Etienne van Rattingen
A lie doesn’t become truth, wrong doesn’t become right and evil doesn’t become good just because it’s accepted by a majority. — Rick Warren

‘Denktank’ American Enterprise
Institute wil huidige regering van
Venezuela weg!
Ngo’s zijn altijd al baanbrekers geweest voor alles wat er
niet al te katholiek is op de wereld of om Amerikaanse en
anderen hun oorlogsmisdaden in de doofpot te stoppen
Inleiding
Alle luide roepers in de regering van Trump blijken allemaal banden te hebben met het ‘American
Enterprise Institute’, een particuliere denktank die draait op financieringen van bedrijven, mistige
stichtingen en rijke zionistische individuen. De AEI is een zeer conservatieve denktank en ‘adviseert’ over aanpassingen dan wel koerswijzigingen voor politiek, regering, economie en sociale welfare.
Er zijn heel wat bekende ‘leden’ onder de ‘fellows’ van deze denktank zoals: Kevin Hassett,
Ayaan Hirsi Ali, Michael Barone, Nicholas Eberstadt, Jonah Goldberg, Phil Gramm, Glenn Hubbard, Frederick Kagan, Leon Kass, Jon Kyl, Charles Murray, Norman Ornstein, Mark J. Perry, Danielle Pletka, Michael Rubin, Gary Schmitt, Christina Hoff Sommers, Jim Talent, Peter J. Wallison,
Michael R. Strain, Bill Lenner, en W. Bradford Wilcox.
Ook vinden we er vele notabelen en een oud-president zoals: Gerald Ford, William J. Baroody Jr.,
William J. Baroody Sr., Robert Bork, Arthur F. Burns, Ronald Coase, Dinesh D'Souza, Alfred de
Grazia, Christopher DeMuth, Martin Feldstein, Milton Friedman, David Frum, Reuel Marc Gerecht,
David Gergen, Newt Gingrich, James K. Glassman, Jeane Kirkpatrick, Irving Kristol, Michael Ledeen, Seymour Martin Lipset, John Lott, James C. Miller III, Joshua Muravchik, Michael Novak, Ri-
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chard Perle, Roscoe Pound, Laurence Silberman, Antonin Scalia, Ben Wattenberg, en James Q. Wilson.
Het was al lang geweten dat de BUSH regeringen vol zaten met dit soort ngo pipo’s. Zo was de
neoconservatief Fred Kagan de architect van de zogenaamde Iraakse ‘Troop Surge’ in 2007, en Paul
Wolfowitz de architect van de oorlog tegen Irak onder de andere kontneuker van de Bush familie!
De jonge Bush, u weet wel wiens regeringsperiode werd verkregen door een stelletje omgekochte
rechters een ‘juridische’ uitspraak te laten doen om deze mislukkeling aan de macht te brengen,
werd ondersteund door zo’n 20 AEI leden, allemaal op strategische posities in de Bush regering.
In de Trump regering zien we een zelfde soort volk. De oorlogsmaniak John Bolton bijvoorbeeld
is zo’n LUL en voormalig Senior Fellow van de AEI! Nu National security Official onder Trump,
hem ‘adviserend’ over de te volgen buitenlandpolitiek! Bewijzen stapelen zich op dat Trump gewoon het hoofd van jut mag spelen maar ernaast geen sodemieter heeft te vertellen. Hij gaat gewoon door het leven als OPPERLUL van alle Amerikanen en de Amerikaanse regering die via AEI
leden hun sponsors in verschillende richtingen wordt geleid om de sponsors hun diepe steekzakken
nog wat met uitgerangeerde dollars te vullen die ze dan vervolgens op de kap van de Amerikaanse
en Europese belastingbetalers omwisselen voor goud! (Wat moet je anders doen met het gemanipuleerde WAARDELOZE schijtpapier van Rothschild?)
Een andere lul de behanger die zo nodig de huidige president van Venezuela wil zien verdwijnen
is Elliot Abrams. Geen lid, geen fellow maar wel een brave volgzame zionist, graag en dikwijls gezien tijdens AEI zittingen waar hij fungeert als lid van het panel of anticipeert in podcasts.
Een andere AEI droplul is Mike Pence. Hij werd uitgenodigd in een ‘geheime’ AEI zitting afgelopen maand maart (2019)! Nadien zorgde hij ervoor dat Mintpress, een nieuwswebsite in Minnesota,
werd voorzien van de nodige informatie om de hetze op te starten tegen de huidige Venezolaanse
president en Guaidó als ‘interim’ president van Venezuela te promoten.

Financiën (volg het geld)
AEI krijgt heel veel geld van Monsanto. Monsanto lobbyist Jon Entine is er kind aan huis. AEI
heeft ook al zeer lang nauwe betrekkingen met DOW Chemical.
AEI haar TOP DONATEURS zijn Donors Capital Fund (=Monsanto) en miljardair Paul Singer.
Hier wat toelichting over dit fonds. Kimberley O. Dennis is ondervoorzitter bij het Donors Capital
Fund en tegelijkertijd ook lid van AEI haar Nationale Raad. Dennis is ook voorzitter van een ander
financieel fonds, Searle Freedom Trust, opgericht door Daniel Searle in 1988 nadat hij zijn farma-
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ceutische fabrieken, G.D. Searle en Company, had verkocht aan Monsanto in 1985 voor 2,7 miljard.
Dit geld wordt nu gebruikt om het via de verschillende fondsen door te laten stromen in de zakken
van de AEI. Weet u wie de leiding had bij G.D. Searle tot aan de verkoop? Donald Rumsfeld. Wat is
de Amerikaanse politieke oplichterswereld toch klein, niet? Zou dat in de Europese politieke oplichterswereld ook zo zijn? (Volg de oud-werknemers van Goldman Sachs en zie op wat voor strategische politiek-financiële posities zij zijn gelaveerd in Europa. Allemaal normaal zeker?)
Rumsfeld is verantwoordelijk voor allerlei vervalste onderzoeken over de veiligheid van aspartaam of NutraSweet. Vooral in deze DODELIJKE TROEP was Monsanto geïnteresseerd.
Robert Shapiro was toen advocaat en leider van de NutraSweet divisie en zou na de verkoop opklimmen tot CEO van Monsanto!

