Etienne van Rattingen – natuurfilosoof

Fractioneel Reserve Bankieren uitgelegd voor de leek!
Nadat u dit gelezen hebt, weet u wat Fractioneel Reserve Bankieren is, hoe het werkt, dat het Ponzifraude is en dat u als klant door een bank wordt belogen, bedrogen, opgelicht, bestolen, waarbij
banken op illegale manier geld aanmaken in hun bankcomputers en vals geld in omloop brengen.
Alles met goedkeuring van onze regering, juristen, rechters, justitie, politie en notarissen.
En dan proberen ze ons wijs te maken dat complotten niet bestaan!
Een bank moet een minimum aan EIGEN kapitaal hebben. Overeengekomen is dat een bank hooguit 10% eigen kapitaal moet hebben. Meeste banken halen dat niet. Daarom zijn de BAZEL akkoorden in het leven geroepen. Al jarenlang hangt boven elke bank het derde Bazelakkoord dat nog
‘maar’ 8% eigen kapitaal verlangt. Dit akkoord is op de lange baan geschoven omdat banken FEITELIJK allemaal failliet zijn. Er is geen enkele bank die SOLVABEL is in de wereld, behalve dan
de banken die aangesloten zijn bij de BRICS landen. Alles wat naar ROTHSCHILD zijn bedrukt
schijtpapier stinkt, is failliet.
Dus, vergeet dat uw geld VEILIG is bij een bank.

Waarom is uw geld niet veilig bij een bank?
Omdat u eerst eens moet gaan beseffen dat hetgeen u geld noemt, geen geld is! U spaart geen geld
maar IOU’s voor Rothschild en die zijn allemaal uit de gebakken lucht getoverd als KREDIET.
Daarbij is het onderpand voor al deze kredieten om leningen voor burgers en staten te toveren uw
salaris en de verplichte belastingen die u betaalt. Om zeker te zijn dat de bank niet omvalt in tijden
van crisis, gaat de bank naar de staat en EIST dat ze met ONS belastinggeld uit het zwarte gat worden gehaald dat door wanbeleid, corruptie en hebzucht door hen zelf is veroorzaakt. De staat gehoorzaamt omdat ze 1) in de zakken van de banken zitten, 2) zich geen revolutie kunnen veroorloven en 3) niets te vertellen hebben omdat het beleid in een land door de financiële bedrijven wordt
uitgemaakt. Dat is de reden waarom we allemaal VERPLICHT DOOR DE WET een bankrekening
moeten hebben en banken als private bedrijven, met de wet in de hand, onze identiteitskaarten controleren om te zien of ze nog steeds geldig zijn. Indien niet geldig, blokkeren ze na een tijdje de
bankrekening.
Als men dit anders onder woorden brengt wordt het: u bent een crimineel als u GEEN geldige identiteitskaart hebt. DAT IS DE GROOTSTE ONZIN OOIT VERKOCHT! Al heel mijn leven is mijn
identiteit onveranderd gebleven. Maar de grootste bandieten, oplichters, dieven en valsmunters werken, MET GELDIG IDENTITEITSBEWIJS, bij de banken en de staat!
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Voor alle zekerheid kijkt u een keer naar dit artikel. U ziet daar een paar kreten zoals ESM, Europese Unie, noodpakket en al die onzin. Wel ik zal het ganse artikel even vakkundig voor u vertalen.
De Cypriotische banken zijn ontzettend in de financiële problemen gekomen omdat ze door het jarenlang
plegen van PONZIFRAUDE in de vorm van uitlenen van kredieten en ‘geld’ uit de gebakken lucht tove ren. Met al deze niet bestaande gelden hadden ze veel geïnvesteerd in de Griekse obligaties. Doordat
