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Szerkesztői megjegyzések:
1) Kevés hangsúlyt fektetünk a pénzügyi, gazdasági és kereskedelmi rendszerek haldoklásából fakadó gyötrelmekre, de mindvégig
bemutatjuk a Perszonokrácia újszerű viselkedését, amely túlmutat az elme világán.
2) A különböző pénznemekre az ISO 4217 kód szerint hivatkozunk, amit jelenleg 162 országban alkalmaznak. Ezeket a kódokat
a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet határozza meg, a pénzügy, a gazdaság, az ipar és a kereskedelem területén használják fel.
A kiadványban szereplő ISO-kódok: CAD (kanadai dollár), EUR (euró), GBP (angol font), USD (amerikai dollár), JPY (japán
jen) és ZWD (zimbabwei dollár).
3) A kötetben bemutatott statisztikák különböző országokból származnak, és a szerzők becslései. Szigorúan iránymutatásként
ajánljuk őket.

KI A PERSZONOKRÁCIA ?

Perszonokrácia: aki emlékszik, ki ő valójában – Idessza*, a korlátlan
Teremtnő, és ekként is viselkedik hétköznapjaiban. Íme, története:
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy boldog fiatalasszony jólétben, bőségben.
Szerető férje tenyerén hordozta, gyermekei csüngtek rajta. Mégis, egy kérdés sehogyan
sem hagyta nyugodni. Mi dolga van itt e bolygón, ha az élet mindig ugyanúgy ér véget:
meghal a test?
Elhagyta a békés családi otthon biztonságos melegét, nyakába vette a világot, hogy felkutassa az élet igazi értelmét. Politikai, tudományos, teológiai és közgazdasági tanulmányokat folytatott, de mindhiába. Tanulmányozta az ökológiát, az egészségügyet, a humanitarianizmust, az energiát, még a kvantumfizikát is. Jóga és a new age-es spiritualitás következett,
de a lelkében lángoló kérdés megválaszolatlan maradt. Szembesült a társadalmi igazságtalanságokkal, a szegénységgel, a háborúk és az Új Világrend összeesküvés-hazugságaival, csalárdságaival. Végül feltárult előtte, hogy kik irányítják a bolygót, és miként űzhetik zavartalanul
praktikáikat. De még mindig nem tudta, mi dolga van a Földön. Minden spirituális mester,
a világ összes híres tudósa, művésze, vezetője eddig mindig meghalt. A hatalom, a tudás és
bölcsesség nem jelentett semmit! Az ősi programon – dolgozni, szenvedni, megöregedni és
meghalni – túl, lennie kell valami célnak!
Kiábrándulván az életből, még azon is elgondolkodott, van-e bármi értelme gyermekeket világra hozni, mivel ezzel csak átörökítjük az emberi szenvedést még egy nemzedékre.
A Földön mindenhol burjánzó környezeti, társadalmi és politikai zűrzavar komor jövőt vetít
előre, melyet utódaink örökölni fognak. Kell lennie valahol valamiféle reménynek!
Ekkor fedezte fel, hogy az emberi lények egy biológiai,
állati program börtönében sínylődnek. Mint egy halacska az akváriumban, nap mint nap, életről életre köröznek körbe-körbe,
követve ezt az ősi programot. Sosem merül föl bennük, hogy az
akvárium egy illúzió, és hogy a valóság rajta kívül keresendő.
Lehetséges, hogy minden, amit látok, hallok, érzek, ízlelek vagy
tapintok, nem létezik? Lehet, hogy a szenvedés, betegség, öregedés és halál is csupán illúzió? – tette föl a kérdést. És hirtelen
felkiáltott örömében: akkor minden, amit tennem kell, kiugrani
az akváriumból, hogy megleljem a határtalan földi paradicsomot!
Belevetette magát az ismeretlenbe, és elkezdődött minden idők legnagyobb kalandja: az idesszaság.
Ez a Perszonokrácia története, a mi történetünk – és lehet, hogy a tiéd is – az
állatiasságból az idesszaságba. Ez egy úttalan út, amit napról napra fedezünk föl apránként, amint haladunk, kilépve az ismertből az ismeretlenbe, a teljesen új létezés
felé. E lapokon megosztjuk veled ezen az úton szerzett tapasztalatainkat. Ez a mi
igazságunk. Meghívunk téged, találd meg te is a sajátodat, önmagadban. Élvezetes
olvasást kívánunk!
		
SZERZŐK
* lásd a szószedetben
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BEVEZETÉS

„Aki a pénzt felügyeli, az a világot irányítja.” Bár elítéljük, és
borzongunk is tőle, de elfogadjuk, miközben nem tudjuk megmagyarázni,
miért, és azt sem, hogyan. Eljött az idő, hogy e két kérdést megválaszoljuk.
Jelenleg a gyakran Nagy Pénznek nevezett, a nemzeti kormányok fölött
uralkodó globális pénzügyi intézményrendszer meghonosításának tanúi
vagyunk. A világméretű Monopoly játék végéhez közeledik, az emberiség
mélyszegénységbe süllyed. A pokol istenei az emberi rabszolga-nyáj vérét
jobban szívják, mint valaha.
A Nagy Pénz szálát húzó kékvérű elit csalhatatlanul követi az
emberiséget szolgaságba taszító ütemtervet. A folyamat menete:
Nagy Pénz c Adósság c Elszegényítés c
Erőforrások elkobzása c Szolgaság
A politika, a jog, a pénzügyek, a gazdaság, az ipar és a kereskedelem
világában a pokol háromszöge különleges jelentést hordoz. A jó pásztort,
a hivatalos cél szerint az emberek érdekeit védelmező közszférát,
a kormányzati és a civil szervezetek különböző szintjei képviselik. A média
azt az elképzelést adja el nekünk, miszerint a „köz” azt jelenti, ami „jó az
embereknek”. A jó pásztor nagylelkű, hatalmas és erős. A gonosz farkast a
magánszektor képviseli, a pénzügyeket és a gazdaságot felügyelő magánbankkartellek és az ipart és a kereskedelmet irányító multinacionális
vállalatok. A gonosz farkas könyörtelen, vérszomjas és telhetetlen.
Egyetlen célja, hogy egyre több pénzt halmozzon fel, folyamatosan
növelve hatalmát.
A háromszög csúcsán találjuk mind az állami-, mind a magánszféra
szolgáit, a birkákat, az embereket. A birkák azt hiszik, a farkas tehetetlen
és erőtlen áldozatai. A farkas ellopja pénzüket, nem kínál munkát, vagy
méltánytalan munkakörülményekbe kényszeríti őket. A jó pásztorhoz
könyörögnek, hogy előzze meg a nagy csapásokat, védje meg őket a farkas
ármánykodásától, és büntesse meg a helytelenül cselekvőket. Korántsem
gyanítják, hogy a gonosz farkas és a jó pásztor titokban összeesküdtek,
hogy örökre szolgaságban tartsák őket. Az állami szektor a birkák sorsát
eldöntő, a magánszektort szolgáló törvényeket szavaz meg és iktat be.
A három szereplő közül melyik fog véget vetni e földi pokolnak?
Igen – a birka. Az elkövetkező oldalakon először az alapproblémát
tanulmányozzuk, a birka-identitást, majd a tudatosság-hiányból fakadó
kínjait. Ezt követően a perszonokratikus megoldást vesszük szemügyre, és
alkalmazását a mindennapi életben.
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A PÉNZ MINT CSEREESZKÖZ

