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De geloofwaardigheid van alle BANANENREPUBLIEKEN in de EU, inclusief BE en NL,Soros,
de Nederlandse en Belgische Koninklijke families, mede gesubsidieerde tentakels in de
richting van het Internationaal Strafhof,
dat helemaal niet zo onafhankelijk blijkt te
zijn, door gelden te accepteren van NGO’s
die worden gesubsidieerd via SOROS en GATES!
De vaccinatiecampagne was een absolute krachttoer. Er werden op nauwelijks enkele maanden tijd maar liefst 159 centra geopend in België:
95 in Vlaanderen
54 in Wallonië
10 in Brussel
430 eventbedrijven hielpen mee met de organisatie en enkel in Vlaanderen melden
zich meer dan 10.000 vrijwillige huurmoordenaars aan!
In de maanden nadien werden maar liefst 17,3 miljoen prikjes gezet door verpleegkundigen en artsen.
Je kan veel zeggen van de overheid, maar hetgeen hier op recordtijd werd neergezet, is indrukwekkend.
Als dit allemaal gerealiseerd kan worden, hoe kan diezelfde overheid dan blijven volhouden dat het onmogelijk is om enkele honderden ziekenhuisbedden toe te
voegen aan de huidige capaciteit? Hoe geloofwaardig is dat eigenlijk nog? Trouwens een paar gesprekken met verpleegkundigen klaart alles op.
Er is geen capaciteitsgebrek, er is PERSONEELSGEBREK! (een klein leugentje van
de politiek en onze ‘onafhankelijke’ media! Men zou deze KLOOTZAKKEN voor minder
AFSCHIETEN, of niet? En alles om een NIET BESTAAND virus LEVEND te houden!)
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Het vaccin zou eerst moeten worden uitgeprobeerd op alle politici. Als zij het overleven is het vaccin veilig, zo niet is het
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Jean Pierre van Rossem wist al heel lang geleden hoe het
in elkaar zat. De politiek, de oorlogen, het spelen met
aandelen verkregen door voorkennis voor o.a. koninklijke
families, farmaceutische industrieën en voor alle andere
rijke, onbarmhartige, schijnheilige schijtlijsters in
onze wereld.
https://youtu.be/tkJlWDjDRTA (heb je het lef om deze anderhalf uur durende documentaire uit te kijken om wijzer te worden?)