Volg de rare aandelenbewegingen van Bayer
Terwijl de meeste mensen hun aandelen van Bayer verkopen omdat ze sinds de aankoop van
Monsanto zo ongeveer voor de helft in waarde zijn gedaald, blijkt dat Paul Singer niets anders doet
dan alle aandelen opkopen. Laat het niet waar zijn. Paul Singer is een ZIONIST! Dat is natuurlijk
ook toevallig zeker? En hij doneert aan het AEI, FPI, PNAC en FDD. Singer voorziet ook senator
Marco Rubio van de nodige centen om naar zijn pijpen te blijven dansen. En, deze politieke lul zit
tot over zijn oren in de Venezolaanse politieke chaos. (Is dit de manier om ‘voorkennis’ op en uit te
bouwen in deze GLOBALISERENDE tijd? Wie stopt deze zionistische oplichters?)
Singer heeft Trump tijdens de presidentiële campagne ook van de nodige dollars voorzien. Hij gaf
1 miljoen dollar aan de campagne in 2016. Maar als je het geld in het oog blijft houden dan zie je
wat er feitelijk gebeurt! Jay Newman, manager van Singer zijn hedgefonds kon zijn mond niet houden en klapte uit de school tegen Bloomberg.
"list of bond veterans [that have] already begun staking out positions, anticipating a $60 billion debt restructuring
once the U.S.-backed Guaidó manages to oust President Nicolas Maduro and take control."

Singer heeft ook een dikke financiële vinger in het nieuwsblad ‘Washington Free Beacon’ en wat
denkt u? Ze promoten dus de coup in Venezuela.

Alvast één conclusie?
Singer, Bayer, Monsanto, medewerking van AEI en geholpen door andere Zionisten? Wellicht willen de EUROPESE dikke nekken die ook alles te vertellen hebben in Amerika, Bayer niet failliet laten gaan? Zou VENEZUELA misschien, via Singer en zijn opgezette COUP om de DEMOCRATISCH verkozen president af te zetten, het nieuwe afzetland van Round-Up moeten worden? Zelfs
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nu nog, terwijl Bayer MILJARDEN moet betalen via verloren rechtszaken waaruit het nodige bewijsmateriaal blijkt dat Round-Up KANKER VEROORZAAKT? Is Singer dan geen regelrechte
moordenaar en promoot de AEI dan geen GENOCIDE? Oeps wie zijn grootaandeelhouder van
de farmaceutische industrie? Rockefeller en Rothschild? Straks daar reclame voor chemokuren?
However, if Maduro is ousted and Guaidó moves to implement his "Plan País,"
•
•
•

the opposition's coziness with foreign corporations
the interests of U.S. coup architects in Bayer/Monsanto
the opposition's past efforts to overturn the GM seed ban,

...all suggest that a new market for Bayer/Monsanto products - particularly glyphosate - will open up.
With countries around the world now weighing glyphosate bans as a result of increased litigation over the chemical's
links to cancer, Bayer needs a new market for the chemical to avoid financial ruin.
As Singer now has a significant stake in the company, he - along with the politicians and think tanks he funds - may
see promise in the end of the anti-GM seed ban that a Guaidó-led government would bring.
Furthermore, given that Guaidó's top adviser wants the Trump administration to have a direct role in governing Ve nezuela if Maduro is ousted, it seems likely that Singer would leverage his connections to keep Bayer/Monsanto afloat amid the growing controversy surrounding glyphosate.
Such behavior on the part of Singer would hardly be surprising in light of the fact that international financial media
have characterized him as a "ruthless opportunist" and "overly aggressive."

En er is nog heel wat bewijs dat ook het IMF en de Wereldbank er weer tussen zitten om Venezuela via leningen in de handen van de familie Rothschild te spelen zodat deze familie alle olie en goud
van het land in de uitverkoop kan gooien.
Als Maduro van het toneel is verdwenen, een sterke man zoals Chavez, die ook het schijt heeft
aan de rest van de politieke oplichterswereld, zal Venezuela heel erg zwaar MOETEN lenen van
IMF en Wereldbank een paar dagen nadat die AMERIKAANSE kontneuker en DROPLUL Guaidó
het presidentschap heeft overgenomen.
Dit is altijd de tactiek van de Rothschild maffiafamilie geweest. Ze hebben het op deze manier gespeeld in Argentinië, Congo, Rwanda, Mali, Libië en laatst in Oekraïne. De CIA/Mossad spelen een
voorname rol hierin. Geen wonder dat het WERKELIJKE HQ van de CIA te vinden is in Genève!

ALLE banken dienen zo snel mogelijk al hun macht over creëren van geld uit de ‘gebakken’ lucht en hun Ponzifraudespel
‘Fractioneel Reserve Bankieren’ wettelijk te VERLIEZEN.
Maar om dit te bereiken hebben we meer nodig dan een stelletje corrupte politieke klootzakken zonder ballen!
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