Történelmileg az emberiség a javak kicserélésére először a bartert használta,
vagyis a két személy közti közvetlen árucserét. Példa a barterre, egy személy a zsák sárgarépáját másvalaki csirkéjére cseréli. Ez általában szimultán ügylet, de késleltetett is lehet,
például, ha a répát már betakarították, de a csirkéket csak a következő héten vágják le.
Amikor a szimultán ügylet nem lehetséges, szóbeli vagy írásbeli megállapodást kötnek,
mely rögzíti a tartozás‑elismerést és az összeget. Ha az írásos megállapodást (ígérvényt)
harmadik féllel kötött cserében használják, akkor pénzként funkcionál, csereeszköz,
mely multilaterális, késleltetett, fémre, papírra vagy akár elektronikusan rögzített.
Nézzünk egy példát! Három órát töltök gyomlálással a szomszédom kertjében.
Csereként másnap három szelet almás‑pitét kapok tőle. Ígéretét leírja egy darab papírra. Később a nap folyamán ezt a papírt elcserélem egy barátom kalapácsára. Következő
nap reggel a barátom meglátogatva szomszédomat, átadja neki a papírjegyzetet, és
kéri a pitéket. A szomszédom írásos ígérete, több személy közti többoldalú cserét
biztosító pénzként funkcionált.

Manapság a pénz fémből, papírból készülő, vagy elektronikusan rögzített
csereeszköz. Adás‑vétel során forgalomba hozzák, a pénz megkezdve körforgását,
bőséget teremt mindenkinek. Amikor viszont felhalmozzák, akkor mozdulatlan pénzként az egyik oldalon nélkülözést, a másikon gazdagságot teremt. Még rosszabb a helyzet, amikor spekulációs célt szolgál. Ekkor árucikké válik, hiánya vagy bősége értékét
mesterségesen emeli vagy csökkenti.
3

UZSORA, A HALÁLOS BŰN

Évszázadokkal ezelőtt az uzsora nevet adták a pénzre számított kamatnak. Az uzsora
szó a latin usuria szóból ered, ami „érdeket” jelent. Ennek megfelelőjeként a Biblia a héber
nashak szót használja, ami „uzsorát” és „kígyóharapást” is jelent. A társadalmi romlottság
sarokköve, az uzsora révén, a gazdagok legálisan kihasználhatják a szegényeket. Ritkán kérdőjelezzük meg létezését, és majdnem mindenki részt is vesz benne, bár mind egyetértünk
abban, hogy csalás. Ma a szót a sértően magas kamatra használják, de nincs olyan szint,
ami elfogadható lenne. A kamat, akármekkora is, legalizált lopás. Ezért hívják a kamatra
pénzt kölcsönadókat banksztereknek.

Pénzügy
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Az uzsora első ismert szabályozása Babilonban történt, i. e. 1750‑ben. A Hammurapi
törvények mértékét pénzkamat esetén 20%‑ra, míg a vetőmagokét 33%‑ra korlátozták. A Római Birodalom folytatta e gyakorlatot, bár mértéke különböző volt. A kereszténység 17 évszázadon keresztül kiközösítéssel való fenyegetés mellett tiltotta az uzsorát. Az
iszlám kezdetek óta uzsoraellenes, és alkalmazását hivatalosan még ma sem engedélyezik.
Habár a zsidók mindig is támogatták a pénz kamatra történő kölcsönadását a gójoknak
(nem‑zsidóknak). Ez sok mindent megmagyaráz...
A kamatozó kölcsön aranybánya a banksztereknek. 1% kamatozású kölcsön 72 év
alatt duplázódik meg, 12% esetén pedig 6 év alatt! A kölcsönadott összeg duplázódási ideje
úgy számolható ki, hogy a 72‑t osztjuk a kamatlábbal. Így 300 ezer dolláros jelzáloghitel
6%‑os kamattal 12 év alatt duplázódik (72/6 = 12). A 12. év végén 600 ezer dollárt kell
visszafizetnem. Egy ház nekem, egy másik a banksztereknek!
Minél kisebb a törlesztőrészlet, annál hosszabb ideig tart a visszafizetés, és annál
több kamatot fizetek. A házam árának akár három‑négyszeresét is vissza kell fizetnem. Az
alacsony havi részlet egy csapda, az alacsony kamatlábakat pedig ötévente újraértékelik,
gyakran felfelé emelve azokat. Még rosszabb, ha nem tudok többé fizetni (betegség, munkahely elvesztése, magasabb kamat, gazdasági válság), akkor nemcsak a házamat veszítem
el, de az addig befizetett kamatot is. Valódi csapda! Mi a megoldás? Soha nem kellene
pénzt kamatra kölcsönvennem senkitől, és egyáltalán nem kellene felvennem még kamatmentes kölcsönt sem, ha nem tudom max tíz év alatt visszafizetni.

Minden banki kölcsönt kamatos kamat terhel, amit Einstein a világ nyolcadik csodájának nevezett, mivel vissza kell fizetnem a tőkét, a kamatot, amit a teljes
visszafizetésig felszámítanak, és az ezen a kamaton levő kamatot. Egy ország állam
adósságát tekintve, az összegek csillagászatiak. Például Kanada adóssága az 1867‑es
Konföderációtól 1992‑ig 423 milliárd kanadai dollárra rúgott. Márpedig ennek az
összegnek 91%‑a a kamatos kamat következménye. Ez azt jelenti, hogy adóink legnagyobb része a kitalált nemzeti adósság kamatának fizetésére megy el.
4

PÉNZTEREMTÉS

Míg az uzsora a csalás második legrosszabb módja,
az első kétségtelenül a pénzteremtés. Amikor bankkölcsönt
veszek fel, honnan van a pénz? A legtöbb ember azt hiszi,
más emberek betétjéből. De nem! A forgalomban lévő pénz
legalább 95%‑a hitelből származik. Ezt a pénzt a kereskedelmi bankok ex nihilo (a semmiből) teremtik. Hogyan? Három
mágikus trükköt alkalmaznak.
a) Aláírt szerződés – a pénz hitelkihelyezés eredménye. Mivel a pénz mögött többé nincs aranyfedezet (lásd
később), levegőből teremthető. A pénz iránti igény hitel
MÁGIKUS TRÜKK
iránti igénnyé alakul. Ha a hitelkérelmet elfogadják, a hitel
pénzzé válik. Valójában ez adósság‑pénz. Ellenkezője annak, amit a legtöbb ember
hisz, a kölcsönfelvétel teszi lehetővé a kölcsönadást, és nem fordítva. Ezért próbálnak
kétségbeesetten a bankok pénzt kölcsönadni nekünk, rábírva az egyéneket lakás‑ és
autókölcsönökre, a vállalatokat drága infrastrukturális beruházási hitelekre, az államokat pedig hadviselésük finanszírozására.