Griekenland door de TROJKA onder curatele werd gesteld werden de obligaties van Griekenland waardeloos. Doordat Cyprus van oudsher een toevluchtsoord is geweest waar gelden van over de ganse wereld naar toe werden gesmokkeld om in het land van herkomst geen belastingen te moeten betalen, zijn
vele tegoeden, vooral van financiële instellingen en internationale bedrijven, teruggetrokken omdat
CEO’s en leden van de raden van bestuur ook nog van die mazzelbaantjes hebben bij andere financiële
instellingen en grote internationale bedrijven om niet te spreken over de nodige contacten op hoog ni veau heen en weer. Deze bedrijven zijn allemaal op de hoogte gebracht door hun spionnen, waarna ze
alle tegoeden over lieten schrijven op rekeningen elders en daardoor stonden de Cypriotische banken in
2011/2012 op omvallen.
De ESM is een verdrag dat door financiële criminelen bij de Europese Commissie is ontworpen en waar
geen juridisch verhaal door geen enkel EU land op kan worden gehaald. Simpelweg; als een land niet wil
betalen kan de EU een land DWINGEN om te betalen. Dat zulke verdragen kunnen bestaan komt omdat
er bijvoorbeeld een verdrag wordt voorgelegd aan een bepaalde ambtenaar in een land of een commissie.
Die ondertekenen, waardoor de staat en de GRONDWET buitenspel blijven. Dikwijls zijn het juist de
‘beoordelende’ mensen van deze juridische, financiële of wetenschappelijke onzin geen VERSTAND
hebben. Dat geldt ook voor goedkeuringen van vaccins, nieuwe medicatie, voeding, insecticiden, chemische toevoegingen in het eten enzovoort. U begrijpt het zeker wel? We worden bestolen en vergiftigd
doordat regeringen van landen hiervoor de VERANTWOORDELIJKHEID NIET WILLEN NEMEN.
Banken en grote internationale bedrijven maken de dienst uit in Europa en de EU. Als de ESM van een
land tegen morgen bijvoorbeeld 1 miljard eist dan MOETEN die de volgende dag op tafel liggen. Daar
wordt dus ons BELASTINGGELD voor gebruikt. Om maffia-instellingen zoals banken te redden uit de
door hen zelf veroorzaakte financiële shit en ZWARTE GATEN.
In Cyprus is ook voor de eerste keer de BAIL-IN methode gebruikt. De banken stalen alle gelden die nog
op de rekeningen stonden van bedrijven en spaarrekeningen van eerzame burgers. Men zegt dat alles bo ven de 100.000 euro is geconfisqueerd geworden zoals dat juridisch heet, omdat zelfs deze bandietenbende moeite heeft met het gebruik van het woordje stelen, hetgeen beter op zijn plaats zou zijn. Vooral
Russische bedrijven en spaarders waren hiervan de dupe.
Een paar jaar later heeft de G20 een wet goedgekeurd die banken de mogelijkheid biedt om alle gelden
van burgers te ‘confisqueren’ indien noodzakelijk.
De wet was eigenlijk helemaal niet noodzakelijk maar geeft alles voor banken een beetje meer cachet
omdat ze dan naar de staat kan wijzen als de domme schuldige. (Ja, zo diep zitten regeringen in de zakken van de financiële industrie. Ze verraden het volk als het hen uitkomt.)
Ik zal even vertellen waarom deze wet totaal overbodig is. Al wat u denkt tegoed te hebben bij een bank
staat aan de creditzijde. Dat wil dus zeggen dat alles wat u bezit, eigendom is van de bank. U mag het ge bruiken totdat de bank het ‘nodig’ heeft.
Ja, dat is het leuke addertje onder het gras. En dan verplicht de wet ons een bankrekening te hebben bij
zulke maffia-instellingen. Dat is de HYPOCRIETE BESCHERMING die we ‘genieten’ van de staat.

