Renteloze leningen voor iedereen
De helft van onze werktijd moeten wij besteden aan het betalen van onze rente.
In de andere helft zit nog een grote hoeveelheid belasting, die aan de overheid moet worden
betaald. Op deze wijze zijn wij economische slaven, die met handen en voeten verbonden
zijn aan de banken en overheid.
Zouden wij met een renteloze maatschappij geen rente meer hoeven te betalen, dan kunnen
wij gemakkelijk met een 20 urige werkweek rond komen. Te meer als men ook de
beschikking heeft over een onbeperkte hoeveelheid gratis vrije energie volgens bijvoorbeeld
het principe van Tesla.
Hoe komt het dat wij zoveel rente aan een paar zeer rijken op deze aarde moeten betalen?
Het rentepercentage van elk product varieert van 25 tot 50%. Voor hypotheken geldt een
rentepercentage van ruim 50%. Met andere woorden je betaalt de hypotheek door de rente
ruim dubbel terug.
In elke keten van een eindproduct zitten meerdere leningen verwerkt. De producent van elk
tussenproduct verwerkt zijn rente in zijn tussenprijs. Worden al deze tussenrentes bij elkaar
opgeteld dan zit je met een product dat in vier stappen wordt gemaakt al snel op 30% rente
als aandeel op de eindprijs.
Als voorbeeld uw brood. In uw brood heeft de akkerbouwer zijn rente en inflatiecorrectie
verwerkt, dat doen ook de molenaar, bakker, vervoerders van kunstmest, graan, meel en
brood en als laatste uw winkelier. Ieder van deze personen heeft een hypotheek en zij
moeten deze rentes deels doorberekenen in het graan, meel, auto’s, oven en de winkel.
Voor de eindprijs van dit brood geldt dat deze is opgebouwd uit vier stappen
Elk jaar wordt een product duurdere door de rente op renteberekening. Als
afleidingsmanoeuvre van de rente wordt dit verschijnsel foutief de inflatiecorrectie genoemd.
De tussenfabrikant houdt hiermee rekening en berekent alvast een hoger rentepercentage
dan de werkelijke rente. Vier keer een inflatiecorrectie tikt ook behoorlijk aan.
Door de geïnduceerde inflatie en de verplichte winst van meer dan 8% wordt de rente op
eindprijs ook opgedreven.
Een bedrijf dat niet meer winst maakt dan 8% wordt namelijk een financieel prooi voor de
banken, die zich hier gretig op storten, om dit bedrijf voortijdig failliet te maken.
Wij komen hier nog op terug.
Waarom moet een bedrijf minimaal 8% winst maken. Dat is vrij simpel. Een investeerder stel
gewoon dat als hij met zijn geld op de beurs gaat handelen hij een rendement van 8% moet
halen. Als hij zijn geld niet op de bank zet om hiermee te handelen doch gewoon uitleent om
mee te handelen moet ook dit rendement worden gehaald anders leent hij het niet uit.
Hoe komt u aan een hypotheek en hoe ontstaat nieuw geld?
Een bank die 1000 euro van een spaarder binnen krijgt mag uiteindelijk via tussenstappen
100.000 euro uitlenen, als daar ruim 120.000 euro of nog meer als onderpand tegenover
staat.
Wordt zo’n hypotheek door deze bank verstrekt dan creëert deze bank 99.000 euro aan
nieuw geld en legt daarbij hypotheek op uw 120.000 euro aan goederen (bijv. uw huis).
U heeft dan een hypotheek op uw huis van 100.000 euro. Na afloop van deze lening heeft u
door rente op renteberekeningen ruim 200.000 euro aan deze bank betaald. De bank moet
dan wel 20 jaar wachten alvorens het dit bedrag geheel in handen heeft.

Deze bank heeft dan in deze 20 jaar ruim 200.000 euro aan u verdient. Hiervoor had deze
bank niets en nu 200.000 euro winst. Gemiddeld is dat 10.000 euro per jaar. Uw heeft daarbij
uw huis vrij en in eigen bezit.
Veel sneller verdient de bank aan u als u uw hypotheek niet kunt betalen. Reken maar mee.
Stel u kunt meteen na deze lening uw hypotheek niet meer betalen. Via een duur
deurwaarderssysteem wordt u allereerst op hoge kosten gejaagd om alsnog te betalen. Lukt
dit niet dan wordt uw huis door de bank verkocht. Dit huis dat vlak voor de
hypotheekverstrekking nog 120.000 euro waard was levert nu door de gedwongen verkoop
hooguit 80.000 euro op. De nieuwe eigenaar heeft nu voor 80.000 euro een huis dat 120.000
euro waard is.
Met deze 80.000 euro heeft u uw lening niet terugbetaald en u blijft met een restschuld
levenslang aan deze bank genageld.
De onkosten voor de deurwaarder, bank en andere oneigenlijk middelen bedragen hier al
gauw 10.000 euro die voor uw rekening zijn. U kont namelijk de hypotheek niet betalen.
Uw restschuld bij deze bank is nu ruim 30.000 euro en u bent uw huis kwijt.
Wat heeft de bank aan u verdient? Allereerst krijgt de bank de 80.000 euro voor uw huis. De
bank krijgt minimaal 8.000 euro aan administratiekosten. Daarbij heeft u nog de restschuld
schuld van 30.000 euro bij deze bank, die in 20 jaar moet afbetalen. Hier ontvangt de bank
ruim 60.000 voor.
De eerste winst voor de bank is 80.000 plus 8.000 is 88.00 euro. De later winst die hier nog
bij komt is 60.000 euro.
De winst voor de bank op korte termijn is dus enorm.
Bedenk nog steeds dat toen u bij de bank uw lening afsloot, de bank alleen maar 1000 euro
van een ander op zijn rekening had. Een 1 jaar later levert dit ruim 88.000 euro eigen geld
voor de bank op als u failliet gaat. De reden dat alle banken hun best doen om mensen en
bedrijven failliet te maken.
Zodra een bedrijf geen rendement van 8% oplevert wordt het een dankbaar prooi voor de
banken.
Waar gaan al deze duizenden miljarden euro’s aan rente naar toe? Slecht naar een
handjevol super rijken, die deze banken in hun bezit hebben, daarna naar de zeer rijken en
verder nergens naar toe.
80% van onze wereldbevolking betaalt deze duizenden miljarden euro’s aan rente aan
hoogtuit de 10% rijken met een dertiental zeer rijke families.
Deze 80% werkt daarbij voor meer dan de helft van hun tijd voor en paar mensen die al
zoveel geld hebben, dat niemand dit ooit op kan maken.
Wat zou er gebeuren als wij als proef zo’n vier jaar geen rente meer zouden betalen.