PÉNZ
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b) Számok a bankszámlákon – szerződés‑aláírás után hogyan keletkezik a pénz? Kalapból kerül elő, mint a bűvész nyuszija, de ezt a mágikus trükköt – bevételszerzési eszközt – legálisan csak a bankok alkalmazhatják. Az egyén, a vállalat vagy az állam elfogadott hitelkérelme pénzzé válik, amikor a hitelösszeg a bank
mérlegfőkönyvében aktívaként, míg ugyanez az összeg a kölcsönfelvevő bankszámláján
kötelezettségként jelenik meg. Voilà!
c) Végtelen többszörözés – a harmadik mágikus trükk a részlegesen fedezett
banki tartalékrendszer következménye, lehetővé téve a bankoknak, hogy eszközeik
90%‑át, és gyakran annál jóval többet is, kölcsönbe adják. Itt egy példa. Ha beteszek
1000 kanadai dollárt a bankszámlámra, a bankom ennek 90%‑át, azaz 900 kanadai
dollárt adhat kölcsön egy másik személynek. Amikor ez a pénz másik bankszámlán
köt ki, 810 kanadai dollár adható kölcsönbe, és így tovább. Minden elhelyezett összeg
hitelként kihelyezhető, utána ismét elhelyezik, ismét hitel lesz belőle, ad infinitum
(1000 + 900 + 810 + 729 + 656 + ...). Mi az eredmény? Egyre több és több pénz,
aminek egyre kevesebb és kevesebb az értéke!
Így alakították ki a bankrendszer mágikus adósságpénz teremtését. Ez és más
eszközök révén a bankszterek folyamatosan képesek pénzügyi és gazdasági válságokat
kreálni, mint azt is, amelyiken jelenleg keresztülmegyünk. E szisztéma azt is megmagyarázza, hogyan tudnak levegőből teremtett, 2010‑ben 43 000 000 000 000 USD
(43 ezer milliárd) amerikai dollárt kitevő hamis világadósságot előidézni.
5

TERVEZETT HIÁNY

Az ínség behódolást eredményez. Ha mindenki gazdag lenne, a pénzgondok megszűnnének, csakúgy, mint a gazdagok uralma a szegények fölött. Hogyan
kreálnak a gazdag bankszterek ínséget? – Hiányt teremtenek! Gondoskodnak arról,
hogy a lakosság szükségletei kielégítéséhez ne álljon rendelkezésre elég pénz, így az
áruk és szolgáltatások cseréje nem tud zavartalanul lebonyolódni, az emberek pedig
egymás ellen harcolnak, hogy több legyen nekik. Hogyan koordinálnak a bankszterek
szűkösség‑alapú pénzrendszert? Itt egy négylépéses recept.
a) Kibocsátás irányítása – először: biztosítsd, hogy a pénzkibocsátás monopóliuma a tiéd legyen (7. fejezet). Hitesd el a lakossággal, hogy a te pénzed az egyetlen
értékkel bíró. Ha mégis felbukkannának a kibocsátási kontrollodat veszélyeztető, alternatív pénzrendszerek, akadályozd meg működésüket.
b) Uzsora – másodszor: biztosítsd, hogy nagy pénzösszegeket adj kölcsön,
hosszú időre, kamatos kamattal. Ily módon törvényesen ellophatod az emberek túléléshez nem szükséges pénzét. Háborúk és forradalmak provokálásával államokat is
adósságba hajthatsz. Az államok adóemelésre kényszerülnek, hogy a hatalmas állam
adósságokat visszafizethessék.
c) Adósságvírus – csak az adósság tőkéjével azonos
mennyiségű pénzt teremts. Így a kölcsönvevőknek lehetetlen
lesz a felhalmozott adósságuk tőkéjét és kamatát is visszafizetni. E kölcsönvevők egy része becsődöl, hisz nem áll rendelkezésére elég pénz.
d) Telhetetlen felhalmozás – az adósságvírus következménye, hogy akiknek van pénzük, jövőbeli problémáik
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 egelőzésére, felhalmozzák azt. A hiánytól való félelem az uralkodásra és mások
m
kihasználására való vággyal párosulva, olthatatlan pénz‑szomjat idéz elő. A szűkösség a gazdagokat pénzfelhalmozásra buzdítja, következésképp a szegények a pénz krónikus hiányától fognak szenvedni.
Mi történne, ha a szűkösség megszűnne? A Nagy Pénz elveszítené hatalmát. A rémálom véget ér, amikor a népesség egy része kikeveredik a tudatlanság állapotából, megismerve a jelenlegi pénzrendszer működését, létrehozza saját csererendszerét.
Amikor az emberi lények kilépnek abból, amit a francia közgazdász, Philippe Deruder
szűkösség‑tudatosságnak hív, és elutasítják a liberális kapitalizmust, a szűkösség kezelésének művészetét, rájönnek, hogy ez a pénzhiány a gazdagok és erősek kreálmánya, hogy
kihasználhassák, irányíthassák, és uralkodhassanak a szegények és gyengék felett.
6

