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Z ostatniej chwili – sztuka wyboru
Nale¿a³o liczyæ siê z tym, ¿e nast¹pi pêkniêcie na linii Marsza³ek Sejmu RP Pan Marek Jurek a Premier RP Pan Jaros³aw Kaczyñski i Prezydent
RP Pan Lech Kaczyñski z jednoczesnym pêkniêciem w samym Klubie
Poselskim Prawa i Sprawiedliwoœci.
Dokonuj¹c próby oceny zaistnia³ej bardzo trudnej sytuacji dla prawicy
w Sejmie, nale¿y rozwa¿yæ, czy jak to wypowiedzia³ siê w programie TV
„Warto rozmawiaæ” wieczorem w dniu 17.04 br. p. Andrzej Czuma, ¿e
g³osuj¹c On przeciwko zmianie w Konstytucji RP przepisu o ochronie ¿ycia
cz³owieka od poczêcia do jego naturalnej œmierci, kierowa³ siê „pragmatyzmem politycznym”, pomimo nie kwestionowanego przez nikogo, Jego
autentycznego przywi¹zania do Koœcio³a Katolickiego i nie kwestionowanego przez nikogo przestrzegania przez Niego zasad Spo³ecznej Nauki
Koœcio³a, podobnie jak ca³a rodzina Czumów, wiernych synów i córek
Koœcio³a.
Na pierwszy rzut wzbudzi³ p. Andrzej Czuma nasze zdziwienie dla tego
publicznie wyg³oszonego idea³u pragmatyzmu politycznego.
Spokojna jednak analiza znaczenia tej wypowiedzi zmusza do refleksji, co dla IV RP jest wa¿niejsze: czy zachowaæ szacunek dla samego siebie z racji zaprezentowanego wczeœniej w tym¿e programie przez p. Marka Jurka idea³u wizerunku w³asnego i Kolegów Pos³ów do którego zmierzali dla ratowania ju¿ w tej chwili ¿ycia ludzkiego od momentu jego poczêcia do naturalnej œmierci, zmienion¹ norm¹ konstytucyjn¹, czy nale¿a³o siê liczyæ, ¿e w przypadku przyjêcia zmiany obowi¹zuj¹cego zapisu
w tej sprawie w Konstytucji RP mog³o to wywo³aæ emocjonalne przejœcie
du¿ej czêœci elektoratu na stronê SLD i w konsekwencji zniweczyæ dotychczasowy dorobek PiS w naprawie Patwañstwa Polskiego. Tym samym
nale¿y postawiæ sobie pytanie, czy pozostawienie tej sprawy do rozstrzygniêcia na póŸniej jest korzystniejsze dla przysz³oœci naszego pañstwa.
Obawiamy siê, ¿e dobre intencje p. Marsza³ka Sejmu i wspomagaj¹cych
Go Kolegów Pos³ów nawet z innych klubów poselskich, przy braku jednomyœlnoœci pos³ów PiS, nie maj¹ nic wspólnego z pragmatyzmem politycznym, na który powo³a³ siê pose³ PO Andrzej Czuma, ¿e utrzymanie stanu
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posiadania jest korzystniejszym stanem politycznym, gdy¿ nie pozwala na
zwiêkszenie stanu posiadania elektoratu przez SLD, o t¹ czêœæ elektoratu
dotychczas biernego, o który to elektorat winien zabiegaæ PiS, ale bez tego
rozdarcia w swoim obozie koalicyjnym. Wyst¹pienie z PiS p. Marka Jurka, z czym niew¹tpliwie ³¹czyæ siê bêdzie próba tworzenia kolejnego klubu poselskiego, jest niczym innym jak zrealizowaniem scenariusza, którego nie móg³ przewidzieæ ani p. Jaros³aw Kaczyñski, ani sam p. Marek
Jurek. Na pewno przewidzia³ ten scenariusz Genialny Cz³owiek, znaj¹cy
osobowoœæ p. Marsza³ka Sejmu RP Marka Jurka i rozegra³ swój wielki
plan rozbicia prawicy w Sejmie, która i tak jest podatna na ró¿nego rodzaju „dobre rady”.
Apelujemy do patriotyzmu p. Marka Jurka by jednak powróci³ do kolejnej rozmowy z p. Jaros³awem Kaczyñskim dla ustalenia jakie wykonaæ
kurtuazyjne gesty wobec siebie, dla przywrócenia poprzedniego stanu rzeczy w Sejmie RP, bez próby wypominania sobie tych zachowañ, które doprowadzi³y Marsza³ka Sejmu do decyzji opuszczenia fotela zajmowanego
przez niego w Sejmie, a tak¿e do rezygnacji z cz³onkostwa w PiS; decyzji
podjêtej co prawda ze szlachetnych pobudek, ale ze szkod¹ dla Polski.
Uwa¿amy, ¿e do takiej rozmowy i to w trybie pilnym powinno dojœæ za
spraw¹ Prymasa Polski Kardyna³a Józefa Glempa, bo tylko z Jego autorytetem licz¹ siê i powinni nadal liczyæ siê obaj panowie i grono pos³ów
otaczaj¹cych te dwie znakomite postacie naszego ¿ycia politycznego.
Z naszej strony staramy siê przenosiæ myœlenie narodowo-religijne do
potencjalnego elektoratu PiS i LPR, a wiêc do tego dotychczas biernego.
Uwa¿amy, ¿e idea wspólnego ruchu jednoczenia œrodowisk patriotycznych
pod wspólnym has³em „Polska Bogiem Silna” jest zadaniem priorytetowym i dlatego ponawiamy proœbê do p. Marka Jurka o powrót do wspólnego dzia³ania w ramach Prawa i Sprawiedliwoœci, w poczuciu odpowiedzialnoœci i pojednania, które to poczucie winno prowadziæ do szukania
dróg pojednania z ludŸmi z innych krêgów politycznych, nawet z lewej
strony sceny politycznej. Mo¿na ¿artobliwie powiedzieæ, ¿e gdy wystêpuje sytuacja, ¿e nie wiadomo o co chodzi, to znaczy, ¿e chodzi o pieni¹dze,
ale w niniejszym przypadku w sensie szerszym tj. o pieni¹dze dla nas
wszystkich, szarych obywateli, byœmy mogli godnie ¿yæ i mieæ mo¿liwoœæ uczestniczenia w ¿yciu publicznym bez codziennego zamartwiania
siê jak prze¿yæ i jak stworzyæ warunki do wychowywania naszych dzieci
w przekonaniu, ¿e jest ju¿ lepiej, a powinno byæ jeszcze lepiej. Wiemy
natomiast, ¿e nie jest dobrze i mo¿e byæ gorzej dla rencisty, emeryta, cz³owieka bez pracy, który chce pracowaæ, ale nie za garstkê ry¿u.
