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ntencją Demokracji finansowej jest zaradzenie 

kryzysowi gospodarczemu i społeczno-politycznemu 

jaki ma obecnie miejsce w Polsce i na świecie. Kryzys 

ten wywołany jest kryzysem świadomości. To braki ludzkiej 

świadomości, wpływają na niemoc dostrzeżenia prawdzi-

wych wartości i tym samym kierowania się nimi w życiu.  

 

Kryzys świadomości, o którym piszę, ma bardzo długą 

tradycję. Demokracja finansowa abstrahuje od jego historii 

i jego uwarunkowań. Koncentruje się na dobitnym określeniu 

tego, co pozytywne i tego, co najbardziej negatywne. Dzięki 

temu powstaje klarowny obraz, pożądanego i zakorzenionego 

w najgłębszej tradycji, kierunku rozwoju. Jest to droga 

realizacji chrześcijaństwa. Droga, na której rezygnuje się 

z władzy pieniądza, na rzecz władzy duchowości i etyki.  

 

Obecny kryzys w Polsce przybiera formy upadku państwo-

wości, nad którym pracują ludzie pragnący destabilizacji 

i upadku Polski. Destabilizacja tego, co w Polsce jest nega-

tywne, nie jest zła jedynie wówczas, kiedy ludzie mają już 

w świadomości pozytywną wizję wspólnoty. Demokracja 

finansowa może być traktowana jako wstęp do dyskusji nad 

ustrojem przyszłej Rzeczypospolitej. Polska jako serce 

Europy, ma do spełnienia swoją misję. Jest nim realizacja 

chrześcijaństwa. 

 

Demokracja finansowa została wydana w przeddzień 

referendum 2003 r. Włącza się w nurt dyskusji nad wejściem 

Polski do Unii Europejskiej. Ukazuje poważne argumenty 

przemawiające przeciwko zjednoczeniu na niekorzystnych 

zasadach i jest propozycją znacznie bardziej atrakcyjnej, 

chrześcijańskiej drogi rozwoju dla Polski, Europy i świata: 

Demokracja finansowa to początek cywilizacji miłości 

i pokoju, która powinna być realizowana w Polsce i w Euro-

pie w przyszłości — bez względu na wynik referendum. 

 

 

 

 

I 



 

 

PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO 

 

Drugie wydanie Demokracji Finansowej jest odpowiedzią na 

zapytania wielu osób. Książka wydana po raz pierwszy w 2003 roku, 

przed referendum akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, nie straciła 

swojej aktualności. Wręcz przeciwnie – opisane w niej problemy 

ujawniły się w sposób dramatyczny, doprowadzając wiele państw 

europejskich na skraj bankructwa i groźby ostatecznego upadku. Obecnie 

celowość istnienia Unii Europejskiej jest wątpliwa bardziej niż przed 

dwunastu laty, a Demokracja Finansowa stała się bardziej aktualna. 

 

Zasadność Demokracji Finansowej, nie była w pełni rozumiana 

w 2003 roku. Po kilku latach, a szczególnie po 2008 roku, stała się 

oczywista dla wielu ludzi. Zmiana świadomości w sprawach 

finansowych, generowana przez oszukańcze kredyty, hiperzadłużenie 

i deflację, nie wyczerpuje potencjału zawartego w Demokracji 

Finansowej. Książka nadal wyprzedza obecny czas. 

 

Niniejsze wydanie w porównaniu do wydania pierwszego zawiera 

niewielkie zmiany i jedno ważne uzupełnienie w rozdziale piątym, na 

potrzebę wprowadzenia którego zwracali mi uwagę uważni czytelnicy. 

(Zostało to odnotowane w przypisie). W rozdziale W stronę realizacji 

zamieszczonym w Podsumowaniu a dotyczącym ówczesnej sytuacji 

politycznej w Polsce, usunąłem zdezaktualizowane fakty i oceny. 

Pozostało natomiast wezwanie do realizacji demokracji finansowej jako 

palącej potrzeby wprowadzenia zmian w dziedzinie emisji pieniędzy. 

Obecnie po wejściu Polski do UE, potrzeba ta nasiliła się, co zostało 

określone w książce słowami: czeka nas bardzo trudna walka o zacho-

wanie przestrzeni życiowej. 

 

Wznowienie Demokracji Finansowej jest ponadto związane 

z planowaną publikacją drugiej książki: Finansowej Solidarności – 

będącej rozwinięciem tematyki ekonomicznej zawartej w Demokracji 

Finansowej. W Finansowej Solidarności opieram się na naturalnych 

prawach ekonomii obecnych w historii ekonomii oraz odkrywanych 

współcześnie. Jednocześnie ukazuję rozwiązania nabrzmiałych proble-

mów monetarnych za pomocą nowych argumentów oraz przy użyciu 

danych liczbowych. Obie książki prezentują nowe idee ekonomii 

obywatelskiej — koniecznej do przyjęcia, o ile chcemy wyzwolić się 

z finansowej przemocy oraz prymatu ideologii neoliberalnej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE 

 

 

 
 

Otóż wiara stanowi przedsmak owego poznania,  

które nas w przyszłości uczyni błogosławionymi. 

 

św. Tomasz z Akwinu 

 

 

Przedmiotem filozofii jest to tylko, 

co może być przedmiotem religii. 

