
ETIENNE VAN RATTINGEN
Als je bij politie, leger, inlichtingendienst, NAVO, EU of NATRES wil dan gebeurt er een antecedentenonderzoek,

maar iedere corrupte psychopaat kan politicus worden. Erger nog: deze liegende parasieten verzinnen de ‘wetten’!

Lijk Jürgen Conings gevonden?

Ik moest ontzettend lachen toen mijn vrouw me het bericht kwam brengen. Je kunt
mijn vorige reactie  hier lezen. We zaten even te babbelen over de veteranen
waarvan er velen vertrekken voor hun veertigste door hetgeen ze hebben meege-
maakt en de slechte geestelijke opvang als je nog in actieve dienst bent. Zelf
ben ik ook een paar buddy’s verloren, maar dan, je ‘verliest’ al buddy’s vanaf
je eerste dag tijdens de ECO! Je wordt hierdoor gehard en kunt het allemaal
sneller een plaats geven maar op een andere manier. Natuurlijk treur je als er
echt iemand valt, tenslotte is onze militaire wereld heel erg klein. Natuurlijk
rouw je, maar ze krijgen een ereplaats in je hart. Daar leven ze voort! De echte
‘Sons of Achnacarry’ volledig opgeleid volgens de tradities, normen en waarden
van de Schotse Lochiel van de Cameron Clan, die een apart leger opleidde met
toestemming van Churchill tijdens de nadagen van 1942 op zijn landgoed, stelde
dat deze SPECIAL FORCES moesten worden ingezet voor specifieke, gevaarlijk taken
in vijandelijk gebied! Vandaar deze harde training! Alleen de Amerikaanse Army
Rangers, de Britse commando’s en de commando’s uit Nederland, Frankrijk, Noorwe-
gen, Tsjecho-Slowakije, Polen en België mogen zich ‘Sons of Achnacarry’ noemen.

Hiaten in het verhaal van de overheid
Ik denk dat ik mag zeggen dat ik weet hoe een commando op het oorlogspad zijn
Recon- en tactische kennis gebruikt! We zijn allemaal op dezelfde manier ge-
vormd.

1) we laten geen briefjes achter met een op voorhand geschreven bekentenis

2) we hebben niet echt veel wapens nodig om te doen wat we moeten doen maar ma-
ken wel een zorgvuldige wapenkeuze. Zelf zie ik voor een eliminatie in een be-
woonde omgeving waar politie snel kan worden gealarmeerd meer in een goed mes,
een vuistvuurwapen, een handig kleiner snelvuurwapen met een bereik van minimaal
200 meter en de nodige gevulde magazijnen!

3) tijdens een recon zijn we onzichtbaar, het is onmogelijk dat Van Ranst Co-
nings ooit heeft opgemerkt. Daarbij is1 Conings een sniper. Snipers zijn mees-
ters in camouflage. Je moet al over hen struikelen voordat je ze opmerkt in een
omgeving waarin ze zijn opgegaan. Speurhonden op een dwaalspoor zetten of hun
reukorgaan voor dagen buiten werking stellen is geen probleem. Dat zijn enkele
aspecten die we van elkaar leren in het veld. Je vindt geen enkele commando als
hij niet gevonden wil worden. Ook niet met 100 speurhonden.

4) Een burgemeester die weet hoe een rottend lijk ruikt? Vele militairen die in
het buitenland hebben gediend moesten ongebluste kalk over rottende lijken uit-
strooien. Als je naar die mensen hun verhalen luistert dan hoor je wat ze aan
verschrikkelijke beelden meedragen voor de rest van hun leven. Een fatterige po-
liticus zou per direct PTSS ontwikkelen en rijp zijn voor een gesticht! Daarbij,
op de fiets neem je toegankelijke paden die dagelijks worden gebruikt door fiet-
sers en voetgangers. Hoe kan het dan dat de ‘lijkgeur’ nog nooit eerder werd op-
gemerkt? Een lijkgeur en een stinkzwam, waarvan er nu ook veel opengaan vanwege
warmte en het vele vocht, kun je niet met elkaar verwarren! Wekenlang hebben
buitenlandse militairen, politiediensten, speurhonden met het nodige ingezette