Voor zover de ‘veilige’ bank. Een corrupte bende die blijft bestaan omdat u HEN vertrouwt!

Hoe gaat de PONZIFRAUDE in zijn werk?
Stelt u voor dat u naar de bank gaat om te overleggen welke vorm van hypotheek de beste is voor u
omdat u een huis wilt kopen. U komt uw hypotheek overeen met de bank en dan komen ze met de
papieren boven tafel. Een ‘solvabiliteitsonderzoek’ bij, in België dan, door de Nationale Bank. Een
paar dagen tot weken later hebt u de uitslag en kunt weer naar de bank om de rest in orde te maken.
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Begrijp goed. U hebt geen contract met de bank. De bank heeft u nu al opgelicht. Het geld voor uw
hypotheek is al aangemaakt in de Nationale Bank op uw naam als KREDIET. De bank belooft u
geld. Er is u wijsgemaakt dat spaargelden van andere klanten hiervoor gebruikt worden. Dat is niet
waar. Banken mogen niet speculeren met geld van klanten. Ze moeten feitelijk alles wat alle klanten
tegoed hebben per direct uit kunnen betalen. Wel, houdt u vast. Dat kunnen ze niet. In eerste instantie omdat ze niet genoeg onderpand hebben en in tweede instantie omdat er niet genoeg geld meer
in omloop is door de grote hoeveelheden VALS GELD die ze hebben aangemaakt door hun PONZIFRAUDE FRACTIONEEL RESERVE BANKIEREN toe te passen. Er is nog nauwelijks 2% echt
geld, bestaande uit munten en papier, in omloop. Daarom willen banken ook dat iedereen met zijn
bankpasje betaalt.
Laat ons zeggen dat u 100.000 euro hebt geleend. Wat gebeurt er dan? Die 100.000 euro is door de
Nationale Bank uit de gebakken lucht getoverd en als KREDIET op uw naam op de balans van de
bank, waar u uw hypotheek hebt afgesloten, gezet. De bank waar u nu uw hypotheek hebt lopen
maakt nu nog maar even minimaal 9 keer het bedrag aan dat op uw naam staat, is 900.000 euro.
U moet goed beseffen. Uw geld bij de Nationale Bank bestaat niet en de 900.000 euro bij de bank
waar u uw hypotheek hebt lopen bestaan evenmin. Er is dus, op ILLEGALE WIJZE door corruptie,
bedrog, en oplichting, een miljoen aan niet bestaand geld gecreëerd, en dat is Ponzifraude plegen.
De 100.000 euro blijven staan op de balans van de bank bij de Nationale Bank. Er wordt 100.000
euro op de bankrekening van de notaris gezet en ze hebben dus nog 800.000 euro om met te spelen.
Indien ze deze 800.000 euro nogmaals in zijn totaal kunnen uitzetten in de vorm van leningen, maken ze nogmaals 7,2 miljoen euro aan niet bestaand, is dus VALS, geld aan.
Kijk, als een PRIVATE bank dat mag, zonder dat justitie en politie er tussen komen, dan vraag ik me af
waarom wij dat niet mogen? Is de wet niet gelijk voor iedereen? Of bestaat er dan toch CORRUPTIE
in de hogere hiërarchie? En, dan houd ik het even ‘deftig’ want eigenlijk is het LANDVERRAAD!
Trouwens als we allemaal gelijk zijn, hoe kan het dan dat er een hiërarchie bestaat? Leuk niet, al die filosofische vragen?