26/10/2021
De bananenrepubliek België laat weer een keer van zich horen. Vlaanderen voert
ook een coronapas in om een biefstuk te kunnen eten in een restaurant. Tja, pech
voor hen. Zal ik mijn biefstuk zelf wel klaarmaken. Trouwens, ik wil wel zien
wie er gaat overleven. De gevaccineerden en de restauranthouders die alle nietgevaccineerden discrimineren en apartheid toelaten in hun zaakje of wij, de mensen die vanaf de eerste dag gezegd hebben dat het PURE OPLICHTING en MANIPULATIE
is omdat een coronavirus nog niet eens de naam griep waardig is. Er is immers
nooit iemand gestorven aan COVID! Er zijn genoeg lijkschouwingen gedaan overal
ter wereld om te kunnen bewijzen dat alle POLITICI, RECHTERS, JUSTITIE en JOURNALISTEN moordende klootzakken zijn die deze leugens in stand houden en zodoende
de KONT VAN NAZI SCHWAB NEUKEN. Zo niet, doe me dan een proces aan STUPIDE LEEGLOPERS. Ik heb zoveel bewijs dat jullie HET VOLK aan het uitmoorden zijn met
jullie achterbakse KLOOTZAKKERIJ dat zelfs de meest corrupte rechter in België
hier niet omheen kan om maar niet te spreken over alle ECHTE MEDISCHE WETENSCHAPPERS die dan gehoord zullen moeten worden en de ECHTE ONAFHANKELIJKE PERS
die GRAAG verslag zal doen van deze heisa en die ik PERSOONLIJK ALLEMAAL ZAL
UITNODIGEN! Het gaat tenslotte op dat moment toch om mijn kop, of niet? Dit proces zal VIRAAL gaan en iedereen op de ganse wereld zal dan weten hoe de vork
EXACT in de steel zit. Dan is het gedaan met de hiërarchie van alle rijke families, de Jezuïeten, de ganse adel op de wereld en alle politieke en andere holmaatjes van deze pedofiele klootzakken.
Als u denkt dat dit GROF taalgebruik is, dan hebt u nog nooit militairen tegen
elkaar horen praten. Tenslotte spreekt iedereen zoals hij gebekt is. Vooral als
mensen hen kwaad maken! Ik kan tenslotte ook de ‘zoetsappige’ wetenschapper uithangen, maar nooit als mijn familie, vrienden en zelfs MIJN leven op het spel
staat!
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In 1976 werd het vaccin tegen de ‘varkensgriep’ van de markt gehaald nadat het
verantwoordelijk werd gesteld voor slechts 56 doden.
Nu, in 2021, wordt een EUTHANASIESPUIT die volgens de ‘officiële’ cijfers al
meer dan 19.000 doden heeft gekost, gebombardeerd tot de meest efficiënte en
veilige manier om uit de COVID impasse te komen terwijl nergens ter wereld maar
enig bewijs te vinden is voor het bestaan van het SARS-CoV-2 virus. Sterker nog,
zelfs de Chinezen geven nu toe dat een coronavirus niet meer is dan een verkoudheidsvirusje! En daar wordt al die gemanipuleerde heisa door regeringen en media
omheen gebouwd? Ze creëren al 20 maand lang dodelijke angst bij de meeste mensen
voor iets dat in andere tijden niets zou hebben betekend voor iemand!
Om eerlijk te zijn liggen ziekenhuizen niet vol met niet-gevaccineerden maar
juist met gevaccineerden. Media en politiek liegen dat ze zwart zien! Daar komt
de vraag dan weer omhoog. Wat voor SHIT zit er allemaal in de spuit en waarom
blijven onze politieke genocideplegers en hun medeplichtige schrijvende holmaatjes doorgaan met deze leugens om iedereen aan de SPUIT te krijgen? Wat zit er
voor hen in op het eind van de rit? Een land zonder volk, dan ben je toch ook
maar overcompleet als regering en hun medeplichtige, mutsen fietsbellen en toeters! Waarom worden klokkenluiders het zwijgen opgelegd, zoals hier! Die ‘JOURNALIST’ kan dan wel beweren dat het niet bewezen is, maar uit de bloedproef
blijkt met de volle 100% zekerheid dat ALLE gevaccineerden deze verhoging hebben
in het bloed waardoor ze hartaanvallen en hersenbloedingen ontwikkelen. De vraag
is niet OF maar WANNEER! Gewoon een kwestie van tijd.
En, wat is dat allemaal over pas geboren kinderen die direct na de geboorte
zonder verdoving worden ontdaan van nieren, hart en/of hersenen om de ‘vaccins’
te kunnen testen en het virus erin te kunnen kweken? Ook in het Nederlandse Leiden is er sprake van kindermoord, terwijl de daders nog VRIJ rondlopen. Waar is
justitie nu? Waar zijn alle mensen die tegen uitbuiting van kinderen zijn en pedofilie? De Leidse universiteit kan dit niet ontkennen want het is gebeurd en we
kennen zelfs de namen!

Discriminatie door de overheid:
Ik wil hierbij officieel melding doen van discriminatie door de Nederlandse en
Belgische overheden, die mij de toegang verbied tot diverse etablissementen zoals, cafe's, bioscopen en theaters, indien ik geen coronatoegangsbewijs of testbewijs kan laten zien of overhandigen.
Vaccinatie of een coronatest zal ik nu niet en nooit niet doen om mijn moverende (medische) redenen.
Mijn medisch dossier is geheim en die ben ik niet verplicht te openbaren.
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Mijn lichamelijke onaantastbaarheid (Artikel 11 GW (NL) Artikel 22 GW (BE)),
daarmede ook de vrije keus als mens en mijn privacy zijn zaken die onlosmakelijk
verbonden zijn aan de rechten voor de mens, de grondwet en de onaantastbaarheid
daarvan.
De huidige maatregelen van de overheid met betrekking tot de entree met alleen
een coronatoegangsbewijs zorgt voor een segregatie in de maatschappij en is in
deze dan ook te bestempelen als discriminatie.
Wellicht ten overvloede, discriminatie wordt o.a. genoemd in: Resolutie 2361
van de raad van Europa, zetel van het EHRM. Art.1 GW, AWGB, 90 Quarter Sr, EVRM
art.14 juncto protocol 12, IVBRP art. 26 en is strafbaar volgens artikel 137 Sr
en 429 Quarter Sr, daarnaast zijn medische gegevens privé en is het vragen hiernaar al verboden en mede daardoor ook strafbaar.
Ik wil er ook op
kranten om direct
niet meer ‘thuis’
kaanse militairen
tels!

aandringen bij overheden, Internationaal Strafhof en de nodige
contact op te nemen met NAZI SCHWAB. Het zal blijken dat hij
is! Wel, dat heeft te maken met een complete Brigade Ameridie op dit moment al over heel Europa zijn verspreid in ho-

