

Read More 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-19554617


 

Funding for 9/11 cancer victims 
  

 

 

News Alert (Uutishälytys) Cutting 

Edgen sivuilla 

 

Hot News 

 

Thursday, April 24, 2014 

 

 
I. Vuoden 1995 Illuminati-korttipeli – kuvattu vasemmalla – oli aivan 

oikeassa! 

 

9/11-hyökkäys oli ydinhyökkäys loppujen lopuksi. 

 

UUTISKATSAUS: “ 'Ydinasesyöpä' peräisin 9/11-iskuista paljastettu”, Press TV, 21. huhtikuuta 2014 

 

”Yksi suurimmista lääketieteen salailuista historiassa paljastettiin tällä viikolla kun Wall Streetin välittäjät, jotka 

kärsivät syövästä 9/11-iskujen jälkeen, pääsivät uutisiin. Kertoessaan heidän tarinaansa, New York Post paljasti 

että 70,000 newyorkilaista oli hakenut 9/11-uhreille tarkoitettua korvausta, eniten syöpätapauksiin, jotka voidaan 

ainoastaan laittaa suoran säteilyaltistuksen syyksi johtuen ionisoivasta säteilystä joka on peräisin ydinaseista … 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-19553253
http://www.presstv.ir/detail/2014/04/21/359423/nuke-cancer-from-911-revealed/
http://www.presstv.ir/detail/2014/04/21/359423/nuke-cancer-from-911-revealed/
http://www.presstv.ir/detail/2014/04/21/359423/nuke-cancer-from-911-revealed/


70,000 uhria edustaa suurinta syöpäryhmää historiassa, mikä on enemmän uhreja kuin oli eloonjääneitä sekä 

Hiroshimassa että Nagasakissa yhteensä, ainoa toinen samankaltainen “piikki” multippelin myelooman 

tapauksissa.” 

 

Kaksoistorneja vastaan tehtyjen 9/11-iskujen jälkimainingeissa, muistamme hyvin, että palomiehet ja 

pelastustyöntekijät eivät voineet työskennellä romahtaneiden tornien pohjakerroksissa koska koko kivijalka oli 

liian kuuma! Jotain hohti hyvin kuumana hyvin pitkän ajan. 

 

Koska Illuminatin korttipeli kuvasi kaksoistornihyökkäyksen ydinasetapahtumana, me totesimme 

uskomuksemme, että näiden kahden massiivisen tornin ohjattu purkaminen suoraan alaspäin kivijaloilleen ei olisi 

voinut tapahtua ilman pientä minikokoista ydinaselaitetta joka sijaitsi kellarikerroksessa. 

 

Tietenkin, virallinen media pilkkasi näitä raportteja, ja useimmat amerikkalaiset eivät halunneet uskoa totuutta. 

Mutta nyt, meillä on 'suurin syöpäryhmä historiassa' niiden ihmisten keskuudessa jotka altistuivat säteilylle ja 

myrkylliselle ilmalle 9/11-iskujen aikana ja niiden jälkeen. Tämä syöpäryhmä on jopa suurempi kuin se, joka 

luotiin Amerikan atomipommihyökkäyksillä “yhdistettynä” Hiroshimaa ja Nagasakia vastaan! 

 

Kuinka perusteellisesti massamedia on katkaissut sähköt tältä räjähtävältä aiheelta? Valmistaudu järkyttymään. 

 

”70,000 uhrista, yli 90% sanoo että he olivat altistuneena yhden neliömailin alueella. Silti peittely on ollut niin 

perusteellista, että vain yhdestä kuolemasta on 'virallisesti raportoitu' ja vain pienelle joukolle uhreja on maksettu 

korvausta johtuen 'järjestelmän' ronskiudesta kieltämiseen, disinformaatioon ja korruptioon.” 

 

Miten massamedia voi olla niin kontrolloitu? Illuminati kerskaili 200 vuotta sitten kun “Siionin Viisaiden 

Pöytäkirjoissa” kanavoitiin että he kontrolloivat maailman lehdistöä silloin. Kuuntele: 

 

”Meidän täytyy pakottaa hallitukset … ryhtymään toimiin ohjauksessa joka on suotuisa meidän laajasti 

siittämämme suunnitelman toimesta … sen avulla mitä me kuvaamme julkisena mielipiteenä, salaisesti meidän 

johdattelemana tuon niin sanotun 'Suuren vallan' keinoin – Lehdistön, joka muutamin poikkeuksin, on jo 

kokonaan käsissämme.” ["Protocol of the Learned Elders of Zion, Protocol" #7; written early 1800's] 

 

”9/11-iskujen jälkeen, kymmenille tuhansille amerikkalaisille kehittyi syöpä. Monet kuolivat, mutta kukaan ei tule 

koskaan tietämään kuinka monta. Kyseinen määrä on jostain syystä 'salaiseksi luokiteltu'. Vuoteen 2006 

mennessä, the Village Voice oli alkanut kirjoittaa syöpäepidemiasta ja Tri. Larry Norton New Yorkin 

syöpäsairaalasta (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) mainitsi, että jokin pölyssä on saattanut aiheuttaa 

syövän puhkeamisen. Norton vaati että yksityiskohtaista tutkimusta rahoitetaan, mutta mitään tutkimusta ei 

seurannut.” 

 

”Syöpä on multippeli myelooma … On olemassa yksi tunnettu suora syy tähän tautiin, altistus ydinräjähdykselle. 

Multippeli myelooma tunnetaan myös 'Hiroshiman tautina' … Tutkimukset sekä Los Alamos'in että Livermore'n 

laboratorioissa osoittavat … Ei ole olemassa muita vakiintuneita tekijöitä, ei mitään 'myrkyllistä keittoa', joka voi 

aiheuttaa tätä tautia.” 

 

”Samankaltainen tilanne vallitsee New Yorkissa … kymmenille tuhansille on kehittynyt tilastollisesti 

mahdottomia sairauksia kun suurta enemmistöä on diagnosoitu väärin vuosien ajan.” 

 

Vihdoinkin me tiedämme totuuden; aivan kuten “Terrorist Nuke” -kortti Illuminatin korttipelissä osoittaa, tämä 

hyökkäys toteutettiin Illuminatin toimesta jonka tarkoituksena on lopulta aiheuttaa tämän nykyisen Maailman 

Järjestyksen romahdus jotta Uusi Maailman Järjestys voidaan perustaa. Globaali Eliitti saavutti paljon näillä 9/11-

iskuilla: 

http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2227


 

1) Patriot Act I ja II -lakien hyväksyminen, joka riistää meiltä kaikilta perustuslailliset oikeutemme paperilla. 

 

2) Valtavien valtion virastojen luominen, kuten Kotimaan turvallisuusvirasto (Homeland Security), jotta meitä 

voidaan suojella enemmiltä “terrori-iskuilta”. 

 

3) Presidentti George W. Bush käytti hyväksi 9/11-iskuja käynnistääkseen Afganistanin ja Irakin invaasiot. Nämä 

kaksi invaasiota olivat avaava yhteislaukaus “Pentagonin Uuden Kartan” strategialle “ei-integroituneen aukon 

alueella”. Tämän strategian, joka kehitettiin ennen 11.9.2001 päivämäärää, tarkoitus on tyhjentää alue tien 

tukkeena olevista diktaattoreista jotta supervaltiot #7 ja #8 voidaan luoda! 

 

Profetia on täyttymässä tässä kohden, mutta massiivisia menetyksiä oman kansamme keskellä on pidetty yllä! 

 

Lähettänyt Olli-R klo 15.48 
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