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Een olifant in de kamer is iets dat zo groot is
dat eigenlijk niemand er omheen kan. 

En toch lukt het de bevolking wonderwel om de
volgende enorme olifant helemaal te negeren. 

We hebben te maken met een permanente oversterfte in ons land.
Sinds men is begonnen met de experimentele gentherapie, ook wel
‘coronavaccinaties’ genoemd, is er sprake van oversterfte in ons
land. 

Als de zoveelste herhaal of boosterronde begint, neemt de
oversterfte toe. Wordt er tijdelijk even wat minder mensen
ingespoten, dan daalt de oversterfte mee. 

Het is om te huilen als je ziet hoeveel gezonde jonge sterke mensen
opeens overal ter wereld dood neervallen. 

https://niburu.co/binnenland/17981-hoe-een-land-kapot-wordt-gemaakt
https://niburu.co/binnenland/17987-de-ongevaccineerde-mensen-zullen-het-zwaar-krijgen?tmpl=component&print=1
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(https://twitter.com/Elkinra2/status/1591785362468360194)

Bij de niet ingespoten mensen vallen de jongeren niet bij bosjes neer.
Daar heb je geen mensen die naar adem lopen te happen omdat hun
aderen zijn verstopt met bizarre constructies waardoor ze niet
voldoende zuurstof krijgen. 

Overal waar ‘gevaccineerde’ mensen voor de zoveelste keren thuis

https://twitter.com/Elkinra2/status/1591785362468360194
https://niburu.co/het-complot/17964-nu-ook-mainstream-artikel-over-vreemde-constructies-in-coronavaccins
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zitten ‘met corona’ moeten de niet ingespoten mensen het extra werk
doen. 

Dankzij de niet ingespoten mensen draait dit land in ieder geval nog
gedeeltelijk. 

De volgende korte video kwamen we tegen bij Henry Makow. 

Het is het verhaal van een jongeman die zegt dat hij in 2013 deelnam
aan een medisch experiment waarbij de deelnemers, net zoals bij
corona, werden ingespoten met de mRNA techniek.

Van de 200.000 mensen die in totaal deelnamen aan die proeven zijn
er nu nog 5 in leven. 

De vijf die nog in leven zijn hebben allemaal te maken gehad met een
situatie waarin hun hart stopte met kloppen. 

Omdat er veel mensen die het verhaal niet geloven laat hij de
littekens zien van onder andere de open hart operatie die hij heeft
moeten ondergaan en foto’s.

De echte problemen bij de deelnemers deden zich eigenlijk voor na
een paar jaar. Toen begon de ware tsunami aan kankergevallen en
dergelijke waardoor bijna die hele groep nu niet meer in leven is. 

Geloofwaardig verhaal of niet? Oordeel zelf. 
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Videolink (https://www.bitchute.com/video/tbtePmwJU75S/) 

Mensen blijven dood neervallen, dag in dag uit. 

00:00

DiedSuddenly
@DiedSuddenly_ · Volgen

London mum Shaynah Olyvia Smart #diedsuddenly 
from a heart attack at a carnival. She told her 
cousin before collapsing: "My heart feels a bit 
funny"

https://www.bitchute.com/video/tbtePmwJU75S/
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En alles en iedereen in mainstreamland kijkt de andere kant op en
doet net alsof ze niets zien. 

Dag in dag uit, gaat de genocide door en de lakeien van de duistere
krachten in de achtergrond blijven maar pushen. 

Door dit alles ziet niemand de echte enorme olifant in het midden van
de kamer. En die olifant is het volgende: 

https://niburu.co/het-complot/17470-onze-leiders-buigen-als-knipmessen-voor-de-machtige-satanische-sekte
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Zijn er in 2030 nog maar 2,5 miljard mensen in leven?
woensdag, 16 november 2022 12:34  Hits: 6183

Veel draait om het jaartal 2030 want dan moeten veel New
World Order doelstellingen worden gehaald. 

Alles wordt nu in het werk gesteld om uitstoot te verminderen,
maar misschien is dat helemaal niet nodig om toch die
doelstellingen te halen. 

We weten ondertussen dat de experimentele gentherapie die aan het publiek wordt
verkocht als 'coronavaccin' niets anders is dan een vorm van genocide. 

Dit vanwege het feit dat iemand met nog één werkende hersencel kan zien dat de
‘vaccinaties’ oversterfte veroorzaken, maar ook dat dit door de autoriteiten keihard
wordt ontkend. 

Als je continue blijft ontkennen dat er iets aan de hand is terwijl een deel van de
bevolking als herfstbladeren van de bomen neervalt, dan doe je dat maar om één
reden en dat is dat je wilt dat er straks minder mensen op aarde leven. 

Een wereldbevolking die ondertussen is gegroeid naar 8 miljard mensen.
(https://nos.nl/artikel/2452484-vandaag-leven-er-precies-8-miljard-mensen-op-aarde-
zegt-de-vn) 

Tegelijkertijd heeft volgens de website OurWorldinData
(https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) tenminste ruim 68 procent van de
huidige wereldbevolking minimaal één coronaprik gehad, verreweg de meesten
daarvan hebben ook de tweede en een booster gehad. 

