Is men ook in Nederland begonnen met opruimen bevolking?
Donderdag, 14 februari 2019 23:50

Als je wilt weten hoe onze maatschappij er in de toekomst waarschijnlijk zal uitzien, kijk
naar wat de twee meest enge partijen in ons land doen.
Die twee partijen zijn Groenlinks en D666, waarvan de eerste nu weer in het nieuws komt
omdat mensen boven de 70 geen kostbare operaties meer zouden moeten krijgen.
Niet alleen zijn de twee bovengenoemde partijen eng, ze zijn ook nog eens levensgevaarlijk vo
or bepaalde groepen van de bevolking.
Moet je 70-plussers nog wel een nieuwe hartklep, een kunstheup of een dure
kankerbehandeling geven? Groenlinks Kamerlid Corinne Ellemeet vindt al langer dat er beter
moet worden gekeken naar het nut van operaties bij ouderen.

Het zijn allemaal signalen die duidelijk maken dat we naar een maatschappij opstomen die
korte metten zal maken met nutteloze mee-eters, precies zoals dat is voorspeld op de Georgia
Guidestones
.

En partijen zoals Groenlinks beginnen met het voorwerk. Mensen bewust maken van het feit dat
ouderen alleen maar geld kosten, niet of nauwelijks nog rendement opleveren en dat er dus
paal en perk gesteld moet worden aan de voorzieningen waar ze nog recht op hebben.

Hun collega’s bij de Partij des Doods, hebben een favoriet onderwerp en dat heet “voltooid
leven”
. Ook
dat is erop gericht zo snel mogelijk af te komen van nutteloze mee-eters.
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Een andere groep die men liever kwijt dan rijk is, zijn mensen die een bepaalde beperking
hebben en daardoor veel aandacht en begeleiding nodig hebben, hetgeen uiteraard te duur
wordt voor onze maatschappij.

Hoe dat mogelijk in de praktijk uit pakt zie je in het volgende door een lezer ingezonden stuk
(dank!).

Ik ben een onderzoeker en ik hou mijn naam graag anoniem en ik kom wat mededelen. Wat mij
en anderen is opgevallen bij de Odion woongroepen (Odion is een woongroep voor mensen
met een beperking) dat de meeste mensen neurologische problemen met hun vingers hebben
maar ook kromme ellebogen hebben en zeer moeilijk lopen vaak. Het water is door mij
onderzocht en er zit een hele nare zuur in het leidingwater van deze woningen. Agenda 21 is in
volle gang en de beperkte mensen zijn weer de slachtoffer net zoals in de tweede wereldoorlog.
Mensen worden massaal verzuurd. Odion heeft ook een Saturnus logo met twee manen en een
cirkel eromheen. Deze woongroep wordt door gekken gerund dat erop uit zijn om mensen te
doden.

Mijn familieleden dat in deze instellingen woonden zijn allemaal overleden.

Wat mij ook is ontdekt is dat wanneer je je aanmeld bij zo een groep dat de eigenaren hiervan
je familieleden ook proberen ziek te maken door hun medicijnen om te wisselen met een goedje
waar zuur in zit. Het is mijn ouders overkomen en mijn broer en ze zijn gelukkig allebei gekapt
met de medicijnen. De zelfde klachten kwamen bij hen ook op en ik was vreselijk knel woest dat
dit mijn eigen familie overkwam. Zij hadden precies de zelfde problemen als de mensen van
deze woongroepen en wanneer zij ermee stopten was het ineens over.

Ik heb ook de Nederlandse geheime dienst gebeld en weten jullie wat ze terug zeiden nadat ik
mijn mededeling had geopenbaard? Een prettige dag werd mij toegewenst en ze hingen op.
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Onze hele overheid is corrupt tot top tot teen en ze doen er geen moer aan.

De woningen waar de beperkte mensen in verblijven hebben hun eigen leidingwater dat niet
verbonden is met het stadswater. Op deze manier kunnen ze de zwakkere massaal verzuren
met dit bot vretend goedje.

Je hebt ook meerdere instanties zoals Odion en die mensen worden daar allemaal massaal
kapot gemaakt. Van binnen en van buiten.

Ook worden er buurten aangelegd voor beperkte mensen en zo worden er groepen mensen
letterlijk kapotgemaakt. Dit gebeurd in Nederland 2019.

Beste Niburu - raad alsjeblieft de mensen aan dat in speciale woongroepen wonen hun eigen
eten en drinken te voorzien en dat zij onmiddellijk moeten kappen met de medicijnen en
overstappen naar alternatieven. Zij en hun familie zijn letterlijk zwaar in gevaar.

Ik verzeker jullie om ook te melden dat als mensen onderzoek gaan doen dat ze dit zo geheim
mogelijk doen want ze aarzelen niet om iemand te doden.

Het is ook aangeraden dat jullie Niburu extra zwaar gaan beveiligen en jezelf voor de komende
jaren dat komen want ook jullie zijn een gevaar voor de machthebbers.

MELD DIT ALSJEBLIEFT OP JULLIE WEBSITE!
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DANK.

