Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
t.a.v. Gonnie van Dijken
Stationsweg 5
8901 BN Leeuwarden
Datum: 06-08-2013
Betreft: uw brief met kenmerk 3516151
Beste Gonnie van Dijken,

Ik kan me uw verwarring voorstellen van het ontvangen van mijn aan u gestuurde Courtesy Notice op 15-07-2013.
Het legale en wettige landschap is op een drastische manier veranderd, hoewel dit nog niet de wegen heeft gevonden in het
huidige geïndoctrineerde systeem, waarin alle banken en overheden gesloten zijn. Dit zal binnenkort voor iedereen zeer zichtbaar
zijn. Nogmaals, ik schrijf dit in dank aan u als mens, en niet als fictieve juridische entiteit, waarin u een poging doet uw werk te
doen in overeenstemming met bepaalde procedures.
BANK: We zijn allemaal geconditioneerd om te geloven dat als een bank een lening of krediet verstrekt aan iemand, dat we de
bank zijn eigen fondsen gebruiken maar dat is helemaal niet het geval. De handtekening die de welvaart genereert welke van te
voren niet bestond, zoals bijvoorbeeld een hypotheek of een kleinere credit card aankoop – de handtekening is de sleutel welke de
fondsen creëert- wordt hiermee ten gelde gemaakt en zet boekhoudkundig op de balans om woekerwinsten te behalen. Dit
gebeurt inmiddels al vele honderden jaren. Diegenen aan de top van uw reeds gesloten bedrijf (banken, overheden, het volledige
fictieve juridische systeem waaronder ook GERECHT/OVERHEID en gerechtsdeurwaarders vallen) weten dit, net zoals ze weten
dat het spel voorbij is.
GERECHT/OVERHEID: We zijn allemaal geprogrammeerd om te geloven dat de wet is zoals hij is. Wettig gezien is er een contract
nodig tussen twee partijen welke met vol verstand en met eer en geweten afgesloten is. Om aan het fictieve juridische ‘spel’ te
kunnen participeren, dient er dus een contract te zijn.
In feite is deze publiekelijk al uitgesproken en hier zijn enkele citaten:
"Elke keer dat een bank een lening afsluit, wordt nieuw bankkrediet gecreëerd; nieuwe deposito's, gloednieuwe geld”
~ Graham F. Towers, Governor of the Bank of Canada, 1934 - 1954
"Banken lenen door het creëren van krediet. Ze creëren de wijze van betaling uit het niets." ~ Ralph Hawtry, voormalig secretaris
van het Britse ministerie van Financiën
"Banken creëren krediet. Het is een vergissing om te veronderstellen dat het bankkrediet wordt gecreëerd door de betaling van
geld in banken. Een lening van een bank is een duidelijke aanvulling op de hoeveelheid geld aan de gemeenschap." ~ Veertiende
editie van de Encyclopaedia Britannica
http://livingwithoutmoney.weebly.com/1/post/2013/04/please-dont-tell-me-about-it-the-absolute-truth-about-banking.html
Voor het geval u meent dat dit alles niet voor u van toepassing is in Nederland of België en u zich afvraagt wat ik hiermee wil
bereiken wil ik u mededelen dat ik u probeer te informeren over de fraude die wordt gepleegd op alle mensen wereldwijd. Alle
schuld is fraude ~ persoonlijk en internationaal! Alle vermeende gerechten/overheden zijn fraude! In feite doe ik u als mens een
groot plezier met dit schrijven, dus los van uw functie in uw werk. Dit systeem is gebroken zonder enige remedie, is onhoudbaar
en kan niet doorgaan, zoals vermeld in dit onderzoeksrapport hieronder.
http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND
BANK: Mijn reactie hier is dat het aan u is om te bewijzen dat een lening daadwerkelijk werd gemaakt, en dat het niet in
Nederland of België van toepassing is. Het is nu aan u om deze beslissing te nemen.
GERECHT/OVERHEID: Mijn reactie is dat het aan u is om te bewijzen dat ik geen slaaf ben van het wereldwijde systeem. Slavernij
is VERBODEN! Bij mijn eigen onderzoek in zowel recente als oudere geschiedschrijving is het onmogelijk om een andere conclusie
te trekken. Wellicht dat het u wel lukt.

Om dit zieke systeem te genezen zijn de volgende zaken benodigd:
1. BANK: Dat u volledige documentatie genereert van de voorafgaande titel, eigendom en rechten op het geld dat ogenschijnlijk
werd uitgeleend aan mij.