1 Conings is NIET dood! Onmogelijk dat zoekende legers van politie en militairen met speurhonden een lijk vlakbij 
de vindplaats van zijn auto wekenlang gemist zouden hebben
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http://echtekrant.be/ander-nieuws/Jurgen-Conings.pdf


ETIENNE VAN RATTINGEN
Als je bij politie, leger, inlichtingendienst, NAVO, EU of NATRES wil dan gebeurt er een antecedentenonderzoek,

maar iedere corrupte psychopaat kan politicus worden. Erger nog: deze liegende parasieten verzinnen de ‘wetten’!

materiaal zoals pantservoertuigen en helikopters ingespannen naar Conings ge-
zocht. Dan op een zondag in juni besluit een burgemeester een rondje te gaan
fietsen en die vindt het lijk van Conings? NIET MET MIJ!

5) Nog ongeloofwaardiger wordt het als je weet dat Conings zijn lijk werd ge-
vonden  op  de  verjaardag  van  pseudo-wetenschapper/narcist/beroepsleugenaar/op-
lichter/fraudeur/massamoordenaar/genocidepleger Van Ranst. Dit is totaal onwe-
zenlijk!  Het is bijna een satanisch toeval met al deze ongeloofwaardigheden die
in een normale realistische wereld nooit zouden kunnen gebeuren!

We kijken naar een zorgvuldig geregisseerd toneelspel! Een toneelstuk dat de
federale regering heeft verzonnen om te zien hoeveel burgers hen klakkeloos zou-
den volgen als ze nog wat meer onzin zouden vertellen! Wel dat is mooi mislukt.
De meerderheid van mensen vatte per direct sympathie op voor de ‘actie’ van Co-
nings. Toen moesten ze natuurlijk de FACEBOOK account en pagina laten sluiten,
anders zou hun plan mislukt zijn. Nu ze er zo ongeveer een miljoen euro hebben
ingestopt loopt  het financieel  natuurlijk de  spuigaten uit  en moet  Conings
‘dood’! 

Wel beste regering ook dat is totaal mislukt alleen al omdat het een corrupte
politieke volksverrader was die ‘het lijk’ heeft gevonden langs een pad waar da-
gelijks tientallen mensen passeren en nooit iets hebben gemerkt van vreemde geu-
ren en lijken die daar liggen!

Door al deze ongeloofwaardige toevallige toevalligheden zijn alle politici door
de mand gevallen. De WEF had de CORONAGEKTE in de vorm van het onbestaande coro-
navirus SARS-CoV-2 zorgvuldig voorbereid. Maar alle debiele regeringen hebben er
gewoon een zootje van gemaakt. Ze zijn ontmaskerd en er is juist nu ook een aca-
demische studie verschenen die vertelt dat er niet ÉÉN CORONAVIRUS bestaat. En,
dat luidt werkelijk de teloorgang in van de complete VIROLOGIE waarvan iedereen
die vroeger een van de vele medische wetenschappen heeft gestudeerd wist dat er
altijd zeer sceptisch tegenover werd gestaan. Tijdens mijn studietijd werd er
geopperd dat naar alle waarschijnlijkheid een virus niets meer was dan de uit-
scheiding van een bacterie! Virologen hebben me nooit op een ander idee kunnen
brengen omdat al hun zever is geschoeid op aannames en verkeerde proeven zonder
dat ze de juiste academische controle proefnemingen hebben gedaan of zelfs maar
ontwikkeld. Dr. Lanka heeft dat echter WEL gedaan. Neem daarbij het juist ver-
schenen onderzoek van Clarissa A. Cassol et. all in het zeer hooggewaardeerde
medische vakblad van de ‘American Society of Nephrology’ en er wordt duidelijk
een graf gegraven voor de meest ongeloofwaardige en leugenachtige ‘specialisa-
tie’ in de medische wetenschap die door het leven gaat als VIROLOGIE!

In de toekomst kunt u hierover zeker een speciaal artikel met de nodige verwij-
zingen en aanwijzingen verwachten op mijn website! 

 

 

 

In België krijgen ze zelfs de wegwijzers niet georganiseerd!

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!

http://echtekrant.be/bewijs/COVID-19-negative-renal-biopsies-by-EM.pdf
http://echtekrant.be/films/Er-bestaat-geen-virus.mp4

	Lijk Jürgen Conings gevonden?
	Hiaten in het verhaal van de overheid


