
ETIENNE VAN RATTINGEN

Over Jörgen Conings, zijn strijd en de vele
alarmbellen die zouden moeten gaan rinkelen!

Jürgen is een sniper die meerdere malen een buitenlandse missie heeft vol-
bracht. Als je dat leest als oud operator dan weet je genoeg. Opgenomen in een
kleine selecte en afgesloten groep, gekwetst, buddy's verloren  en daarna je
staande houden op reünies. Je gaat je na je dertigste als beroepsmilitair vragen
stellen en na je veertigste kies je. Die keuze is niet altijd even gemakkelijk.
Je hebt nog altijd een eed gezworen en het is de vraag of je daar trouw aan wil
blijven. Zo ontstaan, door de pers in een extreem hoekje gemanipuleerd omdat
deze broodschrijvers ook geen weet hebben wat we ooit hebben meegemaakt, ‘ex-
treem rechtse’ groepjes! Wat wij door schade en schande hebben geleerd is heel
simpel. Politici deugen niet! Ze liegen, bedriegen en schepen ons militairen op
met de nazorgen. En dat is het breekpunt! Dan stap je op! Als je blijft hangen
dan wordt je een van hen. Normaal zou niemand geweten hebben dat we achter ie-
mand aan zouden gaan! Ze zouden er pas achter komen als hij of zij dood was! Wij
wachten op de start van de tribunalen! Het soort Conings acties is waardeloos om
een oorlog tegen de corrupte politiek en andere rijke en machtige kloothannesen
te winnen. We wachten, er komt een sein, en dan pas schieten we in actie!

Voor bijna de volle 100% zijn al onze missies,
vooral in het buitenland, supergeheim. Waarom ei-
genlijk? Als het leger er is om HET VOLK te be-
schermen,  waar  ook  de  politie  voor  dient,  dan
vraag ik me af waarom wij geheime missie hebben
waar zelfs na 60 jaar nog niet over wordt gespro-
ken. Dat zijn enkele vragen die je gaat stellen na
verloop van tijd! 

Waarom zou deze oud-para, nog steeds in actieve dienst, geen middel zijn om
u nog meer angst aan te jagen? Wij weten heel goed hoe we een moord moeten
plegen. En, we leggen GEEN briefjes neer bij onze vrouw of vriendin! Als
(ex) Special Forces militairen iemand dood willen, dan is deze persoon al
dood voordat hij of zij het beseft! Echt, dit is je reinste zever! We kunnen

onzichtbaar  worden  in  een  bos,  een
woud, een stad en ook in de winterse
poolvlakten  van  Scandinavië.  Want  dat
is wat  De Staat ons via de beste in-
structeurs van de wereld heeft geleerd!
Warmtecamera’s? Man dat is geen optie,
dat is het eerste wat je leert te ont-
duiken. Als ik niet gezien wil worden
dan zullen ze me nooit kunnen spotten!
Maar  goed!  Van  Ranst  leeft  nog?  Dus
vergeet deze actie. Het is gewoon om u
nog meer bang te maken. ER IS NIETS VAN
WAAR! Militairen doen wat hen is opge-
dragen! Als ze hem niet meer (kunnen)
vinden is hij alweer veilig bij zijn 
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buddy’s. Jürgen is een haas. Voor wat, dat weet ik niet! Maar let goed op in de
komende weken en maanden!

Als ik nu naar de overheden van de Europese bananenrepublieken kijk, met alles
wat ik weet over de zogenaamde P(L)ANDEMIE en daarbij KAN bewijzen dat al deze
leugens zijn gebaseerd op gebakken lucht, dan kom ik tot de conclusie dat de EU
EN ALLE LANDEN door een stelletje NARCISTISCHE PSYCHOPATHISCHE FASCISTEN worden
geregeerd. En, dan blijf ik het heel erg netjes onder woorden brengen. 

Vertel me dan nu als u me niet gelooft, wat is het verschil tussen Jürgen Co-
nings en de beroepsleugenaars die ons regeren en erg goed weten dat ze het be-
staan van het COVID virus niet eens kunnen bewijzen? Dat mondmaskers verplichten
de kans op dodelijke bacteriële longinfecties vergroot, en dat is reeds bewezen
sinds de Spaanse Griep in 1918,  plus beide griepepidemieën van 1957 en 1968!
Zelfs LOCKDOWNS kunnen verspreiding van een virus niet tegengaan.

Wanneer gaat de massa eindelijk doorhebben dat DE STAAT een oorlog is begonnen
tegen haar bevolking en dat zowel politie als leger niet de ballen hebben om de
ganse Wetstraat eens op hun donder te geven om daarna al deze politieke misdadi-
gers voor de rest van de tijd tot het proces op water en brood te zetten.

Het is niet meer te stoppen. De vernieuwde Neurenbergprocessen worden in gang
gezet! Al gelooft u me niet, geen probleem want de vele gevaccineerden zullen de
nieuwe tijd  zonder deze verwaande, omgekochte, corrupte, politieke bandieten
niet meer meemaken. 

Er is geen vaccinatieplicht en  NIEMAND kan u verplichten om u vol te laten
spuiten met EXPERIMENTELE GENETISCHE TROEP! De zogenaamde vaccinatie is in mijn
ogen een IQ test en allen die zijn ‘gevaccineerd’ hebben verloren! Ze zouden be-
ter hun kist al bestellen ipv onze plaats in een restaurant af te nemen voor een
bord friet met een biefstuk! Ze behoren tot de kudde ‘nuttige idioten’!

Ik  ga  niet  langer  naar  een  restaurant  omdat  alle gevaccineerden  levens-
gevaarlijk zijn voor de niet-gevaccineerden! Zelfs het Rode Kruis weigert gevac-
cineerden nu zelfs om bloed te geven! Dat lees je niet in de krant!
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