 

Ludwik Feuerbach 
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1. SŁOWO WSTĘPNE 
 

 

Niniejsza książka to dwie pierwsze części większej całości, która nosi 

tytuł ARTE SACRA 
1
. Część pierwsza poświęcona jest duchowości, druga 

ekonomii. Obie części ukazują zależności pomiędzy obydwoma dzie-

dzinami; duchowością i ekonomią. Połączenie obu tych dziedzin nie 

często jest spotykane, ale jest potrzebne i otwiera, szczególnie przed 

ekonomią, nowe perspektywy. Połączenie duchowości i ekonomii, etyki 

i pieniądza ukazuje najważniejsze zależności w świecie człowieka.  
 

Duchowość opisana w części pierwszej wynika przede wszystkim ze 

Starego i Nowego Testamentu, z Ewangelii, a w szczególności, z zawartej 

w niej Nauki Jezusa. Właśnie Słowo przekazane przez Jezusa Apostołom, 

zawarte w Ewangeliach, było dla mnie najważniejszą inspiracją w twór-

czości w ostatnich kilkunastu latach. To lektura Ewangelii zrodziła we 

mnie przekonanie, że Nauka Jezusa jest antidotum na wszelkie bolączki 

współczesnego świata. 
 

Taka świadomość pozornie nie jest niczym nowym, żyjemy bowiem 

od dwóch tysiącleci w nowej erze datowanej od narodzin Jezusa. Jednak 

słowa Jezusa pozostają ciągle do zrealizowania. Ich realizacja określi 

przyszły kształt cywilizacji bez względu na to, kiedy to się stanie. Taka 

perspektywa sprawia, że dzisiaj, patrząc wstecz i w przyszłość, dzielę 

chrześcijaństwo na trzy etapy. Pierwszy etap, to okres ludobójstwa 

dokonywanego na Chrześcijanach przez trzy stulecia w Cesarstwie 

Rzymskim. Drugi etap, to okres bardzo skomplikowanego kompromisu 

ze światem władzy świeckiej, jaki otworzył w IV wieku Konstantyn 

Wielki. Etap trzeci, najważniejszy — r e a l i z a c j a —  jest przed nami. 
 

Obecnie żyjemy pod koniec drugiego etapu. Zawarty około tysiąca 

sześciuset lat temu, kompromis chrześcijaństwa ze światem wła -

dzy świeckiej; polityki i kapitału, już nie wystarcza. Stracił całkowicie 

swoją h i s t o r y c z n ą  zasadność. Kiedyś kompromis ten wynikał z ko-

nieczności uniknięcia ludobójstwa dokonywanego na Chrześcijanach. Po 

rewolucji francuskiej, przerodził się w potrzebę legitymizacji ateistyczne-

                                                 
1
 Całość (w przygotowaniu) składa się z czterech części i obejmuje: etykę, ekonomię, 

estetykę i naukę o cywilizacjach. Jest syntezą wielu kierunków myślenia. Synteza ta, to 

jednolity światopogląd wyprowadzony z dorobku wielu wybitnych ludzi, tworzących na 

przestrzeni dziejów. W części III-ciej ARTE SACRA zatytułowanej Ewolucja Idei 

omawiane są podstawowe doktryny, pojawiające się na przestrzeni dziejów. 



10 

 

go państwa, opartego na władzy kapitału. Obecnie należy przestać służyć 

„mamonie”
2
, bowiem czyniąc to, człowiek wierzący, a dotyczy to zarów-

no duchowieństwa jak i większości wiernych, traci swoją t o ż s a m o ś ć . 

Religijność człowieka, często staje się wówczas, jedynie powierzcho-

wnym rytuałem. Takie są przyczyny obecnego kryzysu chrześcijaństwa. 

Obecnie rodzi się potrzeba podporządkowania emisji pieniądza zasadom 

etycznym, zawartym w religii monoteistycznej. Dualizm (dwoistość) 

władzy duchowej i świeckiej zostanie zniesiony na rzecz bezpośredniej 

realizacji w a r t o ś c i  wynikających z objawionej religii, te wartości 

determinują powszechnie ludzką praktykę oraz ludzki los. 
 

Wypaczenie Nauki Jezusa w czwartym wieku naszej ery sprawiło, że 

religia chrześcijańska została podzielona
3
. Taka wypaczona i usztyw-

niona przez dogmaty religia, w trakcie następnych kilkunastu stuleci, 

utraciła swoją siłę oddziaływania do tego stopnia, że stała się nieomal 

nadbudową kapitalizmu. Obecnie nie można już dłużej żyć w fałszu 

dualizmu wiary i praktyki. Zatracenie prawdy powoduje, że zwycięża 

kapitalizm, który, rozwinięty w pełni, niszczy życie — staje się opartą na 

chciwości „cywilizacją śmierci”
4
. Zmiana tego stanu staje się obecnie 

koniecznością. Kapitalizm — tak jak niedawno komunizm — musi 

ustąpić miejsca doskonalszej, wyższej ewolucyjnie formie organizacji 

społeczeństwa.  
 

