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

Venezuela: de reden voor de derde
wereldoorlog?
Rusland, China en Amerika vechten in Venezuela niet alleen
om olie. Het draait ook om GOUD en democratisch
socialisme!
Inleiding
De massamedia hun onderzoeksjournalisten en ‘experts’ van door staat en rijke families hun gesubsidieerde omroepen brengen er niet veel van terecht als het gaat om Rusland, China of zuid
Amerika in zijn geheel. Ze scharen zich achter de Zionisten en deze Zionisten dansen naar de pijpen
van de Jezuïeten. Dus, het mag nu duidelijk zijn dat Trump bezit is van de Jezuïeten en Zionisten.
Ze ondernemen verwoede pogingen om hun financieel rijk, bestaande uit alle westerse oplichtersbanken, in leven te houden. En, omdat de ganse wereld naar de goudstandaard aan het overhevelen
is, kan Amerika met zijn waardeloze dollar natuurlijk niet achterblijven.
Natuurlijk worden de Zionisten en hun pedofiele overheersers ‘geholpen’ door ratten zoals de Engelse minister van Buitenlandse zak(k)en, Jeremy Hunt, die ook geen vreten zou hebben als hij hun
konten niet zou neuken. Hij hamert op ‘vrije en faire verkiezingen’ in Venezuela. Weet deze eikel
dan niet dat de huidige president van Venezuela met een overtuigende meerderheid is gekozen door
het Venezolaanse volk? Beseft hij niet dat de zakkenwasser GUAIDÓ niets meer is dan een trekpop
van Amerika om de huidige DEMOCRATISCH verkozen president af te zetten? Weet hij niet wat
de reden is van al deze CIA, MOSSAD en MI6 inspanningen in Venezuela om het volk tegen de regering van president Nicolás Maduro op te zetten? Wat op dit moment in Venezuela aan de hand is,
noem ik het IRAN scenario! Daarin speelden Amerika, Israël en Engeland ook de hoofdrollen. Toen
draaide het om de Iraanse olie. Nu echter draait het niet alleen om olie. Nu draait het ook om
GOUD en de sociale democratie!
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De werkelijkheid
Als je het geld volgt, krijg je een goed idee wat er speelt. En, dan heb je niet veel verder onder zoek nodig om bewijzen te vinden. Wat is er aan de hand?
Alles begon feitelijk toen Hugo Chavez door het Venezolaanse volk tot president werd verkozen
en al zijn verkiezingsbeloften aan het volk begon waar te maken. Chavez regeerde van 2 februari
1999 tot aan zijn dood op 5 maart 2013. Zijn eerste werk was het uitschrijven van een referendum
om een grondwetgevende vergadering samen te roepen die bestond uit vertegenwoordigers uit
ALLE LAGEN van de bevolking. Zelfs mensen uit inheemse stammen werden uitgenodigd om mee
te denken en te praten. In augustus 1999 nog, werd de nieuwe GRONDWET VAN EN DOOR HET
VOLK actief.
Door het in werking treden van de nieuwe grondwet moesten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven om het Parlement en een nieuwe president te kiezen. Het werd een MEGAVERKIEZING. Het werd de eerste keer in de geschiedenis van Venezuela dat er niet alleen een president en
een Parlement werden gekozen. Verder moesten ook nog gouverneurs, congresleden, burgemeesters
en wethouders worden gekozen. Chavez werd met een grote meerderheid gekozen tot de nieuwe
president van Venezuela.
11 april 2002 werd er een staatsgreep uitgeprobeerd van anti-Chavez militairen, gesubsidieerd
door het bedrijfsleven (oliemaatschappijen) politieke partijen (VS democraten) en de CIA die alles
orkestreerde, om Chavez af te zetten. Nadat er 130 onschuldige slachtoffers waren gevallen, waarvan 20 dodelijk gewond, besloot Chavez zelf af te treden maar weigerde zijn presidentschap neer te
leggen. Hij werd overgebracht naar de legerbasis ‘La Orchilla’, om daar gevangen gezet te worden.
De zakenman Pedro Carmona riep zich diezelfde dag nog uit tot president.
Maar de macht van het volk, vervat in de grondwet van en voor het volk, bleek te machtig. Aanhoudende protesten van volk, militairen pro Chavez en onwillige politici die Carmona niet erkenden
als de nieuwe president maakten de coup onmogelijk. Op 14 april werd Chavez weer terug geïnstalleerd in zijn macht.
Enfin, het komt er op neer dat een paar kleine politieke partijen in Venezuela al meer dan 14 jaar
proberen de Verenigde Staten voor hun kar te spannen om Chavez, en nu Maduro, opzij te zetten.
Deze politieke partijen krijgen in Venezuela NIETS voor elkaar omdat hun zever gaat over het rijker maken van de rijken ipv de armen een beter leven te geven. Vergeet niet dat Chavez is begonnen
met de armen op allerlei manieren bij te staan. Dat was ook wel te zien aan de verkiezingsuitslagen
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van 2006. Met een opkomst van 74%, daar kan een westers land alleen maar van dromen, werd
Chavez met 63% van de stemmen verkozen voor een volgende ambtstermijn.

