5 April is een vervolgbijeenkomst voor mensen die elkaar inspireren en helpen bij
het stoppen van hypotheek betalingen.
Ontstaan uit nood zowel als andere motivatie, welke verband houdt met alle informatie die de laatste
jaren boven water is gekomen hoe het bancaire systeem in werkelijkheid functioneert.
Moedige initiatieven, mensen die zijn gestopt met betalen:
http://www.bovendien.com/actualiteit/actualiteit/hypotheekfraude-van-banken-aan-hunhypotheekklanten met 3 aangiftes.
Deze manier is een pittige uitdaging; het vraagt een IJzeren basis. Zij hebben ons geïnspireerd en
aangezet tot verkenning van nog meer manieren.
In Nederland is bekend o.a. het boek “Geld komt uit het Niets’ van Ad Broere www.adbroere.nl zie ook
zijn filmpje met uitleg aan kinderen
http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2013/03/13/fn-interview-ad-broere-geld-komt-uit-hetniets-video/ Hij is econoom en ex bankier (wij hopen dat hij present is 5 april), de film Money as Debt
(Geld uit Niets), nieuws via allerlei sites o.a. EuroStaete: http://www.eurostaete.eu/geld/htm/geld-uitniets.htm, Niburu www.niburu.nl
Twee belangrijkste punten:
- Op het moment dat je jouw handtekening zet voor de hypotheek, ga je ervan uit dat de bank het
totale bedrag uit het bestand van beschikbaar vermogen tegen het totale pakket aan
voorwaarden, aan jou verstrekt.
Dat is NIET het geval: slechts ca. 5% is ‘beschikbaar’ en de rest wordt met 1 druk op de knop, dus
fictief, ‘gecreëerd’: het is er NIET,
het bestaat dus ook NIET.
Er is dus sprake van fraude: 1 van de 2 partijen handelde te goeder trouw, de andere partij wist
al beter.
- De meeste hypotheken zijn (vaak zelfs al kort na ondertekening) met winst, gegarandeerd door
jouw handtekening, doorverkocht: securiturisatie. Het contract is weg; er is in dat geval geen
bewijsbare overeenkomst meer en dus is, juridisch gezien, de betalingsplicht ook weggevallen.
In feite heb je zelfs recht op de winst.
Er worden zelfs Events georganiseerd: Op 17/18/19 April in Amsterdam, met een Award voor
hen die de hoogste verkoopcijfers aan securiturisatie behaalden!
http://www.iir.nl/finance/investment/event/securitisation-event
Hiervan verslag te doen is dan ook een schot voor open doel waar geen rechter omheen kan;
wie kan en wil dit oppakken?!
OPPT brengt op wereldschaal schulden in vereffening doordat de juridische constructies bij banken,
corporaties en overheden is verdwenen. WE ZIJN VRIJ hetgeen we aan hen slechts DUIDELIJK hebben te
maken: http://galacticchannelings.com/nederlands/oppt.html
Een mogelijkheid die in beeld lijkt te komen is het rechtsgeldig gebruik maken van Promissory Notes;
iedereen onschendbaar, net als de bank http://www.getoutofdebtfree.org/Promissory-Notes
Ervaringen zijn (uiteraard helaas) nog onbevredigend.
Vanuit de Ziel, niet vanuit het Ego, gaan wij voor onszelf en het grotere geheel doorpakken en
nodigen iedereen uit die zich hierin herkent, om volgende week vrijdagavond 05 april, inloop 19.30
e
uur, aanvang 20.00 uur present te zijn voor een 2 brainstorm bijeenkomst.

Jan; Dillewaard uit Assen is reeds geruime tijd gestopt met betalen (zie bij Bovendien.com). Hij komt
om te getuigen en hulp te bieden.
Zijn ervaringen en wijsheid zijn voor ons zeer belangrijk.
We zijn heel blij met de professionele expertise hulp van Anthony Migchels van Gelre

Handelsnetwerken voor een korte impressie: http://www.youtube.com/watch?v=dLzOPQ89FrE
MAARTEN; LUSINK IS OOK PRESENT, HIJ VERRICHT BAANBREKEND WERK O.A. RICHTING OVERHEDEN

Onder voorbehoud (drukke agenda) is Luca; van Dinter ook present

Aanmelden graag voor woensdag 3 april bij Ans; van de familie Kunkeler Hoorn, 0229270248 email ans@denieuwezon.nl
Locatie:, in Nibbixwoud Ruimte van het Zuiver Hart, Dorpsstraat 88 1688 CJ.
Bijdrage in de kosten: vrijwillige bijdrage, ajb minimum 5,- Gratis koffie en thee.