Zelfs het kleinste kind kan begrijpen dat zulke oplichterijen niet door kunnen gaan zonder dat het
ganse diefstalsysteem in elkaar stort. Wel, feitelijk is dat al verscheidene keren gebeurd. 1930, 1970,
2000 en 2007 zijn wel bijzondere PONZIFRAUDE mijlpalen. 1930 zorgde voor bancair wereldmonopolie, 1970 zorgde ervoor dat de Amerikaanse dollar zich aan olie koppelde ipv aan goud waarna
het Amerikaanse leger voor de bancaire kar werd gespannen om alle landen die nog niet naar de pijpen van ROTHSCHILD en London City dansten, te veroveren, 2000 snoepte al onze pensioenen op
en 2007 heeft alle landen van het westen naar het totale faillissement gebracht. En al dat geld verdween in de ZAKKEN VAN DE BANKEN. En? Dat geld is alweer totaal verdwenen. Uitgegeven
of verdwenen in het zwarte gat van hun Ponzifraude FRACTIONEEL RESERVE BANKIEREN!
Gespendeerd in GEKOCHTE LANDEN om via WURGCONTRACTEN allerlei bodemschatten zoals olie, goud, zilver, diamant, uranium en dergelijke door te spelen naar multinationale en mijnbouwbedrijven die totaal in handen zijn van enkele zeer rijke families in de wereld. Dezelfde families die min of meer eigenaars zijn van alle banken en verzekeringsmaatschappijen.
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De BRICS uitgelegd
De BRICS landen zijn de landen die het westerse betalingssysteem hebben verlaten en hun munten
volledig hebben gerelateerd aan goud. Maar vergeet het eeuwig dat ze onder het juk van Rothschild
en consorten hun macht en gemanipuleer zijn ontsnapt. De banken hebben Amerika en Europa finacieel volledig leeggezogen met medewerking van de corrupte politici. Nu ze bijna alle bodemschatten beheren wordt het tijd om ook alle goud en zilver op te gaan eisen doorheen heel de wereld.
Want laat ons eerlijk zijn. We hebben geen enkele ‘wereldmunt’ nodig. Of deze nu gerelateerd is
aan goud of olie dan niet. Zolang de bancaire maffia hun PONZIFRAUDE kunnen blijven spelen
zullen ze altijd de macht en de touwtjes in handen blijven hebben.
De BRICS is een even grote oplichterij als het westerse gebakken lucht systeem. Je kunt werkelijk
geld niet relateren aan bedrukt schijtpapier zolang dieven, oplichters en moordenaars het geldsysteem beheren en OVERHEERSEN met medewerking van regeringen die alle wetten maken omdat
ze zo diep in de kont van deze bancaire elite zitten. Hedendaagse regeringen kunnen werkelijk gewoon worden vervangen door hondjes want die kunnen VEEL BETER OPZITTEN EN POOTJES
GEVEN.
Vergeet dat Brazilië, Rusland, India, China en zuid Afrika een geldsysteem op gaan zetten dat niet
langer door de Rothschilds zal worden gecontroleerd. India, China en zuid Afrika zijn PERSOONLIJK EIGENDOM van deze familie. Brazilië wordt gecontroleerd door het Amerikaanse leger en de
CIA. Rusland wordt in toom gehouden door de NAVO landen. Daarom wilden ze Oekraïne in handen krijgen. Oekraïne is het verdeelstation van Russisch gas en olie naar Europa, met name de oude
Warschaupact landen. Rusland heeft al meerdere keren gedreigd om de kraan naar Oekraïne dicht te
draaien vanwege wanbetalingen. Tot nu toe vloeit er nog steeds ‘energie’ doorheen de pijpen naar
Europa. Dus wat is een kreet?
Het BRICS systeem zal worden gecontroleerd door London City via China, omdat China eigendom
is van London City en London City is Rothschild. Trump heeft al meerdere keren gezegd dat China
alles namaakt en het voor een schijntje op de wereldmarkt gooit. Punt is dat Trump zijn mond dichthouden moet omdat de banken, vooral Amerikaanse en hij is PERSOONLIJK eigendom van Goldman Sachs, hebben beslist om alle bedrijven over te brengen naar China om daar aan de slag te gaan
met de goedkope arbeidskrachten. New Hope Group is zo’n voorbeeld. NHG staat aan de top in de
agribusiness in de wereld en maakt 26,6 miljoen ton agriculturele zooi alleen al in en voor China.
Ze hebben daarnaast nog 400 nevenbedrijven overheen de wereld verspreid. Ze slachten 8,5 miljoen
varkens en 750 miljoen kippen, eenden en ander gevogelte per jaar. De Wereldbank heeft via het
IFC (International Finance Corporation) 45 miljoen (van ons gestolen belastinggeld) geïnvesteerd in
holdings van NHG en bijna 20 miljoen in een chemische fabriek horende tot een holding van NHG.
Bedrijven zoals Ernst&Young zijn hier van op de hoogte. Maar ipv alle wantoestanden aan te klagen en ons gestolen belastinggeld terug te vorderen geven ze zulke pipo’s dan nog prijzen zoals bijvoorbeeld Liu Yonghao in 2011. Hij heeft nogal wat functies waarbij hij zijn diepe steekzakken danig vult terwijl wij, eenvoudige lullen de behangers, nog niet eens een bijbaantje mogen hebben of
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testamenten vol met geheimhoudingsverklaringen moeten tekenen als we gewipt worden door deze
maffia-instellingen. Het lijstje van deze Chinese pipo zijn nevenactiviteiten:
Chairman of the Board and President of Sichuan New Hope Group Co., Ltd.
Vice Chairman of China Minsheng Banking Corp., Ltd.
Chairman of New Hope Investment Co. Ltd.
Chairman of Sichuan New Hope Agribusiness Co., Ltd.
Chairman of Shandong Liuhe Group Co., Ltd.
Supervisory Board of Minsheng Life Insurance Co., Ltd.
Standing Member of CPPCC (Chinese People’s Political Consultative Conference)
National Committee
Vice Chairman of CPPCC Economic Commission.
Vice Chairman of All China Federation of Industry and Commerce
Vice President of China Association for Promotion of Glorious Cause
Vice Chairman of China Feed Industry Association
Vice President of China Dairy Association”
En dat noemen we wat? GEEN BELANGENVERSTRENGELING?

