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Er zijn maar weinig mensen die weten wat één van de meest voorkomende
doodsoorzaken is. 

Zo staat er op nummer 3 in Amerika een doodsoorzaak waarvan de meeste mensen
geen flauw benul hebben.  

Iedere maand opnieuw sterven er in Amerika 15.000 mensen per maand aan een bepaalde oorzaak.
Iedere maand opnieuw. 

Deze mensen gaan niet dood aan kanker of een hartziekte, maar deze gaan dood omdat ze naar een
dokter zijn gegaan om zich te laten behandelen voor het één of ander. 

Mensen die vol vertrouwen de wachtkamer binnenstapten en dit uiteindelijk met de dood hebben moeten
bekopen. 

Het klinkt krankzinnig en dat is het ook, maar toch is dit de waarheid. 

In de volgende video kan je de Amerikaanse arts Dr. Peter Glidden horen vertellen dat op nummer drie van
meest voorkomende doodsoorzaken in Amerika ‘behandeling door een arts’ staat. 

Iedere maand gaan er in Amerika 15.000 mensen dood omdat ze zich onderwerpen aan de behandeling
van een arts en helemaal niemand gaat ervoor de bak in. 

Zoals hij zegt: 'Er gaan op 9/11 ongeveer 3.500 mensen dood en wij beginnen een oorlog. Er gaan per
maand 15.000 mensen dood als gevolg van behandeling door een arts en niemand ligt er een seconde
wakker van'. 

Zo zegt Dr. Glidden verder dat mensen grof geld betalen voor een zorgverzekering. Dit is dan een soort
verzekering die je in geval van ernstige problemen toegang geeft tot het systeem dat verantwoordelijk is
voor 15.000 dodelijke slachtoffers per maand. Volgens Dr. Glidden moet je je hoofd na laten kijken als je
dan toch blijft betalen voor een zorgverzekering. 

Hij vertelt verder hoe dit alles tot stand is gekomen en het zal niemand verbazen dat de naam van de
Joodse Rockefeller familie weer opduikt als de grote drijvende kracht achter een medische gemeenschap
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maken van het Orjana aanbod voor onze lezers deze week:

Een pakket met twee natuurlijke producten die beiden een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en
genezen van wat men covid-19 noemt en bij het beschermen van zenuwen en het voorkomen van
ontstekingen. 

Het ene product is quercetine: 

Als je de combinatie neemt van zink met quercetine, dan bereik je een vergelijkbaar effect als wat wordt
verkregen bij de behandeling met HCQ en zink. Groot verschil is echter dat je met quercetine praat over
een honderd procent natuurlijk product zonder enige bijwerkingen waar je ook geen recept voor nodig
hebt. Voor meer informatie verwijzen wij naar dit artikel. 

Het andere product is de 30 ml rauwe CBD-olie van Orjana. Er komen steeds meer onderzoeken
beschikbaar die aantonen dat dit natuurlijke product zonder bijwerkingen bij uitstek geschikt is in het
voorkomen en zelfs genezen van ontstekingen. Voor meer informatie lees dit artikel.

Laat je daarom absoluut niet inspuiten met een experimentele gentherapie om op vakantie te kunnen,
maar begin met het sterker maken van je eigen immuunsysteem. 

Niburulezers kunnen het gezondheidspakket kopen met een korting van E20,- op de normale prijs.
Bestellen kan hier (https://www.orjana.nl/product/quercetine-60-caps-en-cbd-olie-30ml-combi-voordeel-
pack/) en deze actie loopt tot en met woensdag 1 juni 2022

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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die bestaat bij de gratie van het voorschrijven van chemische medicijnen. 

Videolink (https://vk.com/video516205560_456239467) 

Niet alleen in Amerika sterven er veel mensen onnodig als gevolg van medische handelen. Bij ons is het
niet anders. 

Forensisch arts Selma Eikelenboom had in RTL Late Night een verontrustende boodschap. „Er vallen in
Nederland jaarlijks 17.000 tot 20.000 doden door verkeerde medicijnen of medische fouten [met
medicijnen].” Zij en haar man, DNA-onderzoeker, worden ingeschakeld om misdrijven nader te
onderzoeken, en verbazen zich over het gebrek aan kennis van autoriteiten. 

Zoals Dr. Glidden zegt kijkt men in het algemeen tegen een dokter aan als een soort tovenaar, iemand die
alles weet en overal een antwoord op heeft. 

Hiermee kan men dan ook de eigen verantwoording voor de gezondheid in handen geven van iemand
anders. 

De artsen zijn dankzij de Rockefellers opgeleid op een manier waarbij het voorschrijven van medicijnen de
gangbare behandeling is.

Het gevolg van al het bovenstaande is dat de medische wereld verantwoordelijk is voor een groot aantal
doden. 

In het verlengde daarvan kan je de ‘coronavaccins’ zien. Ook daar wordt hetzelfde principe gehanteerd. Uit
door Pfizer betaalde en uitgevoerde ‘onafhankelijke’ wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het ‘vaccin’
veilig en effectief is. Dus, spuiten maar. 

Je kunt al de vaccinatieslachtoffers dan ook beschouwen als slachtoffers van de medische wereld. 

Neem daarom de regie voor je gezondheid in eigen hand en dan kan je beginnen met nog even gebruik te
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