Etienne van Rattingen

Amerika in Venezuela
wat het mij vertelt
Inleiding
Nadat in Frankrijk de SOCIALISTISCHE regering militairen (Homo debilus arrogantus mors) en
politie (Homo justitia gendarmus) bevel heeft gegeven om granaten op ongewapende protesterende
mensen af te schieten is het duidelijk geworden wat in de VS de socialistische militairen van Clinton en Obama echt willen. Via een staatsgreep de complete economie vernietigen en van alle Amerikanen SLAVEN maken. Ik zie nu ook duidelijk wat Macron en de andere politieke EU LEUTERS
aan het doen zijn hier in Europa. EXACT HETZELFDE! OP EENZELFDE MANIER! ALLEEN
HIER ZIJN ALLE POLITIEKE KONTENNEUKERS AL GEKOCHT! Geen enkele nieuwszender
laat uitgebreide beelden zien van de protesten van de Gele Vesten. Alle Schorem schijt in de broek
van angst en voorkomt door censuur overslaan en vermeerderen van protesten in hun eigen achtertuin! En dat, terwijl deze Homo corruptus politicus dit allemaal over zichzelf heeft uitgeroepen vanwege het beleid dat ze zelf nooit hebben uitgestippeld maar wel kontenneukerig hebben verdedigd
tegen het volk en de wens van het volk in! De tijd van de afrekening komt eraan. En ook ik kan zo iets niet tegenhouden. Het enige wat ik kan doen is alles eerlijk opschrijven. We hebben veel te weinig mensen die de ECHTE waarheid neer durven schrijven. Volksverlakkerij kent zijn grenzen.
Amerika was bezig haar staatsgreep te oefenen in Venezuela. Macron oefent een zelfde soort coup
om de mensen eronder te houden en het zwijgen op te leggen. Tot nu toe zijn er meer dan 30 doden.
Meer dan 30 doden omdat mensen ongewapend en geweldloos demonstreren tegen feitelijk een
Franse COMMUNISTISCHE KLOTENREGERING? Zijn we terug aangeland in de donkere dagen
van de USSR en de Chinezen onder MAO maar dan in het huidige EUROPA? Is dit de manier van
politici om het volk het zwijgen op te leggen als ze op straat komen met grieven die onze politieke
KLOOTZAKKEN niet bevallen omdat ze gewoon al ons gestolen geld erdoor jagen om als kontenneuker van Rothschild bij die klootzakkenfamilie in een goed blaadje te komen?

Venezuela, de les voor VS en EU
De communistische Amerikanen, ze noemen zich democraten, hebben in 20 jaar tijd niets anders
gedaan dan bijna 8 biljoen dollar van hun belastingbetalers opgemaakt om door de wereld heen miljoenen mensen te verminken en te vermoorden. Ze hebben zelfs hun eigen soldaten opgeofferd, tot
nu toe sinds 11/9/2001, 59.637 totaal. En dat alleen maar om de grootste olielanden in de wereld op
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te kunnen eisen (Irak en Syrië) en ook de grootste transitlanden voor gas en olie naar hun pijpen te
laten dansen. (Syrië en Oekraïne)