Tezy te będą szczegółowo omówione w niniejszej pracy. To omó-

wienie będzie także s p r o s t o w a n i e m  wielu pojęć, zaś sprostowanie 

jest p o w r o t e m  d o  p r a w d y
5
.  Za sprostowaniem pojęć powinna 

podążyć  e w o l u c j a   społecznej świadomości i w efekcie zmiana 

społeczeństwa. Stanie się to łatwiejsze wówczas, kiedy wytyczona droga 

oprócz tego, że będzie prosta, zostanie także wyjaśniona w sposób 

możliwie najbardziej przystępny, w myśl słów św. Pawła: „prostujcie 

ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej uzdro-

wione zostało”
6
. 

 

                                                 
2
 Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego 

miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć 

i mamonie. Mateusz 6:24 (BW - Biblia Warszawska, Brytyjskie i Zagraniczne 

Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1984). Zobacz także: Łukasz 16:13. 
3
 Mam tu na myśli pierwszy podział na Kościół Katolicki i Kościół Prawosławny.  

4
 Słowa Papieża Jana Pawła II. 

5
 [...] Gotujcie drogę Pańską; Prostujcie ścieżki jego. Marek 1:3 (BW). 

6
 List do Hebrajczyków 12:13 (BW). 
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Trzeba także zaznaczyć na wstępie, że Nauka Jezusa, tak jak jest ona 

tutaj rozumiana, to oryginalne słowa Jezusa przekazane przez Apostołów 

w Ewangeliach zawartych w Nowym Testamencie. Nie jest ona tożsama  

z żadną późniejszą doktryną religijną, ani nie opiera się na późniejszych 

dogmatach, będących przyczyną wewnętrznej walki, wzajemnego posą-

dzania się o herezję i w końcu minimalizacji znaczenia chrześcijaństwa, 

pod koniec drugiego etapu, w którym żyjemy. Powrót do Nauki Jezusa 

jest zbawiennym powrotem do źródła. Zapowiedzianym przez samego 

Jezusa, przypomnieniem prawdy, zawartej w jego słowach. Sam Jezus 

powiedział, iż po to przyszedł na świat, aby „dać świadectwo prawdzie”
7
. 

Jego słowa są w Ewangelii najważniejsze i to one właśnie, stanowią 

rdzeń niniejszych rozważań. Ich znaczenie zostało niejednokrotnie zagu-

bione, dlatego koniecznym stało się przypomnienie
8
. To przypomnienie 

będzie także wyznaczeniem aktualnej perspektywy rozwoju, odnalezie-

niem drogi, którą należy podążyć w przyszłości; nie tylko w planie 

indywidualnym, ale i społecznym.  
 

Twierdzenia Nauki Jezusa, istniejącej od niemal dwu tysięcy lat, zo-

staną także skonfrontowane z osiągnięciami nauki współczesnej. Jest to 

możliwe, bowiem bez względu na formę wypowiedzi, przedmiotem 

weryfikacji będzie Prawda zawarta w nauce. Być może, dla wielu ludzi, 

zdumiewającym okaże się fakt, iż metaforyczne przypowieści Jezusa 

zawierają o wiele bardziej doniosły i całościowy obraz świata, niż współ-

czesna nauka, która do takiego obrazu dopiero się zbliża. Konfrontacja 

taka jest korzystna przede wszystkim dla nauk, które dzięki niej odnaj-

dują wartościową perspektywę własnego rozwoju. Przestaną być tym 

samym, skazane na przypadek lub drogę, określoną przez zbyt wąsko 

pojmowaną praktyczność.  
 

Konfrontacja taka jest korzystna także dla wszystkich ludzi, którzy 

utracili wiarę lub odwrócili się od Nauki Jezusa ze względu na 

dogmatyczną formę, w jakiej jest ona często prezentowana
9
. Spojrzenie 

                                                 
7 Powiedział mu Piłat: Czy więc królem jesteś? Odpowiedział Jezus: Ty mówisz, że 

jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby zaświadczyć 

o prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Jan. 18:37, Redakcja na 

podstawie: Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramaty-

cznymi, Warszawa 1993, (GPNT). 
8
 Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was 

wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jan 14:26 (BW). 
9
 Moje osobiste doświadczenia były dla mnie potwierdzeniem prawdziwości Nauki 

Jezusa. O tym jak cenna jest prawda w niej zawarta, przekonały mnie często bolesne 

doświadczenia osobiste. Ta osobista weryfikacja była jak psychologiczne doświa-
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na myśl i słowo Jezusa z perspektywy nauki XX wieku, pokaże jedność 

wiary i rozumu oraz — mam nadzieję — przyczyni się do zaniechania 

prób, wtłaczania współczesnych ludzi, w często niedoskonałe formy 

umysłowości człowieka pierwszego tysiąclecia naszej ery. 
 

Napisanie tej pracy jest także kontynuacją stanowiska Jana Pawła II, 

jakie zawarł w swojej encyklice Fides et Ratio, o relacjach między wiarą 

a rozumem: Papież napisał: „Jak już podkreślałem, filozof musi kierować 

się własnymi regułami i opierać na własnych zasadach; jednakże prawda 

może być tylko jedna. Treści Objawienia nigdy nie mogą umniejszać 

odkryć rozumu i jego słusznej autonomii; rozum jednak ze swej strony 

nie powinien nigdy tracić zdolności do refleksji nad samym sobą i do 

stawiania pytań, świadom, że nie może przypisać sobie statusu abso-

lutnego i wyłącznego. Prawda objawiona, ukazując tajemnicę bytu w peł-

nym świetle, które promieniuje z samej Istoty dającej byt, rozjaśni drogę 

refleksji filozoficznej. Chrześcijańskie objawienie staje się zatem praw-

dziwym łącznikiem i przestrzenią spotkania między myślą filozoficzną 

a teologiczną w ich wzajemnych odniesieniach. Tak więc należy sobie 

życzyć, aby teologowie i filozofowie poszli za jedynym autorytetem pra-

wdy w celu wypracowania filozofii współbrzmiącej ze słowem Bożym. 