Het wachten is op het failliet van Evergrande die het ganse westerse banksysteem in hun eigen verzonnen oplichtersspel van ponzifraude zal meesleuren, inclusief BlackRock en Vanguard! Dat zal het sein zijn om jullie allemaal op te
pakken!
Mag ik dat vertellen? Natuurlijk. Jullie kunnen het lot dat jullie door jullie
moorddadig gedrag over jullie zelf hebben uitgeroepen nooit meer ontlopen. In
Zwitserland is al goed huis gehouden onder de pipo’s wiens kont jullie allemaal
neuken! Het is te laat om als politici of journalisten, van de zogenaamde ‘onafhankelijke’ maar door de rijken gecontroleerde gepolitiseerde wetenschap en media, nog te veranderen van schip! Jullie zijn allemaal gekend en toegevoegd op
de zwarte lijst! Natuurlijk hoeft niemand me te geloven. Blijf maar bij het geloof dat deze persoon uit zijn nek lult! De tijd voor jullie bezinning komt wel
op het moment dat ik als BEUL aan het koordje kom trekken!
De Special Forces waarover ik het heb, zijn normaal gelegerd in Italië maar nu
verspreid over heel Europa. Het zijn de militairen van de 173 e Airborne Combat
Brigade die inmiddels NAZI Schwab al hebben opgepakt! Vorig jaar namen ze Tom
Hanks al gevangen in Milaan voor pedofilie en kindermoord. Op dat moment lieten
ze zijn KONTNEUKERTJE, Peter Scolari, nog ongemoeid maar deze is nu dan uiteindelijk ook opgehangen, nadat hij op 15 oktober 2021 was opgepakt door Amerikaanse mariniers en overgebracht naar Gitmo! Dit klootzakje had 600.000 pedofiele
verkrachting- en snuf filmpjes op zijn laptop staan. Genoeg om hem zonder veel
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vragen en na amper 2 uur tot de galg te veroordelen. Ik weet zeker dat het jul lie politici, journalisten, corrupte rechters en fascistische politieagenten ook
zo zal vergaan. Nogmaals, jullie zijn allemaal bekend! Oh, en we vergeten natuurlijk ook de ‘orde der advocaten’ en de ‘orde van artsen’ niet die het volk
al 20 maanden lang massaal in de steek hebben gelaten op een moment dat we hen
broodnodig hadden! Het is maar dat jullie het ook weten. Het volk moet SCHOON
SCHIP maken en dat zal zeer grondig gebeuren!

Als deze simpele ziel met een normaal zuiver werkend boerenverstand aan alle bewijsmaterialen kan
komen, mede de wetenschappers hun namen die alles
bij elkaar hebben gezocht en bewezen via onafhankelijk onderzoek, dan moet niemand die hiervoor
ooit is genoemd straks komen beweren: “ich habe es
nicht gewußt!”
We komen eraan, en de teloorgang van alle banken zal jullie naar de galg leiden! Dat komt ervan als je alleen maar gelooft in Rothschild zijn schijtpapier
en nooit echt voor jullie zelf hebben gezorgd. Papier heeft geen waarde en jullie gaan er allemaal op een zeer harde manier achter komen. Het zal veel van
jullie mensen het leven kosten en wees eerlijk dat is toch alleen maar jullie
eigen schuld, of niet?
Zoals men het hier in de streek zo mooi kan zeggen:

“Pariez sur le mauvais cheval et vous serez dépassé.”

Een waarheid als een koe!
https://thenewamerican.com/the-icc-s-philanthropists-the-usual-suspects/
https://summit.news/2021/10/22/deleted-government-report-celebrates-how-publicloves-to-conform/
https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.01-0995fje
De REST BLIJFT GEHEIM TOT AAN DE TRIBUNALEN!
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De weg naar TIRANNIE en TOTALITAIRE CONTROLE
Bewaar deze tekst heel goed!! Heb het 9x gepost op Facebook maar al 9x is het
verwijderd. Het is een tijdschema wat ons nog te wachten staat. We zitten nu bij
fase 4 punt 3

𝗧𝗶𝗷𝗱𝘀𝗰𝗵𝗲𝗺𝗮 𝗼𝗽 𝘄𝗲𝗴 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝘁𝘆𝗿𝗮𝗻𝗻𝗶𝗲
Fase 1: Simuleer een bedreiging en zorg dat er angst wordt gecreëerd. (december
2019 - maart 2020)
• Zorg voor een pandemie in China.
• Zorg ervoor dat duizenden oude mensen sterven.
• Vergroot het aantal zieken en sterfgevallen.
• Verkondig vanaf het prille begin dat alleen vaccinaties de mensheid kunnen
redden.
• Eis alle aandacht op van iedereen voor het niet bestaande virus
• Het resultaat zal algehele paniek zijn.