PÉNZTÖRTÉNET

Évszázadokkal ezelőtt a vagyont csordákban (marha, juh, nők, rabszolgák) vagy
vékában (búza, árpa, rizs) mérték. A probléma az volt, hogy az emberi lényeknek és az
állatoknak étel, hajlék és gondoskodás kellett, a gabona pedig könnyen tönkrement.
Egyes primitív kultúrák értékes tárgyakat (kövek, fegyverek, selyem, kagylók) választottak csereeszköznek. Végül kitalálták a nem romlandó és könnyen felhalmozható
pénzfajtát. Típusonként meghatározott értékű fémérméket használtak. A legrégebbi
ismert ezüst sékelek (i. e. 3000) súlya 180 árpamag súlyával volt egyenlő.
a) Fémérmék
Könnyen olvaszthatók és formába‑önthetők, egyes fémek könnyen érmékké
alakíthatók. Számokat, szavakat és formákat nyomtak felületükre, hogy eredetüket és
hivatalos értéküket garantálhassák. A fémérmék nagyban hozzájárultak a világ különböző régiói közötti árucseréhez. Az ezüst‑, réz‑, vas‑ és bronzérmék könnyen patinásodtak. Az arany viszont megőrizte sárga színét, fényét, nem rongálódott, és még
ritka is volt. Ezért még ma is az arany a gazdagság és hatalom szimbóluma. A népesség
jólétének jelképe viszont a fényes ezüst, mivel nem annyira gyakori, mint más fémek,
de nem annyira ritka, mint az arany. Ez magyarázza, hogy a francia szó a pénzre még
mindig az argent (ezüst). Ma fémérméket kis összegű váltópénzként használunk.
Ez a fizetőeszköz a forgalomban lévő teljes pénzmennyiség kevesebb mint 1%‑a.
Komoly válságok idején az arany‑ és ezüstérméket halmozzák fel az emberek.
b) Papírjegy
Kalózok és tolvajok gyakran ellopták az értéktárgyakat, amikor tulajdonosaik egyik helyről a másikra utaztak velük. Az értékes érméket biztonságos helyeken
hagyták. A fontos tranzakciókhoz hivatalos papírokat mozgatva, megoldották e
problémát. Az ókori civilizációk (Mezopotámia, Görögország, Egyiptom) vagyonos emberei e cserékhez hitelleveleket használtak. I. u. 1024‑ben a kínai császár
elrendelte a papírjegy-nyomtatást, melyet a nagy értékű tranzakciók hivatalos
fizetőeszközeként használtak. A papírjegy volt a 12. században Kínában a fő csereeszköz. A kereszteshadjáratok idején (11–13. század) két keresztény rend, a templomos és az ispotályos lovagok, Európától a Szentföldig erődöket építettek, hogy
megvédjék a zarándokokat a muszlimoktól és a tolvajoktól. E zarándokok indulásuk
előtt európai templomos/ispotályos páncéltermekben elhelyezett ezüst‑ és aranyérméiket hitellevélre cserélték. Ez volt az utazási csekk őse. A nyomdagép feltalálásával
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Európában 1440 körül a papírpénz-nyomtatás könnyű lett, és ezzel egyidőben illegális másolásuk is.
c) Fiat‑pénz
A bankjegyhasználat kezdetekor forgalmi értékük nem haladhatta meg a páncéltermekben tárolt arany‑ és ezüstérmék értékét. Később, mivel megfigyelték, hogy
soha nem váltották vissza egyidőben az összes érmét, a bankszterek a páncéltermeikben elhelyezett érmék összértékét meghaladó bankjegyeket kezdtek nyomtatni. Ez
az irányelv mára legalizált, és részlegesen fedezett banki tartalékrendszernek hívják.
Korrupt politikusok által megszavazott hivatalos rendeletekkel az országok központi
bankjai jelenleg fiat‑pénzt teremthetnek, aminek értéke pusztán a használói bizalmán
alapul. A fiat‑pénz jelenleg a világ teljes pénzkészletének körülbelül 5%‑át teszi ki.
Különböző törvényeken keresztül a kereskedőket e fiat‑pénz elfogadására kényszerítették, ami mára már legális fizetőeszköz. Ez a gyakorlat az állam teljes gazdaságát arra
kényszeríti, hogy e kötelező fiatpénz-rendszeren alapuljon.
d) Számlapénz
A számlapénz, a scriptural money elnevezés a latin scriptura (írás) szóból ered.
Nem fémérmékként vagy papír bankjegyekként jelenik meg a forgalomban, hanem
szigorúan írott számokként, csekkeken, átutalásokon, bankszámlakivonatokon, de
leginkább elektronikus pénzként. Ahogy korábban láttuk, a bankszámlapénzt a kereskedelmi bankok ex nihilo teremtik, amikor az ügyfelek (polgárok, vállalatok, államok)
hitelkérelmét elfogadják. Ez az adósságpénz a teljes pénztömeg 95%‑át teszi ki.
Az emberiség mára az elektronikus pénz korszakába lépett. A világ tranzakciói
leginkább számítógépeken (géptől, gépig) bonyolódnak, mind a bankokban, mind a tőzsdén. Azt mondják nekünk, hogy a hitel‑ és betétkártya fizetések, és az újabb, mobiltelefonos és internetes tranzakciók kevésbé veszélyesek, mint fiat‑pénzt vinni pénztárcánkban, és
praktikusabb is, mint postán keresztül csekket küldeni. Valójában a bankszterek a következő három okból ösztönöznek minket elektronikus pénzhasználatra:
•

•

•

7

általában többet költök, mint amennyit vissza tudok fizetni. Mivel a bankszterek
magasan tartják a hitelkártya‑kamatokat (átlagosan 14,5%), az adósság gyorsan nő, és abba a helyzetbe kerülök, hogy nem tudom visszafizetni (a használók 4%‑a);
minden költésemről pontos információt tárolnak nagy adatbankokban.
Ezt aztán eladják állami és magánügynökségeknek. Mint egy bűnözőről,
aktát vezetnek rólam, és nem menekülhetek a pénzügyi kötelezettségek
elől – adók, tartásdíj, tartozás;
amikor az emberek már szinte kizárólag elektronikus pénzt használnak, a bankszterek pénzügyi válságot robbanthatnak ki, hogy a fizetési
tranzakciókhoz a bőr alá ültethető mikrocsip‑használatot megindokolhassák. Nincs csip, nincs pénz! A csipen rajta lesz minden személyes információ, hozzákapcsolható a GPS rendszerhez, és képes az elmémet és az
érzelmeimet is befolyásolni, mely révén biorobottá válok.

KERESKEDELMI BANKOK

Az első kereskedelmi bankot (a bank szó az olasz banco szóból ered)
1171‑ben, Velencében alapították. Ekkor gazdag kereskedők háborúk finanszírozására kölcsönöket folyósítottak különböző kormányoknak. Attól kedve Itália‑szerte
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e lterjedtek a bank‑intézmények, egészen 1527‑ig, amikor is Rómát kifosztották, páncéltermeit kiürítették. 1540‑ben Loyolai Ignác, a jezsuita rend alapítója, létrehozta a Banca
di Roma‑t, és biztosította, hogy a Vatikán aranya és ezüstje biztonságos helyre kerüljön
Svájcban. Akkortól a monetáris rendszert a Vatikán (vallási központ), Svájc (banki központ), London (kereskedelmi központ) és az Egyesült Államok (katonai központ) irányítja. Az ókori babiloni birodalomból kinőtt régi római birodalom ma is tovább él Római
Katolikus Egyházként, és Új Világrendnek hívják (4. kötet).

A kettős könyvelést (tartozik, követel) a 15. századi Itáliában találták
ki. A Vatikán bankáraivá vált két család központosítva gyűjtötte be az egyházi tizedet
és a bűnbocsátó cédulákat. A Mediciek (Itália) Nyugat‑Európát, míg a Fugger család
(Germánia) Kelet‑Európát felügyelte.
Hogyan működik egy modern kereskedelmi bank? Ha eldöntöm, hogy
100 000 amerikai dollárt kérek kölcsön a banktól, alá kell írnom a tartozás‑elismerő
szerződést. A bank a könyveiben ezt az összeget aktívaként rögzíti. A bankszámlámon
ugyanez az összeg kötelezettségként szerepel. Létrejött egy teljesen új 100 000 amerikai dolláros tétel. Legtöbbször biztosítékot kérnek tőlem – pl. ház, nyugdíjalap, kezes.
Habár a bank semmilyen kézzelfoghatót nem ad cserébe, csak írott számokat. Ez egy
tisztességtelen szerződés!
Ilyen egyszerű ex nihilo pénzt teremtve piszkosul gazdaggá válni. Nem csoda,
hogy sok briliáns elme arról álmodik, bankszter lesz! Nos, ez csak a kiválasztottak lehetősége. Még a kereskedelmi bankoknak is tevékenységüket megszorító szabályokat kell
betartaniuk. Hogy ügyfeleiknek hitelt nyújthassanak, bizonyos mennyiségű fiat‑pénzzel
(papírpénzzel és pénzérmékkel) kell rendelkezniük, forrásaik 2%‑át kötelező tartalékként
el kell helyezniük a jegybanki számlájukon. Ezért gyűlölik, amikor valaki készpénzt vesz
fel saját bankszámlájáról. A bankok ezt tartalékuk veszteségeként élik meg.
Mivel a bankok képesek levegőből pénzt teremteni, hogyan mehetnek csődbe?
Megtörténik, amikor minden ügyfelük egyszerre akarja visszakapni pénzét (2001‑ben
Argentínában), vagy amikor rosszul fektetnek be (másodlagos jelzáloghitelek az
USA‑ban 2008‑ban), és az adott ország központi bankja nem hajlandó kisegíteni őket.
Bankszterré válni bizonyos mértékig kockázatos, de a központi bankok létrehozása
óta a kaland soha nem volt még ígéretesebb.
8