Ta filozofia stanie się terenem spotkania między kulturami a wiarą 

chrześcijańską, podstawą do porozumienia między wierzącymi i niewie-

rzącymi. Będzie pomocna ponieważ wierzący przekonają się bliżej, że 

wiara zyskuje na głębi i autentyczności, jeżeli idzie w parze z refleksją 

i nie rezygnuje z niej. [...] »Jeśli usuwamy przyzwolenie rozumu, usuwa-

my wiarę, ponieważ bez przyzwolenia rozumu nie można wierzyć«”
10

.  
 

P o w r ó t  do Nauki Jezusa oraz  r e a l i z o w a n i e  jej w życiu społe-

czeństwa — nie tylko w życiu indywidualnym —  powinno umożliwić 

osiągnięcie  s ł u s z n y c h  c e l ó w ,  zakładanych przez Jana Pawła II, 

nie tylko w filozofii, ale także w rzeczywistości, we wspólnocie ludzkiej. 

Taka realizacja będzie początkiem trzeciego etapu chrześcijaństwa — 

„wiosny chrześcijaństwa” — jak określa go Papież, a jednocześnie, 

                                                                                                                        
dczenie. Weryfikacja poprzez bezpieczne doświadczenie naukowe nie zawsze jest 

możliwa. 
10

 Jan Paweł II, encyklika Fides et ratio, rozdział VI, 79, (w:) Encykliki Ojca Świętego 

Jana Pawła II, Kraków 2002. s. 1167-1168. (Cytat: Św. Augustyn, De fide, spe et 

caritate, 7 CCL. 64, 61). 
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będzie początkiem cywilizacji wiodącej do Królestwa Bożego, o które 

modlą się wszyscy wierzący na Ziemi
11

.  
 

Specyfiką ARTE SACRA jest także, scalenie różnych sposobów 

myślenia o świecie i o człowieku w jednolity światopogląd. Wyróżnienie 

estetyki, etyki i ekonomii, trzech dziedzin ludzkiego poznania, ma nadać 

strukturę spojrzeniu na świat i ludzką aktywność, zawartemu w tej pracy. 

Zostaną tutaj także przełamane tradycyjne rozgraniczenia sposobów my-

ślenia, wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich powstania. Takie stanowisko 

poznawcze nazywam za Norwidem s y n t e t y k ą
12

. Polega ono na po-

szukiwaniu prawdy w wielu dziedzinach poznania i dokonywaniu 

u z a s a d n i o n e j  syntezy twierdzeń, nawet z tradycyjnie różnych, 

sposobów myślenia; wiary, filozofii, nauki i sztuki. Podstawą syntetyki 

jest Nauka Jezusa, o której będzie mowa w rozdziale piątym. Zawarte 

w niej normy etyczne są podstawą oceny innych zjawisk. Nie ma 

w syntetyce innych, ukrytych norm etycznych, ani przypadkowości ocen, 

wynikającej z pseudo-obiektywizmu poznawczego, w myśl którego 

poznający człowiek może abstrahować od norm etycznych. Tutaj warto 

podkreślić pogląd, że poznanie jest uzależnione od światła norm 

etycznych. Im wyższe normy, tym lepsze światło i doskonalsze poznanie. 

Idee dobra absolutnego, zawarte w Nauce Jezusa, to światło, które 

umożliwia człowiekowi najdoskonalsze poznanie.  
 

Syntetyka polega także na syntetycznej prezentacji odkrytej prawdy; 

prezentacji bez zbędnych słów, która szanuje czas czytelnika, nie tworzy 

pojęć bez istotnej potrzeby, bazując głównie na tych, które są powszech-

nie rozumiane. Takie podejście opiera się na Jezusowym przykazaniu, 

aby szanować słowa
13

 i jest zgodne ze staropolskim powiedzeniem; 

mądrej głowie dość dwie słowie. W dobie powszechnego nadużywania 

słów, w mediach i reklamie oraz pojęć w filozofii i nauce, postawa taka 

jest zbawienna. Syntetyczny sposób przedstawiania treści, wymaga 

jednakże od czytelnika dużej uwagi, gdyż w tekście nie ma wówczas 

zbędnych słów — co oznacza, że każde słowo jest  w a ż n e . Nagroma-

dzenie treści w niewielkiej ilości słów zmniejsza nie tylko objętość —  co 

                                                 
11

 Będzie to zarazem koniec cywilizacji śmierci; barbarzyńskiej cywilizacji opartej na 

chciwości, pragnieniu władzy i totalitarnej kontroli finansowej narodów, czyli koniec 

kapitalizmu. 
12

 Cyprian Norwid, Sztuka w obliczu dziejów jako syntetyki księga pierwsza, (w:) Pisma 

wszystkie, tom 6, PIW 1971. 
13

 A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą 

sprawę w dzień sądu. Mat. 12:36 (BW). 
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jest zaletą —  ale i przejrzystość —  co jest wadą. Trzeba więc czytać 

tekst  p o w o l i , albo  s t u d i o w a ć  go wracając do niego wielokrotnie. 

