Etienne van Rattingen

De nasleep van het Cyprus “Bail-In”
Model
In 2015, om correct te zijn op 1 november 2015, hebben de G-20 landen een wet aangenomen
waardoor ze zich de mogelijkheid toe-eigenen (aanzet tot stelen) om bij een volgende bankencrisis
alle tegoeden van alle burgers te ‘bevriezen’ en daarna alle ‘assets’ (uw geld en spaargeld) op te eisen.
Natuurlijk wordt dit aan u ‘verkocht’ via de hoerachtige pers en de droplullen in de politiek als
‘voor het goed van de burger’ als het zover komt. In realiteit, en dat is het enige waar ik me mee bezig wil houden, stopt het de burger om zijn ‘kapitaal’ om te zetten in fysiek geld. Zouden ze dat niet
doen, dan zou elk bank binnen een halve dag compleet FAILLIET zijn! Dus, vraag u af! Een bank is
private onderneming, zoals de bakker of de slager. Waarom worden die door de kontenneukers in de
politiek zo ontzettend beschermd? Zou het kunnen dat de banken onze landen regeren en niet die
klootzakken waarop we mogen stemmen?
De TEMPLATE voor de bail-in ziet er als volgt uit naar het model van Cyprus!
1. 25 juni 2012: Cyprus vraagt de EU om een bailout
2. 24 november 2012: Cyprus maakt bekend dat ze een overeenkomst met de EU hebben om
een bailout proces voor de Cypriotische banken op te starten. (Benodigde kapitaal 17,5 miljard euro van ons BELASTINGGELD!)
3. 25 februari 2013: Nicos Anastasiades wint de verkiezingen op Cyprus. Zijn tegenkandidaat
was een communist die TEGEN alle bezuinigingsmaatregelen was. (terecht om tegen bezuinigingen te zijn, want als je bezuinigt als staat dan trek je koopkracht UIT de economie! Dat
doen alleen onnozele kontenneukers van de bank en Rothschild! Zeker als je dan ook nog
eens belastinggeld gaat gebruiken om PRIVATE ondernemingen, want dat zijn banken, uit
een door henzelf veroorzaakt financieel zwart gat te halen!)
4. 16 maart 2013: Cyprus maakt haar maatregelen bekend voor de bail-in. Van alle bankrekeningen onder de 100.000 euro wordt 6,75% gestolen (want er is geen ander woord voor ondanks alle ‘wettelijke’ gezwam) en van alle rekeningen boven de 100.000 steelt de staat
9,9%. De banken worden gesloten!
5. 17 maart 2013: regeringssamenkomst om over de bail-in / bailout te stemmen wordt uitgesteld. (een toneelspel van de politieke kontenneukers want de banken hebben de regering al
gedwongen om te betalen. De rest is het clowneske gedoe van politieke oplichters, leugenaars en dieven.)
6. 18 maart 2013: Banken moeten gesloten blijven tot 21 maart 2013.
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7. 19 maart 2013: Het parlement wijst de bail-in maatregel af.
8. 20 maart 2013: de banken verlengen hun sluitingstermijn tot 26 maart 2013.
9. 24 maart 2013: Cash afhalen bij banken wordt gelimiteerd tot 100 euro per dag en dan nog
alleen bij de grootste banken in Cyprus. De rest blijft gesloten.
10. 24 maart 2013: Bail-in wordt toch goedgekeurd voor alle bedragen boven de 100.000 euro.
Door deze leugenachtige zet van de politiek en bancaire maffia verliezen spaarders bij de
bank van Cyprus 40% en bij Laiki zelfs 60% van alle tegoeden boven de 100.000 euro! Laiki bank is een extra grote bandietenbende omdat ze klanten en personeel eveneens aanzette
om aandelen van de bank te kopen die op slag ook totaal WAARDELOOS waren. Komt dit
niet bekend voor? Fortis, Dexia en al die andere bankmaffia toestanden voor argeloze spaarders?
Ik wil u alleen maar waarschuwen. Nu is het alleen maar stilte voor de storm. Alle schulden voor
banken door het Ponzifraude systeem is met een factor 3 toegenomen. Het bazel 3 akkoord is een
lachertje zoals ook de vorige bazel akkoorden thuishoorden in een slapstick. Alles draait om zoethoudertjes voor het grote, argeloze publiek die straks nogmaals een enorm oor zullen worden aangenaaid door de staat-bank NV maffiosi!

Het voorspel
Maandenlang leugens en propaganda verspreiding vlak voor het ineenstorten van de banken op
Cyprus. Dan in de tijdspanne van één weekend kwam de ganse klotenzooi uit en alle rekeningen
werden bevroren. Niemand kon zijn geld nog veilig stellen want dat betekent het in werkelijkheid!
Vooraf waren er geen waarschuwingen want de maffiatop van banken en politiek willen natuurlijk dat het ‘vertrouwen’ behouden blijft in ‘het systeem’ dat u keer op keer benadeelt, besteelt en
oplicht! ‘Het systeem’ is natuurlijk nooit fout. Daar mankeert geen ZAK aan! Maar er mankeert ontzettend veel aan de mannekes die het systeem in leven houden. DE ECHTE KLOOTZAKKEN:
CEO’s van banken, raden van bestuur van banken en natuurlijk de LEEGLOPERS EN DROPLULLEN in de politiek. Elite en politieke maffia horen aan de kant te worden gezet. Voor eeuwig!
Middenkader en alle andere mensen die werken in banken houden hun mond omdat ze ook niets
weten. Ze hebben geen machtspositie in de politiek of financiële hiërarchie. (Er zijn altijd uitzonderingen zoals ikzelf, maar dat heeft te maken met het feit dat ik voor mezelf uitmaak wat ik in detail
wil weten. Vanaf het moment dat het hoogste bankgespuis uit de Rothschildclan ons kwam ‘uitleggen’ dat het een serieuze crisis ging worden, ben ik heel er diep in de bancaire toestanden gekropen
en werd alles voor mij duidelijk! En nu heeft het me ook nog mijn ‘job’ gekost. Afgedankt, vanwege mijn leeftijd als een oude versleten dweil, met medewerking van de politieke KLOTENZOOI en
KONTENNEUKERS! Enfin, ze zullen het geweten hebben! Ze zullen het niet voor niets gedaan
hebben!)
Zorg dus dat u altijd wat cash in huis hebt. Genoeg om het een paar maanden uit te kunnen
zingen wat betreft eten en drinken. De rest zal moeten wachten op geld wat mij betreft!
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