KÖZPONTI BANKOK

A jegybank az országtól függően lehet magán (Európai Központi Bank) vagy
állami (Bank of Canada). A központi bank felel a fiat-pénz kibocsátásért, ami a forgalomban levő pénznek körülbelül 5%‑a. A kormány hivatalos bankja, az ország monetáris politikája meghatározójaként megszabja a kamatokat, valutaárfolyamokat, felel az
aranytartalékért, és irányítja a pénzkibocsátást. Felügyeli a banki ágazatot, szabályozza
az inflációt. Valójában akár magán-, akár állami-, a központi banknak teljhatalma van
az állam fölött.
A világ legrégebbi központi bankját, a svédországi Riksbankot 1668‑ban alapították. Egy 1897‑ben beiktatott törvény az ország papírpénz‑kibocsátása kizárólagos
jogával ruházta fel. 1931‑ben törvényileg engedélyezték a bank aranystandard nélküli
működését. 1975‑ben privát bankká alakult, miközben továbbra is irányította Svédország
monetáris rendszerét. 1993‑ban a Riksbank lebegő valutaárfolyamot vezetett be, mely
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lehetővé tette, hogy bármikor döntsön az ország pénzének értékéről. A hurok 335 év
után bezárult. Hasonló forgatókönyv szerint zajlik a folyamat minden országban.
A legnagyobb hatalommal bíró központi bank a Bank of England. 1694‑ben
alapították. Részvényesei nevét azóta is titkolják. Sokan nem tudják, hogy emögött a magánintézet mögött rejtőzik a Banca di Roma. A Bank of England monetáris
politikáját az egész világra képes kiterjeszteni. A legtöbb központi bank közel azonos irányelveket követ, beleértve a híres Federal Reserve Bankot (FED), az Egyesült
Államok központi bankját.
A jegybankok központi bankja a Nemzetközi Fizetések
Bankja, a BIS (Bank of International Settlements) (11. fejezet).
Amikor a kereskedelmi bankok csődbemennek, a központi bankok végső hitelezőként gyakran beleegyeznek, hogy kisegítik
ISTEN BANKJA
őket. De ki fizeti a végén a számlát? Emlékezz rá: az állampolTRANSZNACIONÁLIS
gár, az adófizető e monetáris hatalmi piramisnak nevezett
BANKÁROK
kártyavár kizárólagos jótállója. Jóval fölöttem uralkodik
B.I.S. / W.B. / I.M.F.
Isten Bankja, ahol a pokol istenei elszívják a humán
KÖZPONTI BANK
haszonállomány életerejét (10. kötet). A múltban
KERESKEDELMI
BANK
minden kormány megteremthette saját pénzét, és
ÁLLAMPOLGÁROK
irányíthatta pénzügyeit. A kormányoknak nem volt
államadósságuk, amíg a politikusaik nem szavaztak arra, hogy a pénzfelügyeletet átadják a magánbanksztereknek. Ha lenne pénznyomtató géped, lenne adósságod? Nem! A kormánynak
gépe és adóssága is van. Hogy lehet ez?
9

FED

A FED‑ként ismert (Federal Reserve Bank), már elnevezésében is csalás, mivel
nem szövetségi (federal), hanem magánbank, és aranytartaléka (reserve) sincs. E hatalmas
központi bank, a Federal Reserve Act (szövetségi tartalék-törvény) elfogadásával jött létre, mely
törvényt – jogellenesen – 1913 karácsonya előtt iktattak be. A cselszövést 1910‑ben a neves
bankszter, J.P. Morgan tulajdonát képező georgiai Jekyll szigeten találták ki.
E különleges találkozón jelen volt számos nagy magánbank képviselője.
Később a FED részvényesei lettek: Rothschild Banks of London and Berlin, Lazard
Brothers Bank of Paris, Israel Moses Sieff Banks of Italy, Warburg Bank of Hamburg and
Amsterdam, Lehman Brothers Bank of New York, Kuhn Loeb Bank of New York, Chase
Manhattan Bank of New York és a Goldman Sachs Bank of New York. A Rothschild család
még mindig a FED-részvények 57%‑át birtokolja – többségük a Bank of Englandé –, és
összességében a világ pénzének felét.

A bankszterek-szervezte 1. világháború az USA adósságát oly mértékben növelte, hogy 1933‑ban csődbe jutott. A Rothschildok-kitalálta új stratégia biztosította az
USA‑kormány további működését. Új koncepciójával, a kezesként használt állampolgárral, megalkotta a jogi személyt, az állampolgár nevét viselő fiktív vállalatot, ami
azonban az állam tulajdona (5. kötet). Megszületett az adófizető, aki felelős a múlt,
jelen és jövő államadósságáért.
Ugyanezek a bankszterek szervezték meg az érintett országok hatalmas felfegyverkezésével járó 2. világháborút. Az Egyesült Államok készségesen
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s zolgáltatott minden szükségest, de ragaszkodott ahhoz, hogy arannyal fizessenek. Így
1944‑ben a FED a világ aranykészletének 75%‑át felhalmozta, és az egyetlen központi
bank volt, amelyik aranyfedezetű bankjegyet tudott kibocsátani.
Ugyanebben az évben tartották a Bretton Woods‑i konferenciát (New
Hampshire), ahol az amerikai dollárt hivatalosan világvalutává tették. Megszületett
az USD-korszak! Ekkortól a nemzetközi tranzakciók többnyire amerikai dollárban
történnek, és minden valuta értékét ehhez az új standardhoz igazítják. Két világháború
és sok cselszövés után a világ banksztereinek sikerült az USA pénzügyei fölött a teljes
kontrollt átvenniük, az Egyesült Államokat adósságba kényszeríteni, az adósságot és
kamatait a jövedelemadón keresztül az amerikai adózókkal fizettetni. Egyetlen központi bank, a FED 1944‑ben 138 millió embert irányított (2011‑ben 310 milliót).
Micsoda ügyes húzás a bankszterektől! A következő lépés, az újdonsült formulát
Európába exportálni.
10

