
ETIENNE VAN RATTINGEN 
 

Jürgen Conings is niet dood
Alle leugens komen uit

Na een  eerder artikel over Conings kan ik u nogmaals verzekeren dat dit een
compleet uit de hand gelopen PsyOps is, waar niet echt serieus over is nage-
dacht! 

De opdracht was wat angst zaaien onder de bevolking zodat de regering ons nog
wat meer zever en leugens in onze nek kon slaan! Wel, dat liep al mis van dag 1.
Er ontstonden clubjes die Conings steunden in zijn strijd tegen het levend kwaad
en die sympathisanten zaten er helemaal niet mee als Conings Van Ranst om zou
leggen. Ze juichten het toe! Op Telegram en Facebook ontstonden pagina’s waar
iedereen zich bij kon aansluiten om Conings aan te moedigen in zijn strijd tegen
het kwaad! Binnen de kortste tijd was de Facebook pagina op aandringen van de
overheid verdwenen. Maar over Telegram hadden ze niets te vertellen. Daar konden
ze niets sluiten. 

Zover gaat hun macht echt niet! Zelfs nu bestaan er nog 2 aparte pagina’s in
Telegram die alleen nieuws over Conings brengen. Een daarvan is nu een memoriam
pagina. 

Deze psychologische operatie is volledig uit de hand gelopen hoewel de overheid
nu weet dat ze het vertrouwen van het volk kwijt is, en ik u kan verzekeren dat
de Generale Staf van het Belgische leger bestaat uit een stelletje incompetente
idioten! 

De familie van Conings mocht zijn lijk niet zien om het positief te identifice-
ren. Ze weten niet wie er uiteindelijk zal gecremeerd zijn. Waarschijnlijk een
lege kist. De advocaat van de familie zei het volgende hierover:

“De  manier  waarop  de  familie  Conings  behandeld
wordt, is een regelrechte schande en een blaam
voor onze democratische rechtsstaat.”

Een advocaat die anno 2021 nog niet heeft begrepen dat geen enkel land in de EU
nog een rechtsstaat of democratie is, heeft wel een DIKKE GRANIETEN PLAAT voor
zijn kop. Dus ze zullen met zo’n incapabele hulp het lijk nooit te zien krijgen.

De familie van Conings vroeg al sinds vorige week
zondag om het stoffelijk overschot te kunnen zien,
maar de politie, het parket, het gerecht en de be-
grafenisondernemer hebben dit geweigerd.

Zelfs een deurwaarder kreeg de kist niet open voor een identificatie. 

Moet ik nog veel woorden toevoegen aan deze totaal in het honderd gelopen pu-
bliciteitsstunt? Echt, in deze bananenrepubliek krijgen ze niets georganiseerd.
Ze hebben dan ook nog eens 6 regeringen nodig om alle andere vriendjes en fami-
lieleden een baantje te bezorgen. Aan competentie wordt hier niet zwaar getild!

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/ander-nieuws/jurgen-conings-dood.pdf
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