1. GERECHT/OVERHEID: De volledige documentatie op voorafgaande titel , dat mijn natuurlijke persoon slechts een fictieve
entiteit is waarmee de overheid ten onrechte plichten en claims op mij als mens toe-eigent. Kunt u mij het natte inkt contract
overleggen dat ik met uw vermeende Recht-bank c.q. overheid heb?
2. BANK: Dat u uitgebreide documentatie overhandigd van de geschiedenis en de oorsprong van de fondsen dat Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland ogenschijnlijk had voorafgaande titel, eigendom en rechten op, die ogenschijnlijk werd
uitgeleend,
2. GERECHT/OVERHEID: Dat u kunt weerleggen dat uw vermeende Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
een coöperatie is welke gehouden is aan UCC; Common Law en Universal Law.
3. BANK Dat u uitgebreide documentatie produceert van de daadwerkelijke transactie en de overdracht van de genoemde
fondsen (voorafgaande titel, eigendom en rechten) van het geleend aan de kredietnemer (inclusief maar niet beperkt tot
facturatie en / of ontvangsten),
3. GERECHT/OVERHEID Dat u kunt weerleggen dat er verschil is tussen mensen en natuurlijke personen en mij het natte inkt
contract dat ik met uw vermeende Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland heb.
Wat betreft het tweede deel bewijst voor mij dat het in Nederland/België van toepassing, hier is een citaat van Heather Ann
Tucci-Jarrif, Trustee van The One People's Public Trust, waar iedereen wordt uitgedaagd een weerlegging in te dienen:
"We zijn nog aan het wachten op iemand die een behoorlijk vastgestelde weerlegging van de VERKLARING VAN FEITEN, punt voor
punt kan doen, met specificiteit en bijzonderheid, door beëdigde verklaring, met hun volle verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid, op straffe van meineed onder toepasselijk recht, of enige wet, zolang het is geïdentificeerd, ondertekend door
hun natte inkt handtekening ... maar tot nu toe ... vanaf de heuvel naar de herbergen van de rechter om en over de hele wereld
NIEMAND DOET .... de voorwaarden zijn vermeld, en ze zijn fundament in elk rechtssysteem ... een onweerlegbare VERKLARING
en al zijn punten staat als absolute waarheid in handel, in de wet, in feite, en in het overheidsbeleid ... dus het lijkt dat we zullen
gewoon moeten blijven wachten tot iemand ook daadwerkelijk te weerleggen volgens de wet met hun volledige
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. "~ Heather Ann Tucci-Jarrif, Trustee van The One People's Public Trust.
BANK/GERECHT/OVERHEID: Misschien kan Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland de eerste in de wereld zijn om te
proberen om deze UCC Filings te weerleggen?
Nu voor het volgende deel, zoals in mijn eerdere correspondentie met u:
Mocht Respondent alle schadelijke acties tegen Proponent staken, dan zal Proponent verdere acties tegen Respondent afwenden.
Indien Respondent ervoor kiest om te communiceren met Proponent, specifiek en individueel na deze datum, worden
voorwaarden Proponent 's No 11236-11072013 (Terms & Conditions Reference No.) aangeboden voor aanvaarding van
Proponent, waarin de werkwijze van aanvaarding wordt duidelijk omschreven.
Vanaf dit moment zal er een factuur verstuurd worden voor elke interactie, persoonlijk of via een geautomatiseerd proces.
Ik houd u hoogstpersoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk in deze zaak, net alsook ik mezelf ook aansprakelijk stel.
Met hartegroet,
handtekening
:Pythagoras de Vries:
Authorized Agent and Representative for PYTHAGORAS DE GRIES
Notice to the Principal is Notice to the Agent and Notice to the Agent is Notice to the Principal
Preserved and protected in perpetuity UCC Rec. No. 2000043135, restated and incorporated by reference as if set forth in full, guaranteed, protected and secured,
public policy, UCC 1-103, common law remedy thereunder guaranteed, public policy, UCC 1-305; Duly witnessed, secured, entered and noticed; Without prejudice
as promised, preserved, and protected, public policy, UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA: Ⓘ /s/ Pythagoras de Vries, as conscious eternal
essence embodied, transparent in Absolute Truth Eternal Essence.
Living by the Universal Declaration of Human Right, transcending Dutch Constitution art.94