De hersenspoeling hierachter?
Olie is een ‘fossiele’ brandstof en eindig? FOUT! Olie is geen fossiele brandstof en de politiek
van Trump bewijst het. Alle olievelden die 30 tot 40 jaar geleden ‘leeg’ waren zijn nu weer vol.
Daarom is Amerika nu ook in eerste plaats lokale olieleverancier en zelfbedruipend. Ze voeren geen
druppel olie meer in. Misschien verplicht onderwijs een keer volledig moderniseren? Alle modellen
en theorieën verbieden te onderwijzen? De staatshersenspoeling van minimaal 14 jaar zal heel wat
korter worden. Tegelijkertijd kun je de kinderen er ook van doordringen dat ze MEDE-EIGENAAR
van een land zijn! Dat is allicht beter dan gehersenspoelde kluns van de staat spelen met een staatspapiertje op zak waarop staat wat je bent, terwijl je niets te weet of zelfstandig kunt denken?
(Ik hoop toch echt dat er een HOMO CORRUPTUS POLITICUS bestaat in de EU politiek die dit
ook doorheeft? Bijgestaan door een of meer van het soort HOMO DEBILUS ARROGANTUS zou
het kunnen dat de pers dit nooit zal afdrukken? Of zijn het de HOMO ZIONISTA ISRAËLI en de
HOMO PEDOPHILUS JEZUITUS die u verbieden eerlijk te zijn over al deze zaken tegen het
volk?)
Nu moet het lukken dat Venezuela een van de grootste oliereserves ter wereld bezit. De vraag is
nog steeds, is Rusland de grootste of Venezuela! Daarom was er in 2002 als een door de Amerikanen in elkaar gestoken staatsgreep om Chavez af te zetten. Maar deze democratisch verkozen president was de lieveling van het volk en zijn militairen. Na 48 uur was hij weer president en de
Amerikanen werden Venezuela uitgeschopt. Chavez werd verguisd door de westerse pers (Homo
corruptus commentarius), de bancaire maffia (Homo clepere pecunia) en de westerse Homo corruptus politicus. Toch, het volk van Venezuela zag dit allemaal veel anders. Ze verkozen hem vier maal
op rij en hij regeerde tot aan zijn dood op 5 maart 2013. Daarna verkozen ze op eenzelfde democratische manier de ‘troonopvolger’ president Nicolas Maduro. Maduro werd verkozen met 31% van
alle stemmen. Het volk ging massaal, 100%, stemmen om zich te laten horen omdat ze ondervonden
hadden dat het belangrijk was om de beste man op de beste plaats te krijgen. Ik wil hiermee zeggen
dat IEDEREEN in VENEZUELA is gaan stemmen en dat IEDEREEN in Venezuela die stemgerechtigd is, altijd zal gaan stemmen.

Les 2 voor VS en EU
Alle westerse landen willen oh, zo graag door het leven gaan als ontwikkelde democratische landen. Wel ik zal u uit de droom helpen. De 31% waar Maduro mee is verkozen, is meer waard dan
menige westerse verkozen Homo corruptus politicus, want die krijgen nog amper 50% van de kiesgerechtigden naar het stemhokje. Als je dit dan omdraait dan zijn feitelijk alle zichzelf roemende en
op de borst slaande stoethaspels mede hun papegaaien (Homo stupidus) niet meer dan volksverlak-
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kers die niet willen weten dat de ‘democratie’ in hun BANANENREPUBLIEK compleet is mislukt
door hun kontenneukerspraktijken en ze alleen nog DICTATORS kunnen afleveren die het volk
nog wat meer financiële kloten moeten aftrekken op bevel van HOMO ZIONISTA ISRAËLI en
HOMO PEDOPHILUS JEZUITUS! Al wordt zo’n HOUTEN TREKPOP verkozen met 49% van
alle stemmen. Als maar de helft van het volk of nog minder komt stemmen dan stelt die 49% geen
ZAK voor! Dan kom je amper aan 20% van alle stemmen. De larie en apekool die de Homo corruptus politicus en de Homo corruptus commentarius (journalist) hier aan hangen om het allemaal
‘goed’ te praten is een grote koehandel om de touwtjestrekkers (HOMO ZIONISTA ISRAËLI en
HOMO PEDOPHILUS JEZUITUS) te dienen!