BANQUE DE FRANCE

1800‑ban, a francia forradalom után Napóleont arra kényszerítették, hogy
magánbankároknak adja át az állam pénzkibocsátási jogát. A nemzetközi magánbankszterekből álló csoport Párizsban telepedett le, vállalkozásuk neve: Banque
de France (BF). A BF‑et 1945‑ben államosították, és 1973‑ig állami tulajdonban volt. Ebben a 28 évben kamatmentes kölcsönt nyújtott a francia államnak,
mely hiány‑ és adósságmentes volt ez idő alatt. Azonban bizonyos eseménysorozat a francia államot az Európai Unióba, és ismét nagy adósságba kényszerítette.
Ezek közül a legfontosabbak:
1947, USA – a Marshall‑terv keretében az USA adományokon és kölcsönökön keresztül segítette a háború utáni Európa újjáépítését. A bimbózó amerikai vállalatokat arra
ösztönözték, hogy leányvállatokat hozzanak létre Európában. Megszületett a multinacionális cégek korszaka.
1949 – Az Észak‑atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 12 európai ország és
Észak‑Amerika új kollektív védelmi rendszere lett.
1950, Párizs – A Schuman‑nyilatkozatot az Európai Unió alapító szövegévé tették.
Egy részét kis betűkkel minden francia csekkre rányomtatták. („Európát nem lehet
egy csapásra felépíteni, sem pusztán valamely közös szerkezet kialakításával integrálni.
Konkrét megvalósításokra, de mindenekelőtt a tényleges szolidaritás megteremtésére
van szükség.” )
1956, Párizs – Életre hívták az európai egyesült államok tervét kidolgozó akcióbizottságot.
1973, Párizs – A Giscard d’Estaing törvény arra kényszerítette az államot,
hogy a kamatmentes Banque de France kölcsöne helyett magánbankoktól, kamatra
vegyen fel kölcsönt.
1974, Párizs – Giscard d’Estaing (megint!) megalakította az Európa Tanácsot, mely
később az Európai Unió végrehajtó szerve lesz.
1976, Párizs/New York – Elindult a Fondation Franco‑Américaine (FFA), hogy segítse a transzatlanti gazdaság megalapozását.
1993, Hollandia – Megalapították az Európai Uniót (EU) és az Európai Monetáris
Intézetet (UMI), a nemzetközi központi bankot.
1998, Brüsszel – Az eurózóna monetáris politikájáért felelős Európai Központi Bank
(ECB) átvette a UMI helyét.
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1999 – Az euró lett a hivatalos fizetőeszköz a legtöbb európai országban.
2004, Róma – Giscard d’Estaing (még mindig!) biztosította, hogy a magánbanki kölcsönfelvétel jogszabálya az Európai Alkotmányos Szerződésbe bekerüljön.
2007, Lisszabon – A szabadságjogokat eltörlő Lisszaboni Szerződés (4. kötet) véglegesíti a 2004‑es banki megállapodásokat.
Megismétlődött a FED sztori. Az ECB létrehozása óta Európa a nemzetközi
bankszterek totális irányítása alá került. Sikerült nekik: 1) Európa monetáris rendszere
fölött átvenni az irányítást; 2) minden európai államot adósságba sodorni; és 3) az
európai polgárokat arra kényszeríteni, hogy az adókon keresztül minden múlt‑, jelen‑
és jövőbeli adósságot visszafizessenek. 2011‑ben egy egyszerű európai bank 500 millió
embert felügyelt!
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GLOBÁLIS PÉNZÜGYEK

A különböző központi bankok részvényesei néhány mesésen gazdag kékvérű
család tagjai, akik a pénzvilágot három korlátlan hatalmú szervezeten keresztül irányítják – BIS, WB és az IMF:
a) The Bank of International Settlements (BIS) (Nemzetközi Fizetések
Bankja) – A bázeli (Svájc) főhadiszállású BIS a központi bankok központi bankja.
1930‑ban, a második hágai konferencián alapították. A világ 57 legnagyobb központi bankja tulajdonolja, nagy részük magánbank. A BIS nem fizet adót, tagjai
meglehetősen átláthatatlan, de büntetlenséget garantáló struktúrán keresztül hozzák
döntéseiket. A BIS születése indította hivatalosan útjára a Nagy Pénz nemzetközi
uralmát. 1994‑ben a 2. világháború szövetségesei Bretton Woods‑ban (USA) találkoztak, hogy módot találjanak a nemzetközi gazdasági helyzet stabilizálására. Két új
szervezetet hoztak létre – a Nemzetközi Valutaalapot (International Monetary Fund,
IMF) és a Világbankot (World Bank, WB). Nemzetközi valutára volt szükség a csere
megkönnyítéséhez. Az amerikai dollárt (USD) választották, mivel ez volt az egyetlen
arany standardon alapuló valuta. 35 USD per uncia arany értéken fixálták.
b) The World Bank (WB) (Világbank) – Székhelye Washington DC‑ben
van. A Világbank kölcsönökön keresztül segítette Európa és Japán 2. világháború utáni
újjáépítését. Később ösztönözte számos afrikai, ázsiai és latin‑amerikai állam gazdasági
növekedését, majd pedig a posztkommunista országokét. Napjainkban a Világbank
kölcsönöket a világ leggazdagabb országai finanszírozzák – Egyesült Államok (14%),
Egyesült Királyság (13%), Japán (12%), Németország (8%), Franciaország (7%) stb.
Kína nemrégiben vált Világbank hozzájárulóvá. – Természetesen, ezek nem ajándékok! A kölcsönt felvevőknek vissza kell fizetniük a tőkét és a kamatokat is. Amikor ez
lehetetlenné válik, megjelenik a harmadik játékos – az IMF.
c) The International Monetary Fund (IMF) – (Nemzetközi Valutaalap) – Amikor
egy ország fizetésképtelenné válik, vagyis nem tudja fizetni a Világbanktól felvett kölcsön
tőkéjének kamatát, megjelenik az IMF, a Világbank követelés‑behajtó szervezete,
és új, szigorúbb feltételű hiteleket kínál. Durva átalakítást követel, ami később az
ország gazdasági összeomlását és a szociális juttatások (nyugdíjak, közszolgáltatások)
szétzilálását eredményezi. Az IMF által kínált modell mindig ugyanaz, akár fejlett az
ország, akár nem. Először a Világbank nagy kölcsönökkel beeteti a korrupt politikusokat. Amikor a hal bekapta a horgot, kamatot emel, leértékeli a valutát, és felesleges költekezésbe sodorja az országot (infrastrukturális beruházások, polgárháború
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stb.). A jövedelmező megrendeléseket a baráti multinacionális vállalatok kapják. Az
IMF végül az erőforrások és közszolgáltatások privatizációját követeli, amiket majdnem semmiért vesznek meg a multinacionális vállalatok. A nem együttműködő politikusokat eltávolítják (botrányok, balesetek, puccsok).
12