In een vorig artikel hebben we een video geplaatst van een man die vertelde dat hij in
2013 heeft meegedaan met een medische proef, waarbij gebruik werd gemaakt van
de nieuwe mRNA techniek. Van de groep deelnemers van in totaal 200.000 mensen
zijn er nu nog maar ongeveer 5 in leven, de rest is dood. 

De man in de video vertelt dat pas na enkele jaren de tsunami’s aan ernstige ziektes
begonnen, zoals kanker, hartproblemen en beroertes. 

Dit, omdat de aderen langzaam maar zeker verstopt raken door de bizarre

https://niburu.co/binnenland/17981-hoe-een-land-kapot-wordt-gemaakt
https://niburu.co/binnenland/17981-hoe-een-land-kapot-wordt-gemaakt
https://nos.nl/artikel/2452484-vandaag-leven-er-precies-8-miljard-mensen-op-aarde-zegt-de-vn
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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constructies die erin worden aangetroffen en omdat het eigen immuunsysteem volledig
wordt gesloopt. 

De medische proef waar de man het over had was 9 jaar geleden. Wij zijn in 2021
begonnen met het inspuiten van de wereldbevolking en als je dan eveneens 9 jaar
vooruit kijkt, dan zit je in het beruchte jaar 2030. 

Stel dat hetzelfde gebeurt met de huidige wereldbevolking. Dan zou dat betekenen dat
er in het jaar 2030 nog maar ongeveer een derde van de huidige wereldbevolking in
leven is, zo'n 2,5 miljard mensen, waarvan het grootste deel in Afrika omdat men daar
nauwelijks heeft ‘gevaccineerd’. 

Kan het zijn dat er de komende jaren echt miljarden mensen zullen sterven aan
bovengenoemde oorzaken? 

We hopen het niet uiteraard, maar uitsluiten kan je het ook niet. Dit, omdat sinds men
is begonnen met het inspuiten van de bevolking er sprake is van een permanente
oversterfte die systematisch wordt genegeerd in mainstreamland.

Daarnaast wordt vaccinatieschade volledig ontkend en zo kan het dat een
Nederlandse poltica die na de 'coronavaccins' Bell's Palsy heeft opgelopen dit
probeert te verkopen als stress.
(https://www.telegraaf.nl/video/1568230240/gundogan-vertelt-openlijk-over-
gezichtsverlamming-op-live-tv)

In een eerder artikel schreven wij het volgende: 

Een organisatie die door velen wordt gelinkt aan de machthebbers achter de
schermen is Deagel. (https://www.deagel.com) 

Al jarenlang voorspellen zij dat er tegen 2025 een sterke bevolkingsreductie
plaatsgevonden zal hebben in talloze landen. De landen die het meest scoren op die
lijst zijn de bovengenoemde. (red.: In dit geval de landen in het navolgende plaatje)

https://niburu.co/het-complot/17964-nu-ook-mainstream-artikel-over-vreemde-constructies-in-coronavaccins
https://niburu.co/binnenland/17948-gezichtsverlamming-tweede-kamerlid-heeft-niets-met-vaccinatieschade-te-maken
https://www.telegraaf.nl/video/1568230240/gundogan-vertelt-openlijk-over-gezichtsverlamming-op-live-tv
https://niburu.co/het-complot/17036-er-is-een-oorlog-gaande-tegen-het-blanke-ras
https://www.deagel.com/
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Voor een uitgebreide info over dit fenomeen verwijzen wij naar dit artikel
(https://nobulart.com/deagel-2025-forecast-resurrected/). 

Tot zover het eerdere artikel.

De fameuze Bill Gates heeft zijn leven lang niets anders gedaan dan zich
bezighouden met het vraagstuk hoe de wereldbevolking kan worden verminderd,
zodanig dat het niet al te veel in de kijker loopt. Dat is dezelfde Bill Gates die ooit

https://nobulart.com/deagel-2025-forecast-resurrected/
https://niburu.co/het-complot/16286-er-moeten-echt-7-miljard-mensen-verdwijnen
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getrouwd was met Melinda en die samen het Bill & Melinda Gates Institute for
Population Control hebben opgericht. 

Bill die een vader heeft die ook bezeten was om de wereldbevolking te verminderen.
Hier in gezelschap van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van
miljoenen en miljoenen mensen dankzij hun bemoeienissen met de gezondheidszorg. 

In datzelfde gezelschap kom je ook mensen tegen zoals George Soros en Anthony
Fauci. 

https://niburu.co/het-complot/17709-er-komt-iets-boven-water-dat-bill-gates-graag-verborgen-wil-houden
https://niburu.co/gezondheid/15960-de-man-die-tot-op-de-dag-van-vandaag-de-mensheid-vernietigt
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Wij, gewone mensen, kunnen ons niet voorstellen dat er daadwerkelijk mensen op
deze aarde rondlopen die tot zoiets in staat zijn.

En toch... 

De genocide gebeurt nu, op dit moment, voor onze ogen en iedereen in
mainstreamland kijkt de andere kant op.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)

https://orjana.nl/

