Lieve mensen,
We hebben nu een minister Dijsselbloem die het idee wil doorvoeren dat van elke private persoon:
kleinkind, kind, ouders, grootouders en overgrootouders willekeurig een greep in diens
spaargeldpot denkt te mogen doen. Dit heeft allemaal te maken met de eigendomskwesties van
het recht op ons eigen geld en het fiatgeld dat banken creëren. De politiek is daardoor verdeeld en
er is daarover vanmiddag om 17.15 u een live discussie over.
Op facebook Geldgeweld: https://www.facebook.com/Geldgeweld?fref=ts wordt actie gevoerd over
o.a. eigendomskwestie van het (zuurverdiende) geld op onze bankrekening. Heb jij je wel eens
afgevraagd of jij de eigenaar van dat geld bent? De meeste mensen zullen natuurlijk
verontwaardigt reageren, dat het logisch is dat zijzelf de eigenaren zijn...
Het blijkt namelijk dat banken ons geld misbruiken om b.v. wapens, producenten van kernenergie
sponsoren, geldcreatie, hypotheekfraude, bonussen e.d. te sponsoren. Tevens hebben banken het
monopolie op alle geldtransacties! Probeer jij maar eens contant aan een loket te betalen om je
gas, licht en water te verrekenen. Lukt niet, want banken dwingen ons, door middel van hun
monopolie digitaal te betalen. Lekker makkelijk, toch? Echter wij hebben dat stilzwijgend
toegestaan vanwege het 'gemak'!
Er is echter een oplossing voor en dat kan alleen lukken als wij met z'n allen er wat aan gaan
doen!
Wij hebben de macht om dat bankmonopolie te doorbreken om dat alles weer terug te draaien. Dat
je weer de keus hebt om contant te kunnen betalen.
Hans Jürgen Redzcus heeft dit probleem nu bij de politiek neergelegd, nadat hij bij zijn eigen ING
bank een Geldverbod had neergelegd. De ING (ook de ASN bank) weigert aan dit verzoek te
voldoen. Hans wil daar een rechtszaak over beginnen als de politiek niet hun verantwoordelijkheid
in deze kwestie nemen. Hij heeft echter dringend hulp nodig in deze geldkwesties die uiteindelijk
ook ons aangaan.
Lees meer: http://www.webklik.nl/user_files/2012_03/370578/Bankfraude/Geldverbod.pdf en ook
mijn Geldverbod aan de ASN bank:
http://www.webklik.nl/user_files/2012_03/370578/Bankfraude/Geldverbod_ASN_bank.pdf
Dit alles staat op mijn website: http://www.praktijkredhawk.nu
Wij zoeken deelnemers om dit openbaar te maken d.m.v. een Geldverbod aan jullie banken voor te
leggen. Daar is de politiek gevoelig voor. Zo kunnen wij de banken en instanties dwingen om weer
de keus te hebben om contant te kunnen betalen. Of wens jij liever dat je straks met een
geïmplanteerde chip rondloopt? En samen staan we toch sterker!
Daarnaast vragen wij jullie om als je een hypotheek hebt, of iemand kent, om je notaris een paar
vragen, via email, voor te leggen en hun antwoorden aan jurgens@redczus.nl of
info@praktijkredhawk.nu te zenden. De vragen hebben betrekking op het eigendomsrecht van
fiatgeld dat banken creëren. Wie is nu werkelijk de eigenaar?
Dit zijn de vragen die je de notaris kunt voorleggen:
1. Bestaat er een paragraaf annex artikel die in een Nederlands wetboek het eigendom van
fiatgeld beschrijft?
2. Is de hypotheekgever via zijn handtekening de eigenaar?
3. Is de bank vanwege de traditionele praktijken en het gewoonterecht de eigenaar?

4. Is DNB vanwege haar door het stelsel verkregen autoriteit de eigenaar?
5. Is de overheid via staatsreglementen en wetten, de eigenaar?
6. Is de ECB vanwege de wettige betaalmiddelen munten en biljetten ook de eigenaar van elke
transactie waarmee fiatgeld geschapen wordt?
7. Of kan de feitelijke schepping van het geld namelijk door de handtekening van de
geldschepper zelf als de daadwerkelijke eigenaar alleen vastgesteld worden tot dat er een wet
dit mankement opheft?
8. Of is dat fiatgeld gewoon gemeenschapsgeld, immers is het, de smeerolie van onze
beschaving die aan niemand persoonlijk kan toebehoren omdat het een gezamenlijk product is
dat nog geen wettelijke status heeft?
Alvast bedankt voor jullie aandacht voor deze kwesties die ons allemaal aangaan en laat je Licht
erover schijnen.
Hartegroet,
Jan; van de familie Dillewaard en ook namens Hans Jürgen Redzcus