Dlatego szukaj¹c wzorów do dzia³ania i naœladowania zamieszczamy
dwa artyku³y z czasopisma „Michael” – Dla Triumfu Niepokalanej, Pisma
Patriotów Katolickich, wydawanego w Kanadzie, którego edycja w jêzyku
polskim rozprowadzana jest w formie prenumeraty wysy³kowej.
Zamiówienia nale¿y sk³adaæ na adres:
Dwumiesiêcznik MICHAEL:
50-452 Wroc³aw,
ul. Komuny Paryskiej 45/3A,
Tel.: (071) 343-6750,
Internet: www.michael.org.pl
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Sk¹d mamy wzi¹æ pieni¹dze?
Kontrola kredytu i skandal g³odu
Pieni¹dze nie rosn¹ na drzewach ani nie zosta³y stworzone przez Boga.
Wymyœli³ je cz³owiek, ¿eby u³atwiæ sobie ¿ycie. Tymczasem to, co dzieje
siê dzisiaj w naszych czasach jest zupe³nym zaprzeczeniem wielu funkcji,
jakie maj¹ pe³niæ pieni¹dze. Okazuje siê przy tym, ¿e sta³y siê one narzêdziem manipulacji, oszustwa i dyktatury bardzo niewielkiej mniejszoœci nad ca³ymi wielkimi spo³eczeñstwami i kontynentami. Jedna z podstawowych funkcji pieni¹dza, funkcja transakcyjna, czyli umo¿liwienie zakupu wszystkich wytworzonych przez spo³eczeñstwo towarów i us³ug, jest
z premedytacj¹ blokowana. Jak doskonale wiedz¹ nasi Czytelnicy,
MICHAEL od pocz¹tku zajmuje siê problemem pieniêdzy, ekonomii i systemów finansowych. Dlaczego?
¯yjemy krótko na Ziemi i naszym najwa¿niejszym zadaniem jest zbawienie naszej duszy. Jednak wszyscy mamy prawo do godnego prze¿ycia
naszej drogi na tym œwiecie. Mamy przede wszystkim prawo do ¿ycia od
poczêcia do naturalnej œmierci. Niestety, na propagowanie cywilizacji œmierci Finansjera nie ogranicza œrodków. W tym numerze MICHAELA zamieszczamy fragmenty wywiadu z Jean Zieglerem, ekspertem ONZ ds. Wy¿ywienia. Podaje on przera¿aj¹c¹ statystykê. Okazuje siê, ¿e codziennie na
œwiecie umiera z g³odu i zwi¹zanych z nim przyczyn 100 000 ludzi. Rocznie to jest 36 milionów ludzi. To tak jakby w ci¹gu roku zginêli wszyscy
mieszkañcy Polski. Jest to wielki holocaust, zgotowany ludziom w epoce
obfitoœci. O wiele wiêkszy ni¿ holocaust drugiej wojny œwiatowej. Miliony ludzi ¿yj¹ na skraju nêdzy. Kto jest temu winien?
Przecie¿ œwiat jest w stanie wy¿ywiæ przy obecnej zdolnoœci produkcyjnej 12 miliardów ludzi. Nikt dzisiaj nie musi umieraæ z g³odu, ani ¿yæ
w nêdzy. MICHAEL wskazuje mechanizmy, które do tego doprowadzi³y.
G³ównym z nich jest monopol emisji pieni¹dza, nale¿¹cy do w¹skiej grupy prywatnych osób. Najwiêkszy bank œwiatowy – Bank Rezerwy Federalnej USA, nale¿y do kilku prywatnych rodzin.1 Oni maj¹ prawo tworzenia dolarów nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla ca³ego œwiata.
Pozosta³a dzia³alnoœæ ludzka, w tym funkcjonowanie systemu ekonomicznego i finansowego, zale¿y od tych, którzy kontroluj¹ tworzenie pieni¹dza i s¹ w³aœcicielami tego tworzenia. Media wmawiaj¹ swoim odbiorcom, ¿e to Bili Gates jest najbogatszym cz³owiekiem œwiata. Wymieniaj¹
potem kilka nastêpnych osób. To nieprawda. Bili Gates nie ma prawa tworzenia pieniêdzy. On tylko œci¹ga te pieni¹dze z rynku (za pomoc¹ sprzedawanych produktów firmy „Microsoft"). Najbogatsi s¹ ci, którzy tworz¹
pieni¹dze, ale ich nazwiska s¹ dosyæ skrzêtnie ukrywane. Tworzenie pieniêdzy na œwiecie nale¿y obecnie do osób prywatnych. Rz¹d polski musi
po¿yczaæ pieni¹dze z banków prywatnych na swoj¹ dzia³alnoœæ.2 Czêœæ jej
jest finansowana z rabunkowych podatków. Za³o¿yciel rodu bankierskiego Rothschildów, Mayer Amschel Rothschild, powiedzia³: „Pozwólcie mi
emitowaæ i kontrolowaæ pieni¹dze kraju, a ja nie dbam o to, kto ustanawia jego prawa". Tak wiêc kontrola tworzenia pieniêdzy daje tym, którzy j¹ posiadaj¹ nieograniczon¹ w³adzê.
Kredyt Spo³eczny
To dlatego mamy skandal zamykania szpitali z powodu d³ugów. To dlatego brakuje nam pieniêdzy na godne ¿ycie. To dlatego nasze emerytury,
emerytury niewolników, s¹ g³odowe, a ci, którzy decyduj¹ o dystrybucji
brakuj¹cego pieni¹dza, wyp³acaj¹ zbrodniarzom komunistycznym wielo-

Nasz Wybór

Odpowiedzialnoœæ i Pojednanie

III

http://www.npw.pl
Redaktor Naczelny: Teresa Bloch
Adres redakcji:
20-630 Lublin; ul. ¯arnowiecka 7/37
tel./fax (081) 5256486
Wydawnictwo OWEL:
OR-NOVIA Sp. z o.o.
66-404 Gorzów Wlkp.; ul. Ma³orolnych-Cicha 1

http://www.nad-odra.pl
Oficyna Wydawnicza OWEL informuje, ¿e miesiêcznik Nad Odr¹ i dwumiesiêcznik Nowy Przegl¹d
Wszechpolski tworz¹ nierozdzielny Podstawowy
Pakiet Wydawniczy OWEL w dotychczasowej cenie
(60 z³otych) rocznej prenumeraty NPW.