Syntetycznie podane treści kształtują umysł. Dla tych, którzy  s z u k a j ą  

prawdy, sprostowanie pojęć zawarte w tej pracy, może okazać się 

nieocenioną pomocą. A przejrzystość staram się zwiększyć maksymalnie, 

używając naturalnego języka, co jest sztuką. 
 

„Bardzo nieliczni zastanawiają się nad tym, że już język, którym się 

porozumiewają, jest najdoskonalszym dziełem sztuki”
14

. Te słowa 

Schellinga, skłoniły mnie do tego, aby  s ł o w o  traktować jako s z t u k ę  

— i to jako sztukę sakralną — o ile intencją człowieka jest mówienie 

p r a w d y . Tak więc sztukę sakralną, którą określam tutaj mianem ARTE 

SACRA
15

, mogę zdefiniować jako e k s p r e s j ę  p r a w d y , czyli danie 

świadectwa prawdzie w specyficzny dla danego medium sposób; w pis-

mach, za pomocą sensu słów, a w malarstwie, za pomocą kompozycji 

plam barwnych, będących ekspresją wizji malarskiej
16

. Sztuka jest 

świadectwem prawdy. Dzieło sztuki to konkretne świadectwo prawdy, 

a sztuka jako działalność, to umiejętność i dar dawania świadectwa 

prawdzie – ta jej cecha jest warunkiem twórczości. 
 

Tak rozumiana sztuka jest  a f i r m a c j ą  ż y c i a , bowiem nic lepiej 

nie służy życiu jak p r a w d a . Taka definicja sztuki, włącza w nią także 

wszelką naukę, która w swojej istocie jest poszukiwaniem prawdy 

i zawiera w sobie także konieczność sprawnego posługiwania się 

warsztatem oraz językiem — choćby po to, aby dzielić się wiedzą. 

Dobre gospodarowanie także jest sztuką, o czym wiedzą ludzie, którzy 

potrafią to robić. 
 

Dzielenie się wiedzą — dialog — jest formą  m i ł o ś c i  b l i ź n i e g o  

i jako takie, jest realizowaniem sacrum pośród ludzi.  
 

Dzielenie się wiedzą, nie powinno być podstawą do wzajemnego 

o s ą d z a n i a  s i ę . Sąd należy pozostawić Bogu. Nawet jeżeli jedna ze 

stron, uważa, że ma absolutną rację, jej racja staje się błędem, kiedy 

przeradza się w likwidację ludzkiej autonomii, ludzkiego szczerego 

odczuwania i myślenia. Na tym polegała i trwa nadal, niszcząca rola 

                                                 
14

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Filozofia sztuki, Warszawa 1983, s.17. 
15

 arte sacra (wł.) sztuka sakralna. Przyjąłem włoską nazwę na określenie tak 

rozumianej sztuki dla uczczenia pamięci Leonarda da Vinci, który jako jeden 

z pierwszych dawał świadectwo prawdzie tworząc jednocześnie sztukę i podstawy 

współczesnej nauki.  
16

 Artystyczna wizja poprzedza zazwyczaj werbalną pełnię świadomości u artysty. 
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dogmatyki, która podzieliła Kościół Chrystusowy. Brak opowiedzenia się 

za jakąkolwiek dogmatyką jest w niniejszej pracy intencjonalny. 

Chrześcijaństwo i Kościół jest jeden, tak samo jak jeden jest Jezus 

Chrystus i jeden jest Bóg, którego Słowo Jezus głosił. Po czasach 

dominacji myślenia analitycznego, które dzieliło, nadszedł w cywilizacji 

łacińskiej, czas myślenia syntetycznego, które  ł ą c z y ,  z którego wynika 

każda jedność, także jedność wiary i rozumu. Miejsce dogmatyki 

w niniejszej pracy zajęła nauka społeczna Kościoła. Demokracja 

finansowa jest zgodna z nauką społeczną Kościoła — wręcz wyrasta 

z papieskich encyklik — co zostanie dobitnie zaznaczone w tekście.  
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2. WIARA: INTENCE, CZYNY, WIEDZA 
 

 

Aby określić znaczenie niniejszych rozważań dla życia całej 

wspólnoty, trzeba uświadomić sobie miejsce wiary w życiu człowieka. 
 

