
ETIENNE VAN RATTINGEN

Een Khazar-jood beschrijft in 1981 wat er in
2020–2021 exact aan het gebeuren is!

Waarom leeft deze EVEN OVERBODIGE OUDE LUL EN MASSAMOORDENAAR
nog? Moet dat soort niet HET VOORBEELD GEVEN? Ik heb nog een touw!

“In de toekomst zal het erom gaan een manier te
vinden om de bevolking te reduceren. We zullen be-
ginnen met de oudsten onder ons, want als hij een-
maal ouder is dan 60-65 jaar, leeft de mens langer
dan hij produceert en dat komt de maatschappij
duur te staan.
Vervolgens de zwakken en de nuttelozen die niets
bijdragen aan de samenleving want dat zullen er
steeds meer worden. Tenslotte uiteindelijk vooral
de stommelingen.
Euthanasie  gericht  op  deze  groepen.  Euthanasie
moet een essentieel instrument zijn binnen onze
toekomstige samenlevingen, in alle gevallen.
Natuurlijk zullen we niet in staat zijn om mensen
te executeren of kampen te organiseren. We zullen
ons van hen moeten ontdoen door hen te doen gelo-
ven dat het voor hun eigen bestwil is.
Een  te  grote  bevolking,  die  ook  nog  voor  het
grootste deel onnodig is, is economisch te duur.
Sociaal gezien is het ook veel beter voor de men-
selijke machine om abrupt te stoppen in plaats van
geleidelijke degeneratie.
We zullen niet in staat zijn om  intelligentie-
tests1 af te leggen op miljoenen en miljoenen men-
sen, dat kunt u zich voorstellen!
We zullen er iets op vinden of het gewoon zelf
veroorzaken. Zoals een pandemie die zich op be-
paalde mensen richt, een echte economische crisis
of niet, een virus dat ouderen of bejaarden zal
treffen, het maakt niet uit, de zwakken en de ang-
stigen zullen bezwijken.
De stommelingen zullen het geloven en vragen om
snel behandeld te worden. We zullen er voor ge-
zorgd moeten hebben dat we deze behandeling ge-

1 Ik ben geslaagd voor de IQ-test. Ik heb  mijn gefundeerde antwoord gestuurd aan de genocideplegers in België!

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/artikels/covid-antwoord-nederlands.pdf
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pland hebben, een behandeling die de oplossing zal
zijn.
De selectie van de idioten zal dus vanzelf gebeu-
ren: zij zullen geheel op eigen initiatief naar
het slachthuis gaan.

JACQUES ATTALI – HISTOIRE DE LA FUTURE (1981)

Hij gaf begin 2017 zijn volle steun aan zijn vroegere medewerker Macron, toen
die op weg ging naar het presidentschap. Dan weten we meteen hoe Macron is
“grootgebracht”.

Jacques Attali is nu 80 jaar. Hij heeft zichzelf een heel leven cadeau gegeven.
Nooit iets geproduceerd. Hij had direct met het badwater doorgespoeld moeten
worden.

De rest is echt aan jullie. Geloof mij, of geloof de BEROEPSLEUGENAARS die alle
dagen met hun uitgestreken smoel op televisie komen! 

Het COVID-virus heeft nooit bestaan. Het was altijd een ordinaire griep uitge-
roepen tot VIJAND NUMMER 1 in de ganse wereld! De propaganda daaromheen moest
dienen om u zo bang te maken dat u zonder vragen om het ECHTE BIOWAPEN zou ko-
men, de zogenaamde COVID-19 vaccinatie!

Hoelang duurt het nog voordat we allemaal in een rij
gaan staan om op een ‘bepaalde’ leeftijd doodgespoten te

gaan worden? 
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