Pe³ny Pakiet Wydawniczy OWEL, w cenie 96 z³
rocznej prenumeraty, tworz¹:
a) miesiêcznik Nad Odr¹ i dwumiesiêcznik NPW
b) aneksy kwartalne:
* Dziedzictwo Testamentowe Jana Paw³a II
* EIDOS - pismo filozoficzne
* Informator dla poszkodowanych
c) aneks comiesiêczny - Nasz Wybór, jako Biuletyn
Wyborców "Odpowiedzialnoœæ i Pojednanie"
wspieraj¹cy Prawo i Sprawiedliwoœæ. W ocenie
Zespo³ów Redakcyjnych Nad Odr¹ i NPW oraz
Miêdzyregionalnego Oœrodka Badañ Spo³ecznych przy NPW z siedzib¹ w Gorzowie Wielkopolskim
(adres i kontakty w Wydawnictwie OWEL) nale¿y
wspieraæ Prawo i Sprawiedliwoœæ, gdy¿ ta opcja
polityczna gwarantuje zrealizowanie programu
naprawy Pañstwa Polskiego w prawdzie i wolnoœci,
a tak¿e w poszanowaniu prawa naturalnego
i w poczuciu sprawiedliwoœci oraz odpowiedzialnoœci
i pojednania.
Prenumerata pó³roczna (wp³aty do 31 stycznia i do
31 lipca br.) w po³owie ceny prenumeraty rocznej.
Wp³aty nale¿y dokonywaæ na rachunek bankowy:
OR-NOVIA sp.z o.o.
Bank BPH O/Gorzów Wielkopolski 68106000760000320001081322.
Przy wp³atach z zagranicy nr rachunku poprzedziæ
oznaczeniem BPH KP LPK-PL

IV

tysiêczne emerytury. Maj¹ na swoich us³ugach ekspertów, którzy dyskredytuj¹ takie rozwi¹zania jak Kredyt Spo³eczny.
System Kredytu Spo³ecznego, jak wiedz¹ nasi Czytelnicy, stawia bezpieczeñstwo ekonomiczne ka¿dego cz³owieka na pierwszym miejscu. Musimy godnie ¿yæ na Ziemi, ¿eby mieæ mo¿liwoœæ samorozwoju i zadbania
o zbawienie siebie i naszych dzieci. W tym systemie nie brakuje pieniêdzy
na szpitale, na lekarstwa, na godziwe emerytury. Nikt w systemie Kredytu
Spo³ecznego nie musi pracowaæ na niczyje emerytury, podczas gdy w obecnym systemie finansowym propaganda liberalna straszy spo³eczeñstwa, ¿e
za jakiœ czas nie bêdzie pieniêdzy na wyp³acanie emerytur, bo ktoœ (ludzie
w wieku produkcyjnym) musi na nie pracowaæ. W systemie Kredytu Spo³ecznego nie ma inflacji, któr¹ k³amliwie strasz¹ ci liberalni pismacy, którzy wyœmiewaj¹ Kredyt Spo³eczny, jako ideê socjalistyczn¹. Wmawiaj¹ oni,
¿e Kredyt Spo³eczny namawia do drukowania pustego pieni¹dza. S¹ to
wszystko k³amstwa. System Kredytu Spo³ecznego nigdy nie proponowa³
drukowania pustego pieni¹dza. Przeciwnie – wszystkie pieni¹dze wyemitowane bez odsetek przez rz¹d maj¹ pokrycie w towarach i us³ugach, znajduj¹cych siê na rynku. Co wa¿niejsze, pierwsza zasada Douglasa mówi o tym,
¿e iloœæ pieniêdzy w rêkach ludnoœci danego kraju przeznaczonych na konsumpcjê, jest równa sumie cen dóbr i us³ug, wystawionych w tym kraju na
sprzeda¿. Mamy wiêc sta³¹ równowagê miêdzy œrodkami zakupu, a wielkoœci¹ strumienia dóbr i us³ug, dostêpnych po cenach detalicznych. Jeœli istnieje wiêksze zapotrzebowanie na jakieœ us³ugi czy towary spo³ecznie potrzebne, nie istnieje problem braku pieniêdzy, koniecznych do ich wytworzenia. Jedynym ograniczeniem s¹ zdolnoœci produkcyjne kraju, czyli iloœæ
materia³ów, ludzi i urz¹dzeñ potrzebnych do wyprodukowania tych dóbr.
W systemie Kredytu Spo³ecznego nie ma mowy o braku pieniêdzy na
utrzymanie szpitali, a tym bardziej o zad³u¿eniu szpitali. W tym systemie
pieni¹dz tworzony jest przez rz¹d bez odsetek, a wiêc bez ¿adnego d³ugu.
Pieni¹dz tworzony jest jako WARTOŒÆ. W obecnym systemie wszystkie
pieni¹dze tworzone s¹ jako D£UG. Dlatego wszystkie kraje na œwiecie s¹
zad³u¿one i jest to jedno z najwa¿niejszych narzêdzi Finansjery Œwiatowej,
która dziêki temu w³aœnie sprawuje swoj¹ mordercz¹ dyktaturê. Polska nie
ma pieniêdzy na finansowanie szpitali, ale musi mieæ pieni¹dze na sp³atê odsetek od d³ugu publicznego, bo jest to podstawowa p³atnoœæ w bud¿ecie.
W systemie Kredytu Spo³ecznego nie brakuje nikomu pieniêdzy na podstawowe potrzeby. Nikt nie pozostaje bez pomocy lekarskiej. Nikogo nie
pomija siê w procesie edukacji. Wszystko, co jest mo¿liwe do wykonania
i potrzebne spo³eczeñstwu, jest wykonywane, bo nikt w tym systemie nie
mo¿e nigdy powiedzieæ, ¿e brakuje nam pieniêdzy, i ¿e musimy odebraæ
nauczycielom, ¿eby dop³aciæ rolnikom do interwencyjnego skupu. W tym
systemie wolny, suwerenny rz¹d tworzy pieni¹dze dla swojego narodu. Mo¿e
on finansowaæ na godziwym poziomie s³u¿bê zdrowia i wszelkie inne dziedziny, i niepotrzebne s¹ ¿adne akcje charytatywne, ¿eby utrzymaæ zagro¿one
zamkniêciem szpitale, szko³y czy instytucje kultury. Wszystko, co jest spo³ecznie potrzebne i mo¿liwe do wykonania, jest mo¿liwe do wykonania finansowo.
Oto, co mówi³ na temat w³asnoœci tworzenia pieniêdzy prezydent USA
Abraham Lincoln:
„Rz¹d posiadaj¹cy w³adzê tworzenia i emitowania waluty i kredytu
oraz ciesz¹cy siê prawem do wycofywania waluty i kredytu z obiegu
poprzez podatki czy w inny sposób, NIE POTRZEBUJE I NIE POWINIEN POZYCZAÆ KAPITA£U NA PROCENT, jako œrodka do
finansowania prac rz¹dowych i przedsiêwziêæ publicznych. Rz¹d POWINIEN TWORZYÆ, EMITOWAÆ I WPROWADZAÆ W OBIEG
CA£¥ WALUTÊ I KREDYT POTRZEBNY DO ZASPOKOJENIA
WYDATKÓW RZ¥DOWYCH l SI£Y NABYWCZEJ KONSUMENTÓW. PRZYWILEJ TWORZENIA I EMITOWANIA PIENIÊDZY
JEST NIE TYLKO NAJWY¯SZ¥ PREROGATYW¥ RZ¥DU, ALE
JEST JEGO NAJWIÊKSZ¥ SPOSOBNOŒCI¥ TWÓRCZ¥".