Podstawą ludzkich dążeń jest  w i a r a . Wiara jest to zbiór przekonań 

na temat tego, co jest rzeczywiste, prawdziwe, wartościowe, do czego 

warto dążyć. Przekonania te leżą u podstaw każdej doktryny religijnej, 

społecznej, politycznej i określają zasady wiary. Zasady wiary są 

zazwyczaj wyłożone szczegółowo w doktrynie. Większość ludzi jest 

świadoma zasad jakie wyznaje i dąży do ich pełnej artykulacji. Lecz 

czasami człowiek nie jest świadomy swoich przekonań i wówczas 

określają one jego działania poprzez podświadomość. Może się także 

zdarzyć, że człowiek świadomie deklaruje inny system wartości, niż ten, 

który realizuje w rzeczywistości. Zawsze jednak przekonanie na temat 

tego, co jest  r z e c z y w i s t e , (bez względu na jawność i świadomość  

lub ukrycie w podświadomości), w największym stopniu determinuje 

ludzkie działanie. Tak spostrzegana w i a r a ,  z a w s z e  s t a n o w i  

j e d n o ś ć  z  r o z u m e m  — o czym pisał św. Augustyn; „Sama wiara 

nie jest niczym innym jak przyzwoleniem myśli.” [...] Każdy, kto wierzy, 

myśli — wierząc myśli i myśląc wierzy. [...] Wiara, jeśli nie jest 

myśleniem, nie istnieje”
17

. Jedność wiary i rozumu jest ich naturalnym i 

pierwotnym stanem. Dopiero poprzez p r zemo c  i  s t r ach  może 

nastąpić zerwanie tej więzi. 
 

Świadomie i autentycznie wyznawane przez człowieka zasady wiary, 

mają moc kontrolowania jego poczynań. Jest to podstawowy mechanizm 

regulacyjny życia wspólnoty. Obecny w każdej kulturze i każdej cywi-

lizacji i decydujący o jej losie.  
 

Nieświadome dla człowieka determinanty jego zachowania, mają 

często jednak jeszcze większy wpływ na jego zachowanie, niż to czego 

jest on świadomy. Dzieje się tak, ponieważ to, co nieświadome 

oddziałuje w sposób niekontrolowany i wymyka się weryfikacji. 

Aby zweryfikować to, co nieświadome, potrzebny jest wysiłek człowie-

ka, podejmowany w celu odkrycia rzeczywistych determinant własnego 

                                                 
17

 Św. Augustyn, De praedestinatione sanctorum, 2, 5: PL. 44, 963. Cytat za: Jan Paweł 

II, encyklika FIDES ET RATIO, rozdział VI, 79, (w:) Encykliki Ojca Świętego Jana 

Pawła II, dz. cyt. s.1168. 
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zachowania. Ludzie chętnie unikają tego wysiłku. Szczególnie wówczas, 

kiedy wszystko układa się dobrze i nie ma potrzeby weryfikować swoich 

przekonań. Inaczej jest, kiedy spotykają się z niepowodzeniami lub 

oporem, wówczas skłonni są do zastanowienia i ewentualnej zmiany. 

Czas kryzysu, wojny i destrukcji sprzyja podejmowaniu krytycznych 

analiz własnych zasad wiary i jest szansą na naprawę tego, co niewła-

ściwe. Na tym polega idea dezintegracji pozytywnej. Taka także jest 

natura obecnego kryzysu cywilizacji i człowieczeństwa. 
 

W procesie weryfikacji przekonań na temat natury rzeczywistości 

oraz tego, do czego warto dążyć i jakimi drogami, budowany jest przez 

człowieka jego wewnętrzny obraz świata.  
 

Jeżeli proces ten ma przebiegać prawidłowo, czyli prowadzić do 

możliwie wiernego odzwierciedlenia rzeczywistości, nieświadome prze-

konania trzeba poddawać kontroli, czyli uświadamiać je sobie. Wielo-

krotnie powtarzany przez człowieka, nieświadomy mechanizm zacho-

wania, ma szansę w końcu przebić się do świadomości; zostać przez 

człowieka zauważony. Tak rodzi się wiedza na temat samego siebie, a co 

jeszcze ważniejsze: rodzi się w ten sposób  u c z c i w a  i n t r o s p e k c j a . 

Dopiero w procesie uczciwej introspekcji, człowiek może w pełni 

świadomie formułować swoje wyznanie wiary; credo i swoją duchowość. 

Warunkiem tego, jest także u c z c i w o ś ć  i n t e l e k t u a l n a , niezbędna 

cecha dla osiągnięcia poznania i prawdy.  
 

Dzięki uczciwej introspekcji i uczciwości intelektualnej, człowiek 

dociera do swoich intencji
18

. Wiara subiektywnie określana jest przez 

intencje. I n t e n c j a ,  to jedna z podstawowych sił występujących 

w przyrodzie
19

. To ona determinuje każdą ludzką myśl i działanie.                  

W ślad za intencjami idą m y ś l i , za myślą s ł o w o  i  u c z y n e k . 

Uczynki, czyli nasze zachowanie, jest weryfikacją naszej wiary
20

. 

                                                 
18

 Ci, którzy nie chcą osiągnąć uczciwej introspekcji, najczęściej nie chcą przyjrzeć się 

swoim intencjom, które tym samym określają ich zachowanie w sposób podświadomy. 