Chavez weldoener voor omringende landen
Vanaf het beging van zijn regering in 2000 gebruikte Chavez oliewinsten om de bevolking te helpen naar een beter niveau van bestaan. Hij nam ook niet al te populaire maatregelen voor sommige
bedrijven en hun CEO’s. Zo legde hij de autofabrieken op om auto’s te produceren waar de bevolking iets aan zou hebben ipv de ‘shit’ die ze toen produceerden om uit te voeren en hoge winsten te
maken. Tijdens de stakingen van 2002 bij de oliemaatschappijen die de ganse olieproductie van het
land maandenlang lam legde, ontsloeg hij 19.000 stakende werknemers om ze te laten vervangen
door gepensioneerde werknemers, buitenlandse aannemers en het leger om alles weer op te kunnen
starten! Trouwens achter deze staking zat een zeer bekende naam. Rockefeller. Hij wilde, daar het
‘sociale’ beleid van Chavez was geschoeid op oliewinsten, alle staatsinkomsten ondermijnen, daarna de ganse olieproductie van Venezuela inpikken en dan Chavez door een coup af laten zetten.
Chavez gebruikte zijn oliewinsten niet alleen om Venezuela op de kaart te zetten. Hij spekte ook
de kas van de ‘Bank van het Zuiden’ waardoor financiële en medische hulp kon worden gegeven
aan zuid en midden Amerikaanse landen in nood. De bank werd opgericht in 2009 samen met de
landen Argentinië, Brazilië en Bolivia. Deze bank hielp ook nog andere landen zoals Nicaragua,
Guatemala en Ecuador. Chavez streepte zelfs Nicaragua haar totale schuld weg van 30 miljoen dollar die nog uitstond om terug te betalen aan Venezuela en gaf het land daar bovenop nog 10 miljoen
dollar om de eerste noden te verlichten voor de arme bevolking.

Arabische Lente
In 2011 brak de Arabische Lente uit in noord Afrika en het midden oosten. Vanaf dat moment begon Chavez openlijk leiders te bekritiseren die in de reet van de Jezuïet en Zionist zaten. Landen en
leiders die afhankelijk waren van de BANKMAFFIA, vertegenwoordigt door het IMF en de Wereldbank. We weten allemaal wat er met Moebarak is gebeurd. Chavez wist heel goed hoe de vork
in de steel zat en hemelde Assad van Syrië en Qadhafi van Libië op, omdat zij tot de weinige leiders
op de wereld hoorden die van hun land een ECHTE SOCIALE DEMOCRATIE hadden gemaakt,
ondanks het gelul van allerlei HOERNALISTEN van de westerse door Zionisten gecontroleerde
staatspers en zogenaamde onafhankelijke persagentschappen en omroepen in de wereld. We weten
wat er met Qadhafi is gebeurd. En we weten ook wat de westerse kontneukers van de Zionist en de
Jezuïet hebben geprobeerd met Syrië. Alleen, in Syrië lukte het niet door inmenging van, alweer
Rusland. En sinds dan is Rusland niet langer alleen de grote vijand van Amerika. Amerika heeft
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hierdoor ook de oorlog aan het zeer onafhankelijk opererende land Venezuela verklaard, dat door de
financiële hulp via de Bank van het Zuiden alle landen in midden en zuid Amerika op de hand
kreeg. (Een bank die werkt zoals IMF en Wereldbank zouden moeten werken) Het Amerikaanse overwicht in de landen was tanende omdat bevolkingen doorkregen dat de Venezolaanse hulp bij
hen terecht kwam terwijl de financiële hulp van het IMF verdween in de steekzakken van hen die
aan de ‘macht’ waren en andere rijken onder de bevolking door verkoop van staatsbedrijven. Een
beetje zoals bij ons, alhoewel geen enkele politieke lul de behanger dit wil weten. We hebben het zo
goed. We betalen alles bij elkaar nog maar zo’n 80% belasting terwijl de inflatie ons elk jaar zo ongeveer 6% tot 10% armer maakt en we toch zeker 2% BELAST bij ons al veel te laag loon krijgen.
Wanneer gaat de ‘domme’ meute HIER een keer beseffen dat we in een FASCISTISCHE EU leven? Dat onze ongelikte beren, de politieke kontneukers bedoel ik hiermee, van het land zelf een
zogenaamd asociaal koninkrijk hebben gemaakt waarbij ze allemaal trouw zweren aan de koning en
aan ZIJN grondwet zodat ze de bevolking verder kunnen verneuken. Leven we in een DEMOCRATIE? ECHT? In een echte democratie is er geen plaats voor een stelend koningshuis dat wij moeten
onderhouden terwijl ze zo rijk zijn als de zee diep. Als de paus een SOCIALIST was, dan bestond
armoede al lang niet meer in de wereld! Maar het Vaticaan is een even grote dief als de ganse cleresie, EU, westerse landen en bankmaffia.