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Konferencja w Zakopanem
Kredyt Spo³eczny, znany naszym Czytelnikom, by³ tematem kolejnej
konferencji pt. System finansowy w s³u¿bie cz³owiekowi, zorganizowanej
w Zakopanem przez Akcjê Katolick¹ Archidiecezji Krakowskiej w dniach
20-22 paŸdziernika 2006 r.
Na konferencji dyskutowano nie tylko na temat opisanych wy¿ej kwestii Kredytu Spo³ecznego. Zmiana obecnego systemu w³asnoœci tworzenia
pieniêdzy wydaje siê teraz bardzo trudna do przeprowadzenia. Nie znaczy
to, ¿e Kredyt Spo³eczny jest jak¹œ utopi¹. Przeciwnie. Trzeba jednak zaczynaæ od przekazywania sobie wiedzy na ten temat i od dzia³añ lokalnych,
i o tym by³a mowa w czasie spotkania w Zakopanem. W za³o¿eniach konferencji organizatorzy napisali: „Intencj¹ organizatorów jest przedstawienie
uczestnikom mo¿liwoœci wspierania gospodarki lokalnej, opartych na zastosowaniu zasad doktryny Kredytu Spo³ecznego C. H. Douglasa z u¿yciem tzw. pieni¹dza komplementarnego". Chodzi o pieni¹dze lokalne i rozliczenia barterowe. „Stosowanie pieni¹dza komplementarnego: 1. obni¿a
koszty transakcyjne, 2. zaoszczêdza lokalnie pieni¹dze krajowe, 3. zmniejsza wyp³ywanie œrodków transakcyjnych poza obszar gospodarczy, 4. mobilizuje rezerwy lokalnych zasobów ludzkich i gospodarczych, których wykorzystanie jest nierentowne, jeœli s¹ finansowane pieni¹dzem oprocentowanym, 5. buduje i umacnia wiêzi w lokalnej spo³ecznoœci."
W konferencji brali udzia³ ekonomiœci, ksiê¿a zainteresowani nauk¹ spo³eczn¹ Koœcio³a i osoby propaguj¹ce Kredyt Spo³eczny, a tak¿e osoby zwi¹zane z biurem Barter Systemu BCI Poland z Gliwic, które by³y wspó³organizatorami konferencji. Drugi dzieñ spotkania poœwiêcony by³ systemowi
rozliczeñ barterowych, którego efektem jest mo¿liwoœæ p³acenia w³asnym
towarem lub us³ug¹ za potrzeby, jakie wczeœniej zaspokajano w drodze rozliczeñ z³otówkowych. Takie dzia³ania podjêto w Gliwicach i w systemie
barterowym dzia³a tam ju¿ ok. 500 ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Podobnie jak pieni¹dz lokalny, jest to jedno z narzêdzi, stanowi¹cych odpowiedŸ na chroniczny brak pieniêdzy krajowych. Na temat praktyki barteru
mówi³ Dariusz Brzozowiec z Gliwic. Polski oddzia³ BCI Barter System zaprosi³ na konferencjê prof. Berta van Lamoena z Holandii, który przedstawi³ wyk³ad na temat systemu kszta³cenia m³odych przedsiêbiorców w Miêdzynarodowej Szkole Biznesu, której jest jednym z za³o¿ycieli.
Innym zagranicznym goœciem zaproszonym na konferencjê by³ redaktor
angielskiego wydania MICHAELA, Alain Pilote z Kanady. Przedstawi³ on
wstêp do idei Kredytu Spo³ecznego, a tak¿e mówi³ na temat kanadyjskich
doœwiadczeñ w propagowaniu tego systemu i wprowadzeniu go w ¿ycie w
prowincji Alberta. Wa¿ny temat poruszy³a w swoim wyst¹pieniu red. Anna
Mieszczanek. Mówi³a o niezap³aconej domowej pracy kobiet. Tematem tym
zajmujemy siê równie¿ w MICHAELU. Wprowadzenie wynagrodzenia dla
kobiet wychowuj¹cych dzieci w domu jest jednym ze sposobów zmniejszenia bezrobocia.
Nasz autor i koordynatorów konferencji, dr Szczêsny Górski, mówi³ na
temat szwedzkiego systemu pieni¹dza lokalnego „Solidar", s³u¿¹cego zapewnieniu minimum socjalnego dla wszystkich obywateli. Goœciem spotkania w Zakopanem by³ prof. dr Ryszard Koz³owski, który przedstawi³
wyk³ad na temat wspierania lokalnej gospodarki i zmniejszania bezrobocia
przy wykorzystaniu Ÿróde³ energii odnawialnej. Uczestnicy konferencji byli
zatroskani obecn¹ sytuacj¹ na œwiecie. Zanim rz¹dy bêd¹ tworzyæ wystarczaj¹c¹ iloœæ pieniêdzy dla wszystkich, musimy je zastêpowaæ œrodkami
zamiennymi: pieni¹dzem lokalnym, barterem, bankami czasu i dzia³aniem
u podstaw.
q
1. Urszula Polkowska – Konspiracja przeciwko cz³owiekowi i ¿yciu, MICHAEL nr 29, paŸdz.-grudz. 2004, s. 20.
2. Marcin Kubicki – Polska konstytucja w s³u¿bie obcym kapita³om, MICHAEL nr 7, paŸdz.-grudz. 2000, s. 7.
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CO ZNACZY KREDYT SPO£ECZNY?
Przedstawiamy drugi wyk³ad na temat Kredytu Spo³ecznego, wyg³oszony przez
prof. Henry'ego Reynela z Nowej Zelandii w Instytucie Louisa Evena w Rougemont w Kanadzie, we wrzeœniu 2006 r.

http://www.obywatel.org.pl
Adres redakcji
Obywatel, ul. Próchnika 1/301, 90-408 £ódŸ
tel./faks: (042) 630-17-49,
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Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w £odzi
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Henry Reynel
„Kredyt Spo³eczny jest przekonaniem, tkwi¹cym w spo³eczeñstwie,
¿e indywidualne jednostki po³¹czone w zwi¹zek, mog¹ osi¹gn¹æ to, co
chc¹". Jest to definicja L. D. Byrne'a.
Na czym polega filozofia Kredytu Spo³ecznego?
Pomyœlne nauczanie Kredytu Spo³ecznego jako praktycznej reformy
musi zawieraæ wiêcej ni¿ tylko reformê finansów i ekonomii. Clifford H.