Rzeczywiste intencje tych ludzi - ich wiarę - możemy wywnioskować z ich zachowania 

i z podejmowanych przez nich działań. Jeżeli chcemy ich poznać, musimy sami, niejako 

za nich, podjąć trud uświadomienia sobie ich przekonań. Nie jest to bezużyteczne, gdyż 

w ten sposób zdobywamy wiedzę o ludziach.  
19

 Można się zastanawiać, czy intencja jest właściwa tylko człowiekowi, czy jest ona 

właściwością światła, zgodnie z hipotezą zakładaną w niniejszej pracy Wrócimy do tego 

pytania w dalszej części pracy. 
20

 Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez 

uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. List św. Jakuba 2:18 (BW). 
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Obiektywnie nasza wiara określana jest przez postępowanie; efekty 

naszych działań dla całej wspólnoty. Widzimy więc, że wiara ma 

potrójny wymiar; subiektywny — zawarty w naszych intencjach, 

obiektywny — zawarty w działaniu, oraz złożony
21

 — zawarty w naszym 

przekonaniu na temat tego, co jest rzeczywiste i wartościowe. Dopiero 

jedność tych trzech elementów stanowi pełnię wiary. 
 

Człowiekowi zazwyczaj zależy na zbieżności wszystkich trzech 

elementów. Rozdźwięk pomiędzy tym, co chciałby osiągnąć, a tym, co 

osiąga rzeczywiście, jest czymś niepożądanym. Wiedza o świecie i o za-

sadach postępowania, zawarta w doktrynie i weryfikowana przez własne 

doświadczenie, pozwala uniknąć rozbieżności pomiędzy intencjami 

a zachowaniem, zamierzeniem a efektem. Tak rodzi się spójność 

myślenia i działania —  s p ó j n o ś ć  w i a r y  człowieka. 
 

Wiedza jest tak cenna właśnie ze względu na to, iż pozwala 

zrealizować swoje intencje w działaniu. Dzięki wiedzy możemy uniknąć 

zaskakujących efektów określonych w przysłowiu; dobrymi intencjami 

piekło jest wybrukowane. Pomiędzy trzema elementami wiary zachodzą 

różne relacje określające jej dynamikę. Jednak pełnia wiary, zakłada 

jedność trzech elementów, czyli rozumne realizowanie wiary w działa-

niu. Spójność wszystkich trzech elementów wiary jest jej naturalnym 

stanem, który wynika z pierwotnej jedności człowieka i jego poznania.  

W przypadku zaburzenia tej spójności, staje się ideałem, do którego 

warto dążyć.  
 

Dzisiaj, w coraz większym stopniu możemy obserwować w świecie 

dwulicowość: rozbieżność słów i działań. Szczytnym ideałom etycznym 

głoszonym werbalnie towarzyszy działanie sprzeczne z głoszonymi 

zasadami, czasami bardzo cyniczne i bezwzględne. Jest to najbardziej 

niebezpieczne zjawisko w życiu wspólnoty, wynikające z postępującego 

degenerowania się niektórych ludzi. Zjawiskami towarzyszącymi świa-

domej dwulicowości jest konspiracja i podstęp — dwa, najgroźniejsze 

dzisiaj dla wspólnoty ludzkiej,  g r z e c h y  człowieka. 
 

Dalsze konsekwencje wiary jaką wyznaje człowiek, zawarte są 

w wielu tradycyjnych przekazach; uczynki poprzez powtarzanie stają się 

                                                 
21

 Terminem złożony określam element wiedzy, gdyż wiedza jest wynikiem edukacji 

i osobistego doświadczenia. Jest indywidualnym połączeniem w człowieku tego, co 

istnieje obiektywnie: ogół dostępnej informacji, z tym, co subiektywne: wybór dostęp-

nej informacji oraz własne refleksje.  
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nawykami, nawyki stają się charakterem, zaś charakter (usposobienie) 

człowieka staje się jego l o s e m  — jak twierdził już w starożytności 

Herodot.  
 

Zasady wiary wyznawanej przez wpływowego człowieka lub czło-

wieka przy władzy, mają swoje konsekwencje nie tylko dla niego, ale 

także i dla innych ludzi, a w końcu dla całej wspólnoty. Konsekwencje 

jego wiary są znacznie bardziej brzemienne w skutkach. Dlatego nie 

powinno być nam obojętne, w co wierzą ludzie przy władzy. Ich odpo-

wiedzialność przed wspólnotą jest większa. Wspólnota powinna w pier-

wszej kolejności zorganizować się w takim stopniu, aby zapewnić sobie 

możliwość weryfikacji intencji i efektów działań ludzi na szczytach 

władzy. Powtarzające się szkodliwe dla społeczeństwa efekty najczęściej 

wynikają ze złych intencji, a nie z niewiedzy, czy też nieumiejętności
22

.          

Na podstawie czynów ludzi przy władzy możemy określić ich wiarę.              

W przypadku ludzi dwulicowych lub okłamujących siebie samych 

przyjmowanie ich werbalnych deklaracji jest błędem. 
 

Mam nadzieje, że powyższe rozważania, chociaż bardzo skrócone, 

dobrze uzasadniają twierdzenie, że warto zajmować się sprawami wiary, 

i że nie powinno być człowiekowi obojętne to, w co wierzy, ani to w co 

wierzą wpływowi ludzie, od których zależy los wspólnoty. Wszystkie 

powyższe określenia są określeniami formalnymi, czyli takimi, pod które 

można podstawić rozmaitą treść. Ważne jest zatem: w co warto wierzyć? 