In het nu
Venezuela is niet allen de grootste bezitter van oliereserves ter wereld. Het land heeft ook de
grootste GOUDRESERVES in de wereld en exploiteert al voor het derde jaar op rij jaar goud waarvan het meest wordt verkocht aan Rusland en China.
Not every central bank is a net buyer. For the second year in a row, Venezuela has been the largest seller of gold,
with 25 tonnes sold last year to help pay off debt. However, gross official sector sales declined by 55 percent last
year, to the lowest since 2014, indicating that central banks are happy to keep their reserves in gold, historically vie wed as a safe-haven asset.

Terwijl Amerika de grootste aankoper is van goud, kunnen we gevoeglijk aannemen dat Amerika
tegelijkertijd het armste land is in het rijtje van de 10 voornaamste aankooplanden van goud. Hun
goudvoorraad is amper 1% van de totale reserves. Hun 8.000 ton in de kluizen lijkt veel maar het is
niet duidelijk of het hier over tonnen in gewicht gaat of over metrische tonnen. Tegenover de 17 biljoen schuld van Amerika is dit een druppel op een gloeiende plaat, maar wellicht zal goud nog ontzettend in waarde stijgen als alle centrale- en nationale banken hun goudinkopen hebben gedaan?
De goudprijs wordt al eeuwenlang gemanipuleerd door de bankmaffia. Nu gebruiken ze hiervoor
Bitcoin. Dus, als ze klaar zijn met manipuleren en de goudprijs loslaten, zal ook Bitcoin volledig in
elkaar storten, ondanks alle beloften.
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Tja, nog een reden te meer voor vele bedrijven, en vooral de bankmaffia natuurlijk, om naar India
en China te gaan. Ze zijn zowat de rijkste landen ter wereld ondanks dat je dit nooit zou zeggen als
je de beursberichten gelooft en het gemanipuleer van valutakoersen. Mensen zijn wijsgemaakt dat
goud geen waarde meer heeft. Maar goud is nooit uit de bankwereld verdwenen geweest. Goud is
altijd het richtsnoer geweest voor het spelen met valuta, terwijl iedereen dacht dat de dollar toonaangevend was. Natuurlijk speelde de dollar een sleutelrol. Maar dan alleen om ons allemaal te kunnen plukken. Ons te bestelen. Op dit moment kost het ECHTE olielanden ongeveer 2-25 dollar per
vat om olie op te pompen. Is het dan geen REGELRECHTE DIEFSTAL om zo’n vat olie op de
markt te verkopen voor 80-100 dollar per stuk? Noemen ze dat ‘vrije’ markt? Nee, dat komt o.a.
door speculatie! En als ook de olieproductie via de OPEC op aandringen van Amerika aan banden
wordt gelegd tot een afgesproken MAXIMUM om olieprijzen HOOG te houden dan wordt het
DIEFSTAL! Denkt die DIEVENBENDE echt dat niemand hun verwerpelijke DIEFSTALSPELLETJES doorheeft?
Maar, als het er werkelijk om gaat is VENEZUELA HET RIJKSTE LAND TER WERELD!
En hun president beseft het, zoals ook AMERIKA met zijn waardeloze dollar en weinig goud!
En dat is het enige echte en meest waarheidsgetrouwe verhaal over Venezuela. Een hedendaags
broeinest voor het begin van een derde wereldoorlog. Ik ben echter blij dat een wereldoorlog uiteindelijk een keer in Amerika wordt uitgevochten, nadat dit land 70 jaar lang massamoordenaar en
couppleger voor de Zionist en de Jezuïet heeft gespeeld in heel de wereld!
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