BEFEKTETÉSEK

Az első tőzsdét 1309‑ben a belgiumi Bruges‑ben hívták életre. 1688‑ban
kezdtek részvényeket és kötvényeket jegyezni a londoni értéktőzsdén (London
Stock Exchange), majd 1774‑ben a nyílt kikiáltásos piacot kötelezővé tették,
hogy a tranzakciók nyilvánosak maradjanak. A New York Stock Exchange (NYSE)
1863‑ban indult, és rövid idő alatt a világ legnagyobbja lett. Majd 1971‑ben New
Yorkban a National Association of Securities Dealers Automated Quotations,
NASDAQ (Értékpapír‑kereskedők Országos Szövetségének Automatikus Adás‑Vételi
Rendszere) elindította az első, máig a legnagyobb elektronikus értéktőzsdét.
Mi a tőzsde? – Valódi vagy virtuális piac, ahol részvényeket, kötvényeket
és más értékpapírokat a kereslet és kínálat alapján értékesítenek. Egyetlen egyszerű
célja – profit mindenáron! Miért akarja egy vállalat jegyeztetni magát a tőzsdén? Mert
ez értékének egyetlen figyelemre méltó bizonyítéka, és kitárja az ajtót a speciális banki
ügyletek előtt. Hogy jegyezzenek egy vállalatot az NYSE‑n, a vállalatnak 500 millió
USD éves árbevétele és 100 millió USD éves profitja kell hogy legyen. A profitot
folyamatosan növelnie is kell, különben nem maradhat a tőzsdén.
A tőzsde azért létezik, mert a befektetők a gyors meggazdagodás reményében
beteszik pénzüket. A tipikus befektető nem barátaihoz, családjához vagy országához
hű, hanem pénztárcájához. Csakis a saját túléléséért aggódik. A befektetés pillanatában élve azt gondolja: „Ezek a részvények most olcsók. Ha holnap felmegy az áruk,
kihagyok egy jó üzletet. Most kell vennem. Bezsebelek néhány dolcsit, amikor eladom
őket néhány héten, napon, vagy akár néhány órán belül. Gyorsan, gyorsan!”
A tőzsdén bármi megvásárolható. Amikor az államok súlyosan eladósodnak,
erőforrásaikat és közszolgáltatásaikat a legjobb ajánlattevőnek adják el. A legrafináltabb és leggazdagabb cápák csinálják a legnagyobb fogást. A spekuláció nemzetközi sport. A részvények egyik kontinensről a másikra vándorolnak. Különleges
tőzsde a Forex (Foreign Exchange, nemzetközi devizapiac), a különböző országok
devizáit adják‑veszik. A pénz árucikké vált, értéke ingadozik a tőzsdén. Valójában
ez a legnépszerűbb cseretípus. Ki fekteti a legtöbbet devizákba? Általában a nagy
kereskedelmi bankok, központi bankok, nagyvállalatok, kormányok stb. A legfontosabb befektető a frankfurti Deutsche Bank, 72 országban van jelen, és az összes Forextranzakció 18%‑át bonyolítja, míg a Bank of Switzerland és a londoni Barclays Capital
11-11%‑ot. A Nagy Pénz pénzt keres!
13

GLOBÁLIS PÉNZÜGYI VÁLSÁG

Aki a pénzügyeket és a gazdaságot tanulmányozza, hamar felismerheti,
hogy a világ soha nem látott méretű válság elé néz. Egyesek a túlzottan kapzsi, nemtörődöm, netán bűnöző banksztereket vádolják. Amikor a történelmi eseményeket megvizsgáljuk, nyilvánvalóvá lesz, hogy az egészet, az állami- és magánszektor lepaktálását előre
megtervezték, és az eseménysorozat e két szektor közös tevékenységének eredménye.
Nézzük az eseményeket, melyek segítenek megérteni az USA jelenlegi pénzügyi helyzetét.
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1971 – Nixon eltörölte az aranystandardot, ezzel véget vetett az amerikai dollár és
az arany közti közvetlen kapcsolatnak. A FED passzióból folytatta a pénzkibocsátást. A garanciahiány ellenére a világon mindenütt – az egyének, az államok és a vállalatok – folytatták a dolláralapú kereskedést. Az olajat, a világgazdaság egyik pillérét,
továbbra is dollárban adták‑vették.
1980 – A The Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act (betétkezelő intézmények deregulációjáról és monetáris kontrolljáról szóló törvény) minden
kamathatárt eltörölt, és lehetővé tette a másodlagos jelzálog‑hitelezést. A kockázatos
(másodlagos) ügyfeleknek, akiknek nehézségbe ütközött a rendszeres törlesztés, magas
kamatozású jelzáloghitelt folyósítottak. Ez okozta, hogy sok amerikai polgár a feje
búbjáig eladósodott.
1988 – 1980‑tól 1988‑ig az USA a legnagyobb hitelezőből a legnagyobb kölcsönfelvevő lett a bolygón, és ezáltal a legkönnyebben manipulálható. A bezáró vagy olcsóbb
munkaerejű országokba áttelepülő gyárak miatt a munkalehetőség szűkült.
1999 – A kongresszus eltörölte a Glass‑Steagall Act‑et.
Ezzel megszűnt a kereskedelmi bankok (betétek és hitelek) és a befektetési bankok (tőzsde) különválasztása. Ez
óriási csapást jelentett a világgazdaságnak. Attól a naptól
kezdve a Big Money‑t (40. fejezet) irányító öt ujjból
három – Bankok (mutató), biztosítás (középső) és befektetések (gyűrűs) – bankszolgáltatási monopóliumban egyesülve működtek a kormányok (hüvelykujj) és a multinacionális vállalatok (kisujj) teljes támogatása mellett.
BANKSZTEREK –
2004 – A Security and Exchange Commission (Értékpapír
ÉS BEFEKTETÉSI
és Tőzsde Bizottság) felhatalmazta a bankokat, hogy a hitel- A BANKI, BIZTOSÍTÁS
FÚZIÓ
fedezeti arány mértékét megváltoztassák, ami az öt
legnagyobb befektetési bank esetén 12:1 arányról 100:1‑re emelkedett. Mi volt
ennek a következménye? A kölcsönöket mindenkinek mindenre jóváhagyták. Négy
évvel később sok bank fizetésképtelenné vált, ami erősen hatott a világgazdaságra.
2008 – Kitört a másodlagos jelzáloghitel-válság, és a Dow Jones index 777,7 pontot esett.
Ez a szám is jelzi, hogy okkult csoportok vezényelték az eseményeket. Az USA‑nak és
sok más ország kormányának is a csőd szélén álló bankok megsegítésére ki kellett üríteni
zsebeiket, hogy a globális bankrendszer teljes összeomlását elkerüljék. Mindent felhasználtak, amit találtak, nyugdíjalapokat, szociális biztonsági alapokat, és hatalmas banki
kölcsönöket. Québec legnagyobb nyugdíjalapja, a the Caisee de dépôt et de placement
értékének 25%‑át elvesztette. A USA multijai – pl. Chrysler, GM – csődöt jelentettek.
2008‑2010 – Röviddel a másodlagos jelzáloghitel-válságot követően, az USA polgárai megtapasztalhatták a jelzálogjog érvényesítési folyamatot. A bankok a fizetések
elmaradása miatt házak millióit foglalták le. Az esetek 90%‑ában hamis dokumentummal, hamis közjegyzői hitelesítéssel, hamis bírósági ítélettel, és/vagy hamis aláírással. A hitelszerződések is tisztességtelenek voltak, mert a jóváhagyók bár tudták – de
nem tették közzé –, hogy sok iparágat rövidesen Ázsiába telepítenek át, és a hitelfelvevőknek nem lesz többé munkájuk. Elkezdődött a monumentális csalás, mely vég
nélküli bírósági eljárásokat vonhat maga után, aminek tétje akár ezermilliárd amerikai
dollárt is kitehet. Amerikai polgárok milliói élnek jelenleg sátrakban, állami ételjegyért
könyörögve. És a helyzet egyre romlik...
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2010 – Majdnem elfogadták a bankszterek sérthetetlenségét garantáló törvényt (US
Bill HR‑3808), és biztos, hogy a jövőben alattomban visszahozzák majd. Néhány bank
szerény bírságot fizetett. Pl. a Goldman Sachs 550 millió dollárt. A korrupció és csalás
nyilvánvaló bizonyítékai ellenére sem indult büntetőjogi felelősségrevonás az őrületes
mértékű globális pénzügyi katasztrófa bűnösei ellen.
2009‑2011 – Sok ország a gazdasági összeomlás szélén áll, vagy már be is következett – Izland, Görögország, Magyarország, Portugália, Spanyolország, Lettország.
Írország, Ukrajna, Románia, Litvánia, Törökország, Bulgária, Egyiptom, India,
Olaszország stb. Az olajexportáló országok és más államok (pl. Kína, Oroszország,
Mexikó, India) visszautasították a nemzetközi tartozások dolláralapú rendezését, és
követelték, hogy a tartozáskiegyenlítés euróban (EUR), angol fontban (GBP) és japán
jenben (JPY) történjen.
A világgazdaság fejlődése érzékelhetően lelassult, ami drasztikusan megemelte a fő árucikkek árát. 2011 elején az olaj ára 100%‑kal, az aranyé 85%‑kal, a gyapoté
80%‑kal, a rézé 170%‑kal emelkedett, a tőzsde pedig 40%‑kal. A pénz egyre ritkábbá válik, és minden kezd egyre többe kerülni. Ahogy a gazdasági válság pestisként
terjed, a kormányok és a Nagy Pénz lepaktálása nyilvánvalóvá válik. Emlékezzünk
Roosevelt szavaira: „A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha valami mégis
véletlennek tűnik, azt biztos, hogy úgy tervezték.” Miért akarhat a Nagy Pénz térdre
kényszeríteni bennünket? Mert az emberi tudatosság exponenciálisan nő, és hamarosan felfedezi valós, mindenható identitását!
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ALTERNATÍV FIZETÉSI RENDSZEREK