Fase 2: Zaai het onkruid en zorg voor verdeling (maart 2020 - december 2020)
• Stel meerder onnodige, vrijheidsbeperkende en ongrondwettelijke dwingende
maatregelen in.
• Verlam de handel en economie.
• Observeer hoe de meerderheid zal gehoorzamen en een minderheid zal dwarsliggen.
• Demoniseer de dwarsliggers en creëer een horizontale scheiding.
• Zorg dat de leiders van de dissidenten geen platform krijgen.
• Bestraf ongehoorzaamheid.
• Zorg dat de PCR test gemeengoed wordt.
• Zorg voor verwarring met betrekking tot gevallen, geïnfecteerden, zieken,
ziekenhuisopnames en sterfgevallen.
• Verbied alle effectieve behandelingen.
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Fase 3: Kom met een verraderlijke en dodelijke oplossing (december 2020 – juni
2021)
• Bied iedereen een gratis ‘vaccin’ aan.
• Beloof bescherming en een terugkeer tot normaal.
• Stel een (‘vaccinatie’) doel voor het bereiken van groepsimmuniteit.
• Doe net alsof een deel van de economie hersteld is.
• Verberg cijfers over bijwerkingen en sterfgevallen van vaccins.
• Doe voorkomen alsof de bijwerkingen ‘natuurlijke’ gevolgen zijn van het virus en de ziekte.
• Doe voorkomen alsof varianten natuurlijke mutaties van het virus zijn.
• Verantwoord de instandhouding van de dwingende maatregelen door de drempel
voor groepsimmuniteit steeds te verhogen.
• Bestraf artsen die ‘illegale behandelingen’ uitvoeren die mensen beter maken.
• Het resultaat zal zijn twijfel en het gevoel verraden te zijn bij gevaccineerden, terwijl tegenstanders ontmoedigd zullen raken.

Fase 4: Installeer apartheid en de QR code (juni 2021 – oktober 2021)
• Zorg dat er van alle verschillende tekorten ontstaan.
• Introduceer de coronapas (QR code) om de ‘gevaccineerden’ te belonen en de
dwarsliggers te bestraffen.
• Zorg voor een apartheidsmaatschappij waarbij gevaccineerden en ongevaccineerden tegen elkaar opgezet worden.
• Haal het recht om te mogen werken of studeren weg bij de ongevaccineerden.
• Haal basisrechten weg bij niet-gevaccineerden.
• Laat ongevaccineerden betalen voor PCR testen.
• Resultaat zal zijn de eerste fase van digitale controle, verarming van tegenstanders.
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Fase 5: Zorg voor chaos en staat van beleg (november 2021 – maart 2022)
• Zorg voor grote tekorten van goederen en voedsel.
• Zorg dat de economie verlamd raakt en dat er fabrieken en winkels gesloten
worden.
• Laat het aantal werkelozen exploderen.
• Zorg voor een derde prik (boostershots).
• Zorg voor meer doden onder ouder mensen.
• Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.
• Zorg dat de mythe van varianten, de effectiviteit van het vaccin en de
groepsimmuniteit wordt uitvergroot.
• Demoniseer alle anti-vaxxers en houdt hen verantwoordelijk voor alle doden.
• Arresteer de leiders van de dwarsliggers.
• Zorg dat iedereen een digitale identiteit krijgt (QR code): geboorteakte,
identiteitsdocument, paspoort, rijbewijs, verzekeringsbewijs.
• Stel staat van beleg in om de tegenstanders uit te kunnen schakelen.
• Resultaat zal zijn de tweede fase van digitale controle. Gevangenis voor of
opruiming van tegenstanders.

Fase 6: Schrap alle schulden en zorg dat geld verdwijnt (maart 2022 – september
2022)
• Zorg dat dat de economische-, financiële- en aandelenmarkten in elkaar storten en dat banken failliet gaan.
• Zorg dat de klanten betalen voor het faillissement van de banken en gebruik
daarvoor het geld op hun rekening.
• Activeer de Great Reset.
• Geld zoals wij dat kennen verdwijnt.
• Schrap schulden en leningen.
• Introduceer de digitale portemonnee.
• Neem land en grond in beslag.
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• Alle niet goedgekeurde medicijnen worden verboden.
• Maak duidelijk dat er een plicht is voor halfjaarlijkse of jaarlijkse vaccinaties.
• Zorg voor voedselrationering en een dieet op basis van de Codex Alimentarius.
• Breid de maatregelen uit naar derdewereldlanden.
• Resultaat: derde fase van digitale controle. De gehele wereld is nu onderdeel van de New World Order.

Met dank aan mijn vriend Peter Vereecke
Warme groet Lusado

TOT HOE VER GAAN WE DEZE KLOOTZAKKEN LATEN GAAN?

EN, dan gaan we ervan uit dat de PCR-test GEEN ROTHSCHILD oplichterstest is,
want volgens mij zijn deze mensen gewoon aan de griep gestorven!
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