Douglas w jednej ze swoich najwa¿niejszych i najcenniejszych wypowiedzi stwierdzi³, ¿e systemy spo³eczne i ekonomiczne reprezentuj¹ „politykê
filozofii" i zdefiniowa³ „politykê" w tym zwi¹zku jako „dzia³anie œwiadomie skierowane ku danemu celowi".
Kredyt Spo³eczny wierzy w zdecentralizowan¹ kontrolê, z fundamentami spo³eczeñstwa opartymi na kompletnej niezale¿noœci jednostki. S¹dzi
on (KS), ¿e polityka powinna wychodziæ ze spo³ecz-noœci poprzez rozwój
od jednostki, a nie iœæ w dó³ od Pañstwa.
S¹dzi on, ¿e przysz³oœæ œwiata le¿y we wspó³pracy, ale tylko we wspó³pracy opartej na uzasadnionej zgodzie, a nie wymuszonej wspó³pracy re¿imu.
„S¹dzi on, ¿e dzia³alnoœæ ekonomiczna jest po prostu dzia³alnoœci¹
kobiet i mê¿czyzn w œwiecie i ¿e postêp jest szybszy i skuteczniejszy
przez swobodny rozwój jednostki" (Clifford H. Douglas).
S¹dzi on, ¿e nauka i technologia nie mo¿e byæ u¿ywana do zniewolenia
ludzi, lecz do uwolnienia ich od niekoniecznej pracy i dania im w ten sposób wolnego czasu i sposobnoœci do samorozwoju.
S¹dzi, ¿e system, w którym ¿yj¹ ludzie powinien opieraæ siê na prawdzie i rzeczywistoœci, a nie na k³amstwie i fa³szu.
Musimy budowaæ w górê zaczynaj¹c od jednostki, a nie w dó³ od Pañstwa. Podstaw¹ wolnoœci jest Bezpieczeñstwo Ekonomiczne.
Clifford H. Douglas: „Systemy zosta³y stworzone dla ludzi, a nie ludzie dla systemów, a dobro cz³owieka, jakim jest samorozwój, stoi ponad wszystkimi systemami... WY¯EJ..." (Demokracja ekonomiczna).

WYK£AD 2
Dziêkujê za dzisiejsz¹ obecnoœæ Pañstwa, ¿eby kontynuowaæ nasz¹ dyskusjê nad Now¹ Ekonomi¹ Kredytu Spo³ecznego.
Bêdziemy dziœ dyskutowaæ zagadnienie opisane poni¿szym stwierdzeniem.
SPO£ECZNA PODA¯ PIENI¥DZA JEST TWORZONA I LIKWIDOWANA W SPOSÓB CI¥G£Y, KIEDY PIENI¥DZ PRZEP£YWA PRZEZ KA¯DY CYKL PRODUKCJI I KONSUMPCJI
WSZYSTKICH DÓBR I US£UG.
Poprzednio dyskutowaliœmy na temat kilku faktów dotycz¹cych pieni¹dza, które powinniœmy byli poznaæ w ci¹gu lat podstawowej edukacji w naszych szko³ach. Lecz oczywiœcie, gdyby prawda na temat tworzenia, w³asnoœci i zarz¹dzania pieniêdzmi by³a nauczana w szko³ach, pozwoli³oby to
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wyjœæ szyd³u z worka i bankierzy mogliby bardzo szybko straciæ swoj¹
finansow¹ i ekonomiczn¹ w³adzê panowania nad ludŸmi na œwiecie.
Jest tylko jedna rzecz, któr¹ bankierzy lubi¹ bardziej od pieniêdzy. To
w³adza. W³adza, któr¹ daje im kontrola pieniêdzy.
Wczeœniej dyskutowaliœmy w³asnoœæ poda¿y pieniêdzy spo³ecznych
i wagê wprowadzenia ustaw ograniczaj¹cych prawo ich tworzenia, w³asnoœæ i zarz¹dzanie nimi do NARODU, RZ¥DU I MIESZKAÑCÓW
NASZEGO NARODU. Nasz wyk³ad i dyskusja pokaza³y ogromne korzyœci, jakie przyniesie to ka¿demu cz³onkowi spo³eczeñstwa.
Dzisiaj chcê podyskutowaæ trochê g³êbiej na temat wprowadzenia ustawodawstwa ustanawiaj¹cego spo³eczn¹ w³asnoœæ i zarz¹dzanie poda¿¹ tych
pieniêdzy.
Chcê równie¿ krótko skomentowaæ dwa aspekty. JEDEN dotycz¹cy
oszczêdnoœci na inwestycje. DRUGI dotycz¹cy zdolnoœci sp³acania swoich d³ugów bankierom przez spo³eczeñstwo!
NAJWA¯NIEJSZY teraz dla nas jest ROZWÓJ NASZEJ DYSKUSJI POZA TEMAT TWORZENIA PIENIÊDZY. ROZMOWA
NA TEMAT KR¥¯ENIA I ANULOWANIA PIENIÊDZY.
SPO£ECZNE PIENI¥DZE S¥ TWORZONE I ANULOWANE
CI¥GLE, KIEDY PRZEP£YWAJ¥ PRZEZ KA¯DY CYKL
PRODUKCYJNY I KONSUMPCYJNY WSZYSTKICH DÓBR
I US£UG.
Moje doœwiadczenie w nauczaniu Kredytu Spo³ecznego oraz rozleg³a
dzia³alnoœæ w prowadzeniu kampanii politycznych z udzia³em Kredytowców Spo³ecznych uzmys³owi³y mi, ¿e temat przep³ywu i anulowania pieniêdzy jest przeszkod¹ dla wielu naszych sumiennych zwolenników.
Wielu ludziom, uczestnicz¹cym w ruchu Kredytu Spo³ecznego, trudno
jest zrozumieæ i zaakceptowaæ to, ¿e pieni¹dze s¹ automatycznie anulowane wtedy, kiedy wp³acane s¹ na biznesowe konta bankowe. To, ¿e osobiœcie korzysta³em w czasie prowadzenia przeze mnie dzia³alnoœci gospodarczej z banku po¿yczkowego, który ¿¹da³ wczeœniejszych sp³at, pomog³o mi zrozumieæ obieg i anulowanie pieniêdzy.
Brak wagi zrozumienia Kr¹¿enia i Anulowania pieniêdzy jest jednym z
powodów, dla których wielu Kredytowców Spo³ecznych nie ma przekonania do popierania i prowadzenia kampanii na rzecz tego, by spo³eczeñstwo
faktycznie by³o w³aœcicielem, tworzy³o i zarz¹dza³o poda¿¹ pieniêdzy. Zrozumienie przynosi pewnoœæ siebie i entuzjazm potrzebny, by rozpocz¹æ
walkê.
Poda¿ pieni¹dza spo³ecznego umo¿liwia jego sta³e kr¹¿enie.