Ik zal u ook laten zien hoe bijvoorbeeld de macht wordt verdeeld in de bancaire wereld. U moet weten dat dit maar een schijntje is, een tipje van de sluier wat betreft het Rothschild imperium. Geloof
me, ik heb van deze familie zowat alles in kaart kunnen brengen.
We gaan even terug naar het jaar 2002 en naar de persoon van Ian Prosser. Hij stond dan onder andere aan het hoofd van Six Continents PLC en Royal and Sun Alliance Group. Six Continents is een
hotelketen waarin 3200 hotels in 100 landen door hem worden vertegenwoordigd. Daarbij komen
ook nog 2000 restaurants en bars verspreid over Engeland en Duitsland. Dat is dus één tak.
Royal and Sun Alliance Group is een ander hoofdstuk. Dat is een groep die aandelen heeft in vooral
banken, zoals de maffiabanken HSBC, Chase Manhattan, BNP Paribas, Deutsche bank, Citibank
enzovoort. En in alle genoemde banken bezitten ze bijna 10% van alle aandelen, wat hun de grootste aandeelhouder maakt bij alle genoemde banken. Op deze manier verschuilt de Rothschild familie zich steeds weer achter een of andere idioot die voor een goed salaris het gezicht wordt van een
of andere constructie van de Rothschilds.
Via Fidelity hebben ze ook ongeveer 140.000 aandelen bij BNP Paribas, Meer dan 150.000 aandelen bij Hutchison Whampoa (heeft de meeste bedrijven in China) en via Li Ka Shing, de rijkste Chinees ter wereld, bezitten ze het Panama Kanaal. De Chinezen kopen overal op de wereld alles op?
Vergeet het eeuwig. Rothschild laat alles opkopen door Chinezen die hij, door ze dik te betalen,
voor zijn financiële karretje heeft gespannen. Zonder Rothschild hadden we waarschijnlijk nooit
van Shing gehoord.
Ook is Rothschild eigenaar van News Corp. Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door Rupert Murdoch, ook zo’n vazal van Rothschild. Allen zijn rijk geworden door en via Rothschild voor wie ze
de eventuele klappen op moeten vangen en ze moeten ervoor zorgen dat de familie volledig buiten
beeld blijft. Toch, de financiële industrie kan zich niet verbergen voor ingewijden.
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News Corporation bezit vele wereldberoemde tijdschriften, kranten, televisiezenders en
filmproductiebedrijven, waaronder: The Australian (Australië); The Sun (VK); The Times (VK); The
New York Post (VS); 20th Century Fox; Fox Searchlight Pictures; Fox Entertainment Group; DIRECTV
Group; en National Geographic Channel. News Corporation is tevens eigenaar van de populaire website
MySpace en heeft een aandeel van 39% in British Sky Broadcasting. Zie ook de volledige lijst van
bezittingen van News Corporation voor meer. (Wikipedia)

Verder zijn ze via allerlei overbetaalde ‘zetbaasjes’ ook eigenaars van kabel – en televisie satellietbedrijven maar ook van bijvoorbeeld Daimler Chrysler. Hierdoor hebben ze ook andere automerken
in bezit zoals: GM, Ford, Lancia en FIAT.
Echt, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar dat ga ik niet doen. Wat ik u wilde vertellen
is: de BANKWERELD is CORRUPT en besteelt ons met TOTALE medewerking van de staat die
alle wetten maakt en goedkeurt zodat deze bancaire maffia ongemoeid haar gang kan gaan en misdaden uithaalt waar wij, als ordinaire mensen, levenslang voor zouden krijgen. Massamoord en genocide inclusief.

Notitie voor alle BELGEN:
Antwerpen heeft zo ongeveer 30 orthodoxe synagogen. Velen van hen zijn ‘studiehuizen’ voor de
orthodoxe sekten die doorheen de stad wonen. Antwerpen heeft dan ook een van de grootste Joodse
gemeenschappen, inclusief Chassidische joden die de tradities volgen van Belz, Ger, Czortkow,
Lubavitch, Satmar en Vishnitz. Al deze stromingen dragen het Zionisme een warm hart toe. Het Zionisme is een verwerpelijke stroming en hun haat en genocide kunnen we elke dag lezen en zien als
we hen volgen in Palestina en Golanhoogten. Zionisme staat voor mij gelijk aan NAZISME.
De meesten onder hen werken in de diamantindustrie en de voertaal in de Diamant Exchange is Jiddisch. Rothschild Frères controleren De Beers en zij zijn eigenaars van de meeste goud- en diamantmijnen in zuid Afrika en andere Afrikaanse landen.
In 1975 bepaalde de Algemene Vergadering van de VN in Verenigde Naties Resolutie 3379 dat zionisme
een vorm van racisme is. Op 16 december 1991 werd deze bepaling van 'racisme en raciale discriminatie'
door middel van resolutie 46/86 herroepen.[14] (Bron: wikipedia)

Na meer dan 70 jaar gaat de Zionistische genocide nog steeds door. Neem hen het creëren van geld
af, door ook voor alle banken PONZIFRAUDE in de vorm van FRACTIONEEL RESERVE BANKIEREN te verbieden door hen de zwaarste straffen op te leggen die er in een land zijn! Alle constructies zullen dan vanzelf verdwijnen omdat ze gewoon niet genoeg geld meer hebben (uit de gebakken lucht getoverd en betaalt met ons belastinggeld) om deze CORRUPTE zooi nog langer te
onderhouden!

Weet u waar ik veel problemen mee heb? Opgezadeld zijn met een stelletje
leeglopers van de staat die over alles beslissen en nergens geen kloten verstand van hebben!
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