Ook in studentenwoningen zit dit goedje verstopt. Daarom zie je bij deze studenten dat ze vaak
kromme ellebogen hebben en lastig lopen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de lezer een aantal vragen gestuurd. De vragen
en de antwoorden die daarop kwamen, volgen hierna, waarbij de gestelde vragen tussen
haakjes staan.

(... Ben je er ook achter gekomen welke stof (zuur) ze gebruiken? ...)

Nee ik weet niet wat voor stof ze gebruiken maar het is bot en vlees vretend. Ik heb er hele
kromme ellebogen door gekregen en mijn schedel is deels gekrompen. 90% van de patienten
hadden precies het zelfde.

(... Het gaat om deze organisatie: https://www.odion.nl/over/ ...)

Nou het zijn eigenlijk meer organisaties voor speciaal gewoonde mensen.

(... Weke locatie betreft het bij jullie? ...)

In Zaandam zijn er locaties waar Odion zich bevindt en overal waar je maar kunt bedenken. Je
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denkt wel misschien dat Odion een organisatie is dat voor zichzelf werkt - geloof me het maakt
deel uit van meerdere dat allemaal samen met elkaar werkt.

(...In welke jaren had jij deze ervaring met de woongroep en wat is je link er nu nog mee? ...)

Twee jaar geleden. Ik vermijd contact met ze aangezien ik het bewijs heb gedeeld nu.

(... Een nare vraag maar hoe/waaraan zijn jouw ouders (formeel) overleden? Waaraan? Weet je
dat? Wat is er formeel opgegeven? ...)

Mijn ouders zijn niet overleden maar er was een kans dat het met ze kon gebeuren. Mijn vader
liep heel erg moeilijk want hij ging door zijn knieën steeds. Mijn vader is ook zijn breedheid
deels verloren door dit bot vretend zuur. Er zijn wel heel wat familieleden van mij doodgegaan
door dit soort instellingen. Een familielid van mij viel plots dood neer in zijn kamer en zijn hart
was gestopt. Het was de zoon van een moeder. Ook was er een hele aardige goede kennis van
mij overleden aan een hart aanval omdat zij uitgekozen waren om dood te gaan. Deze
organisaties hebben veel apotheken in bezit en wanneer de tijd rijp is dan kiezen ze een klein
aantal mensen uit. Als het massaal gebeurd dan is het zo duidelijk.

(... Welke medicijnen probeert de instelling mensen aan te smeren en met welke reden? ...)

Het zijn medicijnen dat je heel erg depressief maken. Je moet de hele tijd huilen (ook zonder
goede reden) en je hebt overal lak aan. Dit zijn echt geen goede medicijnen.

(... Als er meer details zijn dan horen we dat graag. ...)
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Maar natuurlijk. Zoals ik al eerder zei zijn er ook studentenwoningen dat een heel dodelijk zuur
in het leidingwater hebben. Veel studenten kan je ook met misvormde botten zien. Ze hebben
kromme ellebogen als voorbeeld. Spastische vingers. En touwig haar.

(... Je klinkt zelf niet als iemand met een beperking. Is dat ook zo? ...)

Ikzelf heb ook een hele kleine vorm van autisme maar daar heb ik verder geen last van. Het
water heeft me wel flink beïnvloed dan voorheen.

(... We gaan naar alle waarschijnlijkheid jouw ingezonden brief als geheel publiceren. Anoniem
uiteraard zoals je aangeeft. ...)

Dankje! Mensen horen dit te weten. Er gaan letterlijk mensen dood.

(... We horen graag van je en met hartelijke groeten, ...)

Maar natuurlijk! Ik zal nog meer schrijven aan jullie.

Ik ga geen namen noemen omdat ik daar erg in de problemen mee kan komen maar ik heb
verschillende bazen ontmoet van dit soort woongroepen die er erg sjiek uitzien. Ze dragen de
mooiste pakken en hebben zelf een erg gezond postuur. Hoe kan dit heb ik mijzelf ooit
afgevraagd. Het leken net maffiabazen. Verder ben ik ook heel wat occulte tekens
tegengekomen bij deze groepen met geheime betekenissen. Ook islamitische tekens heb ik
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ontdekt.

Ik heb dit aan de politie gemeld en aan nog meer mensen van de overheid en ze deden hier
helemaal NIKS aan. De verkeerde mensen hebben de leiding in dit land.

Jullie kunnen ervan uitgaan dat 85% van de woongroepen (ook van de niet beperkte mensen)
vol zit met dit zenuwzuur. Studenten zijn het slachtoffer van dit. Beperkte mensen zijn het
slachtoffer. En ook hebben ze een groot % van de ziekenhuizen in bezit. Heel wat familieleden
van mij zijn overleden in ziekenhuizen.

Ik heb ook ontdekt dat er ook in het eten van deze instellingen veel gesjoemeld is.

Beste eigenaren van Niburu het is heel verstandig dat ook jullie je website zo goed mogelijk
beschermen. Deze organisaties proberen zoveel naar zich toe te trekken en over te nemen.
Ook jullie zullen uiteindelijk aan de beurt zijn. Jullie horen het beetje als anomynous te spelen.
Jullie zouden als admin op een zwaar beveiligde computer moeten inloggen.
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