Clifford H. Douglas i jego wierni uczniowie twierdz¹, ¿e jest tylko jedna rzecz gorsza, ni¿ prywatny bankowy monopol pieni¹dza i jest to po³¹czenie bankierów, tworz¹cych pieni¹dze, z politykami i rz¹dem, a w ten
sposób stworzenie kompletnej dyktatury po³¹czonych finansów i polityki.
Historia dzia³ania rz¹dów socjalistycznych dowiod³a, ¿e Douglas mia³ racjê.
OBECNIE NASZA NARODOWA ORTODOKSYJNA PODA¯
PIENIÊDZY POWODUJE, ¯E PIENI¥DZ STALE KR¥¯Y,
KIEDY JEST TWORZONY NA PRODUKCJÊ I ANULOWANY
PRZEZ KONSUMPCJÊ. MÓWI¥C WPROST, TO JEST TO,
CO UWA¯AMY ZA TWORZENIE, OBIEG I ANULOWANIE
PIENIÊDZY
Dzisiejsze banki komercyjne obs³uguj¹ obecny system tworzenia i anulowania pieniêdzy, który jest bardzo prosty i na szczêœcie bardzo skuteczny. Nie bêdzie potrzeby, ¿eby rz¹d pos³uguj¹cy siê Now¹ Ekonomi¹ Kredytu Spo³ecznego, zmienia³ ten aspekt sposobu funkcjonowania pieniêdzy.
Zmiana, której musimy siê domagaæ polega na tym, ¿eby W³asnoœæ i Kr¹¿enie Pieniêdzy Spo³ecznych od pocz¹tku kana³u przep³ywu pieniêdzy by³y
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W³asnoœci¹ Spo³eczeñstwa i by³y Niezale¿nie Zarz¹dzane. Wyjaœniê to
dok³adniej w dalszej czêœci wyk³adu.
NIE tak, jak jest teraz, kiedy bankierzy s¹ w³aœcicielami i zarz¹dzaj¹
ca³kowit¹ poda¿¹ pieniêdzy Spo³ecznych, kr¹¿¹cych jako niesp³acalny, stale
obci¹¿ony odsetkami d³ug, powiêkszaj¹cy siê wyk³adniczo. „Poda¿ Pieniêdzy Spo³ecznych musi byæ Niezale¿nie Zarz¹dzana przez Niezale¿n¹
Spo³eczn¹ Pañstwow¹ W³adzê Monetarn¹."
Powiedzmy teraz dok³adniej na temat Tworzenia, Przep³ywu i Anulowania Pieniêdzy Spo³ecznych. Bankierzy komercyjni po¿yczaj¹ pieni¹dze
przedsiêbiorstwom. Na przyk³ad, bankierzy po¿yczaj¹ piekarzom, którzy
wytwarzaj¹ dzisiejszy chleb, a kiedy konsumenci zakupuj¹ chleb w ci¹gu
nadchodz¹cych dni, sklepy zwracaj¹ pieni¹dze bankierom komercyjnym i
s¹ one anulowane, zmniejszaj¹c wczorajsz¹ po¿yczkê biznesow¹ piekarzy.

Jeœli popyt na chleb bêdzie ci¹gle istnia³ w nadchodz¹cych dniach, proces
bêdzie powtórzony.
Prywatne przedsiêbiorstwa zmieniaj¹ produkcjê i dystrybucjê zgodnie
z popytem konsumentów. Pieni¹dze kr¹¿¹: s¹ one tworzone jako po¿yczki
bankowe na produkcjê i s¹ anulowane, kiedy produkcja zostaje sprzedana.
Stare powiedzenie mówi: pieni¹dze s¹ robione w ko³o, ¿eby kr¹¿y³y w ko³o,
i jego znaczenie jest ci¹gle zasadniczo prawdziwe. Funkcj¹ i obowi¹zkiem
banków komercyjnych jest tworzenie po¿yczek kredytowych (pieniêdzy)
na produkcjê i anulowanie kredytu (pieniêdzy), kiedy produkcja zostaje
skonsumowana.
Proces tworzenia i anulowania pieniêdzy jest logicznym i skutecznym
systemem i bêdzie kontynuowany w zmodernizowanej Nowej Ekonomii
Kredytu Spo³ecznego.
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Co rozumiemy przez „cykl produkcji i konsumpcji"? Obejmuje on seriê etapów produkcji i czas potrzebny na przekszta³cenie surowców naturalnych bezp³atnych surowców naturalnych - przez zastosowanie energii - bezp³atnie
wykorzystywanej energii s³onecznej - oraz ka¿dej potrzebnej energii ludzkiej,
w skoñczone dobra i us³ugi, które w tym momencie s¹ kupowane przez konsumentów. Cykl ten mo¿e trwaæ rok, miesi¹c lub krócej.
Ta „bezp³atna" porcja energii, która stanowi ca³¹ energiê z wyj¹tkiem energii ludzkiej, jest naszym Naturalnym Kulturowym Dziedzictwem, które wytwarza darowan¹ Spo³eczeñstwu produkcjê.
Clifford H. Douglas uj¹³ ten fakt nastêpuj¹co: „...produkcja ekonomiczna
stanowi po prostu przekszta³cenie jednej rzeczy w inn¹ i jest przede wszystkim kwesti¹ energii. Wydaje siê wysoce prawdopodobne, ¿e zarówno energia jak i produkcja s¹ ograniczone jedynie nasz¹ wiedz¹, dotycz¹c¹ tego,
jak je zastosowaæ".
Wypowiedzi autorytetów do spraw bankowoœci
Mo¿na cytowaæ wiele znakomitych autorytetów w dziedzinie bankowoœci,
¿eby przedstawiæ profesjonalny dowód na powy¿sze uwagi. Ograniczê siê tu
do jednego. Reginald McKenna, by³y brytyjski minister skarbu i prezes Midland Bank, w przemówieniu do udzia³owców banku 25 stycznia 1924 r. powiedzia³ (co zosta³o zapisane w jego ksi¹¿ce Powojenna bankowoœæ [Post-War
Banking]:
„Obawiam siê, ¿e zwyczajny obywatel nie bêdzie zadowolony z tego, kiedy
dowie siê, ¿e banki mog¹ tworzyæ i niszczyæ pieni¹dze, i robi¹ to. Iloœæ istniej¹cych pieniêdzy ró¿ni siê jedynie w zale¿noœci od dzia³ania banków, które zwiêkszaj¹ lub zmniejszaj¹ depozyty i zakupy bankowe. Wiemy, jak to funkcjonuje.
Ka¿da po¿yczka, przekroczenie konta czy zakup bankowy tworz¹ depozyt, a ka¿da sp³ata po¿yczki, debetu, czy sprzeda¿ bankowa niszcz¹ depozyt".
