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DEN FINANSIELLA DIKTATUREN
Alla dessa nu accelererande kriser för samhällen orsakas
av ett dysfunktionellt betalningssystem – systemet med
pengar för handel med varor och tjänster kontrolleras inte
av samhället, det kontrolleras av bankerna.
Orsaken till varför det fortlöpande blir allt svårare att hantera alla dessa
kriser ligger i själva grunden till vårt finansiella system, det vill säga på
det sätt som pengar skapas och får sitt värde.

Hur bankerna får sin diktatoriska makt
Pengar skapas i de privata vinstmaximerande bankerna genom att en
skuldhandling bokförs som en deposition – insättning – vilket blir de
digitala pengar till utlåning som någon kan disponera, individer eller
nationer. På så vis kan bankerna påverka – styra – penningmängden i
samhället. För att kontrollera mängden pengar i samhället på detta vis,
tar bankerna betalt i form av ränta.
Priset – ränta – utgör en kostnad som ligger utanför det skapade
lånebeloppet, vilket skapar ett växande krav på nya krediter för att
täcka kostnaderna för äldre krediter.
Detta är vad som driver kravet på tillväxt i ekonomin. När den
reala ekonomin inte kan växa lika snabbt som vad den samlade räntekostnaden kräver, så minskar den cirkulerande mängden pengar i den
reala ekonomin.
Systemets inneboende natur för därför med sig att alltmer tillgångar
kanaliseras till bankerna.
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Illusionen av demokrati
I ett system där bankernas pengar styr den ekonomi som
kontrollerar politiken råder inte demokrati, det råder finansiell
diktatur, eftersom det är systemets inneboende natur som inte kan
regleras funktionsmässigt.
Systemet måste rent matematiskt sluta i ett sammanbrott då skuldbördan växer mot oändligheten. Under tiden ökar prestationskravet på
människorna, på naturen och våra sociala system. Likt människorna
kommer även naturens system alltmera ur balans. Tillväxttvånget
respekterar inte alls behovet av återhämtning. Samhällen är tvungna
att spara på jakt efter möjligheter att klara av en allt tyngre skuldbörda,
se på åtstramningspaketen i många länder. Samtidigt förväntas alla
att konsumera så det blir tillväxt och vi kan betala tillbaka en
omöjlig skuld. Detta är en ekvation som inte går ihop.

Hur du tar steget mot förändring
Vi måste förändra detta system som förstör våra barns framtid, och det
börjar med en själv i sig själv, då inget samhälle kan utvecklas utan att
individen utvecklas. Det första steget på denna resa är att informera –
orientera – sig i de tre ämnen som utgör själva grunden till varför vi idag
befinner oss där vi gör:
• Det finansiella systemet, som styr
• Geopolitiken, som bestämmer vår inrikespolitik
• Ett system som tillåts fortgå i brist på emotionell självförståelse!
Förståelsen för dessa tre punkter är vad som kommer att skapa det
känslomässiga anslag som leder fram till den enda möjliga lösningen
på vårt gemensamma problem: En bankreform som genomförs på
grunder av en väl upplyst och medveten befolkning.
Vilka är vi som informerar om detta? Läs mer på nästa sida!