Jelenleg az IMF‑re alapozott globalizáción keresztül a régi és idejétmúlt pénzügyi rendszerek lerombolásának tanúi vagyunk. Az IMF‑nek indulásakor, 1944‑ben
44, jelenleg pedig 187 tagja van. Hamarosan megrendezett eseményekkel kényszerítik
ki az új világpénz bevezetését, miközben helyi szinten „lágyabb” alternatív fizetési
rendszereket fognak javasolni. Vizsgáljunk meg néhányat ezek közül.
a) Hivatalos alternatívák
• Nemzetközi pénznemek – 1969‑ben az IMF négy – USD, EUR, GBD és
JPY –, a nemzetközi kereskedelemben használt valuta kombinációjából létrehozta az
SDR‑t (Special Drawing Rights, különleges lehívási jogok). A 2009‑es G20 csúcstalálkozón úgy döntöttek, hogy az SDR használatát ösztönzik a nemzetközi pénzforgalomban. A következő évben, a 2010‑es csúcson pedig, ideális ökopénzként, az
„euro‑dollár” alapú UFWC‑t (United Future World Currency, egyesített jövőbeli
világpénz) javasolták.
• Kontinentális pénznemek – Jelenleg minden kontinens a saját pénzhasználat
lehetőségeit vizsgálja. Jól ismerjük az eurót, habár jelenlegi értéke nem nagyon stabil,
mégis használjuk. A 2008‑ban az interneten bejelentett amerot valószínűleg nem fogják bevezetni, mivel úgy tűnik, a következő lépes egyenesen a világpénz lesz. Az idő
majd megmutatja.
• Nemzeti pénznemek – Minden ország dönthet úgy, hogy saját pénzét bankszterek-irányította központi bank nélkül bocsátja ki. 1862‑ben Lincoln elnök meghonosította az USA‑kormány által kibocsátott kincstárjegyet, a Greenback‑et (zöldhasú). Több mint 450 millió értékű, kamat nélküli Greenback került forgalomba.
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Ez a bankszterek számára elfogadhatatlan volt. Lincolnt meggyilkolták. Kennedyre,
aki hasonlóval próbálkozott, ugyanaz a sors várt.
b) Közösségi alternatívák
• Helyi pénzek – Számos, a központi bank vagy a pénzügyi szabályozórendszer
irányításától független, „szabad bank” bocsát ki valamiféle bankjegyet. Ezt a fajta fizetőeszközt már a központi bankok megjelenése előtt a világ számos részén használták.
2010‑ben világszerte több mint 3000 féle helyi fizetőeszköz létezett – Ithaca Hours
(USA), Creditos (Argentína), Palmas (Brazília), Chiemgauer (Németország), WAT
(Japán) stb.
• Fogyatkozó pénz – A német Silvio Gesell elmélete alapján a Schwundgeld vagy
„fogyatkozó pénz” az idő múlásával veszít értékéből. Ez olyan, mint a negatív kamat
vagy a „tunyasági adó”. Például az Abeille, egy francia fizetőeszköz félévenként 2%‑ot
veszít értékéből. Célja a csere, a pénz körforgásának ösztökélése a pénzfelhalmozással
szemben.
• Szociális hitel – Kitalálója a skót Clifford Hugh Douglas. Ez a fajta pénzbeli juttatás az állam valamennyi állampolgárának felajánlható, mérve a gazdasági növekedést,
kibocsátva a növekedésnek megfelelő pénzmennyiséget, és azonos mértékben szétosztva az állampolgárok között. A szociális hitel mindig az áruk és szolgáltatások értéknövekedésével arányos, és fordítottan arányos az adott állam polgárainak számával.
• Mikrohitel – Az elmaradott országokban nagy népszerűségnek örvendő elképzelés
kitalálója Muhammad Yunus. A mikrohitelezés nagyon kis kölcsönökből áll, olyan
egyéneknek adják, akiket a bankok fizetésképtelennek minősítettek. Követelménye egy
konkrét, helyi szükségletet kielégítő projekt, ami olyan valamit kínál, amit az illető képes
szolgáltatni vagy előállítani, és egy ötfős, mikrohitelt használó csoport tagjának kell lennie. Rendkívül hatékony a szegény, gyermeküket egyedül nevelő anyák körében.
• Időbank – 1980‑ban, az USA‑ban indította Edgard Cahn. Az idő‑dollárt jelenleg
több mint 50 időbank használja világszerte. Egy koordinátor minden tranzakciót
követ. 2011‑ben négy kontinens tizennégy országa adott otthont ilyen bankoknak.
• LETS – A kanadai Michael Linton találta ki 1983‑ban, a Local Exchange and Trading
System (helyi cserekereskedelmi rendszer) minden kontinensen gyorsan elterjedt.
Központi csoport pontos szabályokat alakít ki, és minden cserét számítógéppel feldolgoz.
• WIR Bank – Nonprofit svájci bank, saját pénzt bocsát ki. A résztvevők tagdíjat
fizetnek, és tranzakciós díjat (az összeg 0,7%‑a). Pénzneme a WIR, egy WIR egy svájci
frankot ér. 2010‑ben minden ötödik kisvállalkozás használta a WIR‑rendszert.
• Arany és ezüst – Aranyszabály:, „akié az arany, az írja a szabályokat”. Még ma is,
aki a pénzét valami stabil eszközbe akarja fektetni, aranyat vásárol. Gazdasági nehézség
idején az ezüst is visszakapja korábbi standardizáló és felhalmozási szerepét.
• Tartalékok – Egyes emberek, akik tisztában vannak a világ jelenlegi pénzügyi
instabilitásával, javasolják, hogy mindenféle tartalékkal rendelkezzünk – élelem, víz,
gyújtóeszköz, wc‑papír, gáz, alapvető szerszámok és így tovább. Ezek válság idején
hasznosak, vagy más termékre cserélhetők.
Ez a rövid lista a sok hatékony alternatív fizetőeszköz vagy csererendszer közül
csak néhány. Újak – disztributív gazdaság, társadalmi pénzek – is napvilágot láttak,