Ten wybitny autorytet dowodzi i potwierdza moje powy¿sze wypowiedzi,
¿e banki tworz¹ i anuluj¹ przep³yw pieniêdzy, które codziennie wp³ywaj¹ do
banków, redukuj¹c po¿yczki, a je¿eli potrzebne s¹ na nastêpny cykl produkcyjny, s¹ wtedy tworzone i kr¹¿¹, ¿eby finansowaæ ten nastêpny cykl. Czy wyjaœni³em to absolutnie jasno? Muszê to podkreœliæ: wszyscy przedsiêbiorcy w naszym kraju, reprezentuj¹cy wszystkie dziedziny przemys³u i handlu, obs³uguj¹
swoje potrzeby finansowe bezpoœrednio lub niebezpoœrednio za pomoc¹ banków komercyjnych. Nie istnieje ¿adna inna w³adza tworzenia i anulowania pieniêdzy. Nawet prawne œrodki p³atnicze wchodz¹ w obieg poprzez banki handlowe, które kupuj¹ je za pomoc¹ swoich w³asnych czeków bankowych.
Tylko niewielka iloœæ zarejestrowanych banków wykonuje funkcje tworzenia i anulowania pieniêdzy za pomoc¹ swoich czeków kliringowych. Wszystkie nasze przedsiêbiorstwa handlowe, a nawet instytucje oszczêdnoœciowe i po¿yczkowe oraz towarzystwa finansowe musz¹ przeprowadzaæ wszystkie swoje
czeki i inne transakcje finansowe przez czekowe izby rozrachunkowe banków
komercyjnych.
Chcia³bym teraz rozwin¹æ mój poprzedni wyk³ad na temat „W³asnoœci tworzenia pieniêdzy" i konstytucyjnego utworzenia nale¿¹cej do spo³eczeñstwa
Niezale¿nej Krajowej W³adzy Monetarnej. Nastêpuj¹cy fragment znakomicie
przedstawia rozwiniêcie. Cytujê wyj¹tek z ksi¹¿ki, wydanej w solidnej serii,
poœwiêconej Kredytowi Spo³ecznemu, napisanej przez przewodnicz¹cego
Sekretariatu Kredytu Spo³ecznego Donalda Neale'a wspólnie z nastêpnym przewodnicz¹cym Sekretariatu Alanem Armstrongiem, dyplomowanym ekonomist¹.
ZRÓWNOWA¯ONY DOBROBYT.
WYZWANIE I ZMIANA. PIENI¥DZE.
Ksi¹¿ka opublikowana przez Sekretariat Kredytu Spo³ecznego w Edynburgu, w 1994 r. Strona 16.
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Reforma systemu poda¿y pieni¹dza
„W³adza tworzenia pieniêdzy musi zostaæ wycofana z systemu bankowoœci
komercyjnej. Tworzenie poda¿y pieniêdzy spo³ecznych, wolnych od d³ugu, musi
powróciæ do w³adzy rz¹dowej – Zarz¹du Kredytu Narodowego, któremu powierzony jest obowi¹zek utrzymywania œcis³ej relacji miêdzy iloœci¹ dostarczonego pieni¹dza a iloœci¹ produkowanego realnego bogactwa, z uwzglêdnieniem
importu i eksportu oraz wzrostu i spadku wartoœci kapita³u, zapewniaj¹c tym
samym, ¿e zawsze bêdzie istnia³ 'efektywny popyt', wystarczaj¹cy do oczyszczenia rynku w ka¿dym okresie produkcyjnym. Wszystkie dane statystyczne
potrzebne do tego s¹ ju¿ dostêpne w Centralnym Biurze Statystycznym.
Zarz¹d Kredytu Narodowego bêdzie musia³ byæ ustanowiony tak, by by³ odpowiedzialny przed parlamentem, ale by by³ izolowany od wszelkiej formy manipulacji politycznej. Pod tym wzglêdem by³by on podobny do Biura Miar i Wag,
które jest odpowiedzialne za utrzymywanie i egzekwowanie przestrzegania w³aœciwych miar i wag we wszystkich transakcjach handlowych, bêd¹c jednoczeœnie wolnym od nacisków politycznych, które mog³yby ingerowaæ w te standardy dla korzyœci politycznych.
Krytycy, którzy mog¹ zarzucaæ, ¿e pieni¹dze tworzone pod kontrol¹ rz¹dow¹,
bêd¹ nieuchronnie powodowaæ wzrost inflacji, musz¹ byæ zdolni do okreœlenia,
dlaczego tak musi byæ, skoro pieni¹dze te by³yby tworzone dok³adnie tymi samymi œrodkami i z tego samego Ÿród³a - kredytu narodowego, co pieni¹dze bankowe, a na dodatek nie ma ¿adnego zarzutu, ¿e pieni¹dze tworzone przez banki
s¹ nieuchronnie inflacjogenne.
Jak podkreœla³ Clifford H. Douglas: 'Pieni¹dze s¹ tylko mechanizmem, za
pomoc¹ którego zajmujemy siê rzeczami. Nie maj¹ one ¿adnych w³aœciwoœci za
wyj¹tkiem tych, które wybieramy, ¿eby im je nadaæ. Wyra¿enie takie jak: <W kraju
nie ma ¿adnych pieniêdzy, za pomoc¹ których mo¿na zrobiæ to czy tamto> nie
znaczy absolutnie nic, dopóki nie powiemy tak¿e: <Dobra i us³ugi potrzebne do
wykonania tej rzeczy nie istniej¹ i nie mog¹ byæ produkowane; dlatego bezu¿yteczne jest tworzenie równowartych im pieniêdzy>. Na przyk³ad, infantylne jest
po prostu mówienie, ¿e kraj nie ma ¿adnych pieniêdzy na poprawê œwiadczeñ
socjalnych albo na jakikolwiek inny cel, kiedy istniej¹ umiejêtnoœci, ludzie i materia³y, ¿eby tak¹ poprawê stworzyæ'!!!
Ten klucz do reformy systemu monetarnego otworzy³by drogê do dalszych
projektowanych kroków:
• do wyeliminowania wszelkich mo¿liwoœci inflacji przez wprowadzenie naukowej albo godziwej ceny
• do wyeliminowania chronicznego braku sumarycznej si³y nabywczej w stosunku do sumy cen, przez wprowadzenie Dywidendy Narodowej.
Dywidenda Narodowa
Dywidenda Narodowa by³aby wyp³acana z czêœci nowych pieniêdzy, tworzonych na koncie rz¹dowym i dostarczana jako si³a nabywcza ka¿demu cz³onkowi spo³ecznoœci, jako prawo. Niezwi¹zana by³aby ona z zarobkami i by³aby
wystarczaj¹ca do zapewnienia 'pewnego standardu szacunku, zdrowia i przyzwoitoœci, co jest pierwszym dezyderatem'.
Dywidenda Narodowa prze³amie stare powi¹zanie miêdzy zatrudnieniem a dochodem i bêdzie konieczn¹ reform¹, kiedy, za przyczyn¹ postêpu technologicznego, zatrudnienie nie mo¿e byæ d³u¿ej uwa¿ane za jedyne prawo do dochodu."