Amerikaanse zakkenwasserij in de Venezolaanse politiek
De Amerikaanse Homo corruptus politicus en Homo debilus arrogantus mors (militair), de kontenneukers bij uitstek van rijk&machtig, hebben gepubliceerd dat Maduro een dictator is. Minder is
waar! De Amerikaanse bemoeienissen zijn een democratisch land onwaardig en zegt meer over de
Amerikaanse absurde klotenmentaliteit dan over de sereniteit en geloofwaardigheid van president
Maduro.
Amerika beval alle Venezolaanse oppositiepartijen niet mee te doen tijdens de verkiezingen en zodoende kunnen ze zich nu beroepen op een hersenspinsel dat de verkiezingen niet legaal waren. Zodoende was Maduro ineens een dictator. De Amerikaanse Homo stupidus, een ondersoort van de
Europese Homo sapiens sapiens en alle ondersoorten van de Homo stupidus, luisterend naar de
soortnamen Homo debilus arrogantus, Homo corruptus politicus, Homo justitia gendarmus, Homo
zionista israëli en Homo pedophilus jezuitus, Homo corruptus commentarius, Homo clepere pecunia en de Homo debilus arrogantus mors die allemaal oververtegenwoordigd zijn in Amerika en
daar ook in de hoogste hiërarchieën te vinden zijn waarbij ze zelfs de weinige Homo sapiens
sapiens hebben verdrongen, maken het mogelijk dat elke Homo stupidus en alle ondersoorten hiervan geloven in de leugens, ontsproten aan de misdadige breinen van de Homo zionista israëli en
Homo pedophilus jezuitus.
Nadat uiteindelijk dan de volledige economie van Venezuela was vernietigd, hebben de Amerikanen een LUL DE BEHANGER en KONTENNEUKER op de plaats van de democratisch verkozen
Maduro gezet, luisterend naar de naam Juan Guaidó. Is het toevallig dat 81% van alle mensen in
Venezuela nog nooit van deze zakkenwasser hadden gehoord. Een beetje zoals de Franse kloothannes Macron, niet? Voorheen onbekend. Geen politieke partij en hop president! Al snel werd bekend
dat de CIA een complete staatsgreep had gedirigeerd in Venezuela. Was dat ook in Frankrijk zo om
Macron aan de macht te brengen? Mike Pence zorgde er persoonlijk voor dat de onbekendste LUL
van Venezuela aan de macht kon komen. Dat is de Amerikaanse versie van democratie! Geeft dat
niet te denken over verkiezingen in Amerika en de EU?
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Les 3: de democratisch verkozen dictator
Er zijn heel veel overeenkomsten wat betreft de staatsgreep in Venezuela en deze in Frankrijk.
Daar ze zo gelijkend zijn en we weten dat Macron een holmaatje van Rothschild is, kunnen we gevoeglijk met een gerust hart beweren dat Rothschild ook achter de staatsgreep in Venezuela zit. Wat
is er mis met voor jezelf te denken? Ik blijf bezig totdat die lul die me ooit als FAKE NEWS heeft
afgeschilderd me uit de Google Sense haalt. Ik denk dus ik ben. Maar een lul is en blijft een lul en
ik weet niet wat voor BEWIJS deze ZAKKENWASSER heeft om me onder het hoofdstuk FAKE
NEWS te plaatsen! Natuurlijk streelt het aan de andere kant mijn EGO. Ze beginnen duidelijk in
hun broek te schijten alle lamzakken van de ondersoort Homo stupidus!

Om alle ondersoorten in kaart te brengen!
Homo sapiens sapiens
alle fauna en flora
Homo stupidus
de rest van alle ondersoorten van de Homo stupidus, laat ons zeggen de debielenclub:
Homo debilus arrogantus (wetenschapper), Homo corruptus politicus (politicus), Homo justitia
gendarmus (politie), Homo corruptus commentarius (journalist), Homo clepere pecunia (bankmaffia), Homo arrogantus criminelus (crimineel), Homo arrogantus vectigal (belastingambtenaar) en de
Homo debilus arrogantus mors (militair)
de onderste ondersoorten, feitelijk DE PARASIETEN, zijn:
Homo faus royal (het koningshuis), Homo zionista israëli (moorddadige zionisten), Homo pedophilus jezuitus (pedofiele jezuïet en hun zwarte kerken)
Willen we ons vrij leven terug, zullen we moeten beginnen met de vernietiging van de onderste
ondersoorten van genoemde parasieten. Op deze manier kunnen we ons dan een weg naar boven
worstelen om dan uiteindelijk als één volk weer zorg te kunnen dragen voor fauna en flora!

Homo stupidus in beeld
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