Kiedy tylko zrozumiemy jasno powy¿sze za³o¿enia, wtedy staje siê logiczne,
¿e ca³kowita poda¿ pieniêdzy spo³ecznych mo¿e i powinna byæ rozprowadzana
dwoma strumieniami. Jedna czêœæ p³ynie do Skarbu Pañstwa, ¿eby finansowaæ
wszystkie wydatki rz¹dowe wolne od d³ugu, a druga czêœæ jako po¿yczki wolne
od odsetek p³ynie do bankierów, ¿eby finansowali przemys³ i handel, przy niewielkim koszcie po¿yczki.
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Widaæ to jasno na poni¿szym diagramie.

Rz¹d przestanie po¿yczaæ pieni¹dze, a d³ug narodowy razem z podatkami
mo¿e zostaæ stopniowo wyeliminowany w rozs¹dnie krótkim czasie.
Parlament i nasi lokalni pos³owie s¹ obecnymi panami naszego spo³eczeñstwa, wspieraj¹cymi i wywo³uj¹cymi z³¹ ekonomiê. Parlamentarzyœci s¹ pe³nymi winy marionetkami, odpowiadaj¹cymi przed szefami swoich partii politycznych i pañstwowymi biurokratami, którzy otrzymuj¹ instrukcje polityczne od
bankierskich ekonomistów. Wyborcy musz¹ domagaæ siê, ¿eby pos³owie prowadzili politykê oczekiwan¹ przez wyborców, a nie politykê narzucan¹ nam przez
bankierskich ekonomicznych komiwoja¿erów.
KLUCZEM, KTÓRY PRZYNIESIE SUKCES, JEST NACISK
ZE STRONY ARMII WYBORCÓW, PROWADZ¥CYCH KAMPANIÊ,
KTÓRY MUSI BYÆ WIÊKSZY NI¯ NACISK ZE STRONY
EKONOMISTÓW. JEST TO TAK PROSTE. HISTORIA DOWODZI,
¯E „WOLA LUDU" MO¯E BYÆ NAJWIÊKSZ¥ SI£¥ NA ZIEMI.
Pozorowana demokracja, któr¹ mamy, jest wszechogarniaj¹ca i musimy jej
u¿yæ. Podstaw¹ wolnoœci jest bezpieczeñstwo finansowe.
POWSZECHNY JEST FA£SZYWY ARGUMENT, ¯E KONSUMENCI MUSZA OSZCZÊDZAÆ, ¯EBY FINANSOWAÆ PRZEMYS£
I HANDEL. JEST TO NAJGORSZEGO RODZAJU K£AMLIWE TUSZOWANIE PRAWDY.
Powa¿ny, trwa³y niedobór ca³kowitego dochodu konsumentów ilustruje fa³sz,
czêsto powtarzanego stwierdzenia, ¿e g³ówne Ÿród³o pieniêdzy u¿ywanych do
finansowania przemys³u i handlu, stanowi¹ oszczêdnoœci spo³eczeñstwa. Ta fa³szywa propaganda utrwala k³amstwo, ¿e g³ówne Ÿród³o podstawowych inwestycji finansowych zapewniaj¹ oszczêdnoœci spo³eczeñstwa. Ka¿dy dolar zaosz-
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czêdzony przed natychmiastowym wydaniem go na zakup,
dostêpnych dzisiaj w sklepach i biurach dóbr i us³ug, powoduje, ¿e dobra te pozostaj¹ niesprzedane. Tylko dziêki
komuœ, gdzieœ indziej w spo³eczeñstwie, po¿yczaj¹cemu dodatkowo stworzone przez bank, zad³u¿one dolary, mo¿e byæ
mo¿liwa sprzeda¿ dóbr, reprezentowanych przez zaoszczêdzonego dolara.
Propaganda oszczêdzania nie tylko pomaga ukryæ fakt,
¿e banki s¹ w³aœcicielami i tworz¹ ca³¹ poda¿ zad³u¿onego
pieni¹dza dla spo³eczeñstwa, ale tak¿e skutecznie przedstawia ona fa³szywe przekonanie, ¿e nie istnieje ¿adna alternatywa i musimy p³aciæ rabunkowe podatki od naszych
pensji, zarobków i dywidend.
Dobrze wykszta³ceni i dobrze op³acani ekonomiczni
mened¿erowie miêdzynarodowej oligarchii finansowej, jej
ekonomiœci, stale podró¿uj¹, doradzaj¹c Pañstwowym Biurokratom, urzêdnikom Skarbu Pañstwa i wiod¹cym politykom Narodów Œwiata, prowadzenie polityki, która s³u¿y
obecnemu, z³emu systemowi ekonomicznemu miêdzynarodowych bankierów.

Niemo¿liwoœæ sp³aty spo³ecznego d³ugu w³aœcicielom
d³ugu bankowego
Wszystkie pieni¹dze, ka¿dy dolar, który kr¹¿y w spo³eczeñstwie, jest dolarem po¿yczonym z komercyjnego systemu bankowego. Bankierzy tworz¹ wszystkie pieni¹dze
spo³eczeñstwa jako d³ug. Nie istniej¹ ¿adne inne pieni¹dze.
Jest zatem absolutnie nielogiczne i kompletnie nierealistyczne wmawianie spo³eczeñstwu przez ekonomistów, wyk³adowców uniwersyteckich, polityków i wy¿szych rang¹ bankierów, ¿e musi ono, czy nawet mo¿e sp³aciæ swoje d³ugi.
Jest to absolutnie niemo¿liwe z powodu bardzo prostego
faktu, ¿e wszystkie pieni¹dze s¹ d³ugiem. Gdybyœmy wyobrazili sobie, ¿e wszystkie nasze po¿yczki z banków
komercyjnych zostan¹ sp³acone, wtedy SPO£ECZEÑSTWO NIE MIA£OBY ¯ADNYCH PIENIÊDZY,
A EKONOMIA, JAK¥ SIÊ DZISIAJ POS£UGUJEMY,
ZAWALI£ABY SIÊ!!! Co za otrzeŸwiaj¹cy fakt, o którym
mo¿emy myœleæ. Dlaczego ekonomiœci i wy¿si rang¹ bankierzy starannie zatajaj¹ tê tajemnicê? Naszym zadaniem
i odpowiedzialnoœci¹ jest zdemaskowanie ich sekretu. Dla
elementarnej sprawiedliwoœci prawda musi zwyciê¿yæ.
Uwaga: Cykle kr¹¿enia pieniêdzy przedstawione w tym
wyk³adzie zwi¹zane s¹ z dyskutowanym tematem i nie mog¹
obejmowaæ wszystkich przep³ywów pieniêdzy w ka¿dej
ekonomii.
q
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