Co jest dobre, a co złe? Dzisiejszy świat ma w tej dziedzinie do 

zaoferowania niezmiernie wiele rzeczy. Jest niespójny. Stał się czymś 

w rodzaju labiryntu, w którym trudno znaleźć właściwą drogę. Wraz 

z rozwojem technologii i komunikacji, mieszaniem się kultur i cywili-

zacji oraz powstawaniem, coraz to nowych doktryn i ideologii, propo-

nuje się ludziom; wiarę w Boga, w siebie, w pieniądz, w wolny rynek, 

w społeczeństwo, w siłę, w przemoc, a nawet w manipulację. Na doda-

tek, w trakcie dziejów, nastąpił rozdział pomiędzy wiarą a rozumem 

w chrześcijaństwie. Uznałem, że aby rozwiązać ten labirynt i przed-

stawić go w sposób zrozumiały trzeba sięgnąć do historii. Jeżeli chcemy 

dzisiaj w zgodzie z rozumem ustalić swoje wyznanie wiary, trzeba 

prześledzić budowę tworzonej przez pokolenia świadomości: historię, 

a wręcz  e w o l u c j ę  i d e i . 

 

                                                 
22

 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi ? 

Mat.7:16 (BW). 
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NAUKA JEZUSA 

 

 

 
Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,  

będziecie prawdziwie moimi uczniami  

i poznacie prawdę,  

a prawda was wyzwoli. 

 

Jezus Chrystus  
Ewangelia św. Jana 8:31-32 
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3. BÓG: GENEZA 
 

 

1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 

2. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży 

unosił się nad powierzchnią wód. 

3. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. 

4. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od 

ciemności
23

. 
 

Takim pięknym, metaforycznym opisem stworzenia świata zaczyna 

się Biblia, jedna z najstarszych świętych ksiąg ludzkości. Koncepcja 

Jednego Boga, który stwarza cały wszechświat bez pomocy innych 

bóstw, świadczy o wielkiej zdolności do abstrakcyjnego myślenia i do 

ujmowania wielości zjawisk w jednej idei. Ale Jeden Bóg, nie jest wy-

łącznie potencją ludzkiego umysłu. To nie człowiek stwarza Boga, z tego 

powodu, że umysł ludzki jest do tego zdolny. To Bóg stwarza świat 

i człowieka obdarzonego umysłem, za pomocą którego jest on w stanie 

pojąć istnienie świata, swoje oraz uświadomić sobie istnienie swego 

twórcy — Boga.  
 

Ten moment ma obecnie kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o wiarę 

lub niewiarę w istnienie Boga. Bóg jest realną siłą, Duchem, który 

twórczo działa we wszechświecie. Człowiek uświadamia go sobie za 

pomocą swojego intelektu. Może także budować sobie intelektualne 

koncepcje na temat natury Boga. Te intelektualne koncepcje nie są 

tożsame z Bogiem, są one rzeczywiście wytworami intelektu człowieka. 

Są to wytwory, które lepiej lub gorzej, a czasami zupełnie błędnie, 

określają naturę Boga.  W tym sensie można powiedzieć, że człowiek 

tworzy sobie wyobrażenia na temat Boga. Samo słowo Bóg już jest takim 

wyobrażeniem — jest metaforą i jako metafora należy do dziedziny 

sztuki, a obecnie także religii i filozofii. Pojęcie Bóg wywodzi się z cza-

sów, w których religia, sztuka i filozofia tworzyły jedność, pełniąc jedno-

cześnie rolę nauki. Proroków i Jezusa nazywano nauczycielami. Byli oni 

w ówczesnych czasach  u c z o n y m i , chociaż obserwowali świat gołym 

okiem, pojmowali go intuicyjnie i opisywali metaforycznie. Dlatego 

w niniejszej pracy używam określenia: N a u k a  J e z u s a . 
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 1 Moj. 1:1-4 (BW). 
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Oczywiście łatwiej jest zanegować fałszywe wyobrażenie o naturze 

Boga, niż zanegować istnienie siły, którą moglibyśmy metaforycznie 

nazwać Bogiem. Dzisiaj pytanie o istnienie Boga, to pytanie o to, czy 

istnieje twórcza siła we wszechświecie, czy też wszechświat to przypadek 

lub zupełny chaos. Obecnie, często wśród ludzi spotykana niewiara 

w Boga, wiąże się z sukcesem nauki i polega na tym, iż darzona 

autorytetem nauka, nie jest w stanie dać odpowiedzi na pytanie o istnie-

nie i naturę Boga. Przeniesienie metaforycznego pojęcia na grunt pojęć 

naukowych, owocuje nieporozumieniem, polegającym na stwierdzeniu, 

że nauka nie może w ogóle dać odpowiedzi na to pytanie lub, że „Boga 

nie ma”. Tymczasem to dzisiejsze ograniczenia nauki powodują, że 

nauka do tej pory; n i e  p o t r a f i ł a  wypełnić swoją treścią, tego 

metaforycznego pojęcia. Rzetelny naukowiec nie odrzuci twierdzenia, iż 

nauka, w przyszłości, będzie być może w stanie, określić naturę twórczej 

siły we wszechświecie, którą my dzisiaj nazywamy metaforycznie 

Bogiem.  
 

Albert Einstein nie negował istnienia Boga. Jego szczególna teoria 

względności powinna była, nazywać się teorią stałej prędkości światła, 

gdyż właśnie to założenie legło u jej podstaw i zostało potwierdzone 

w teorii
24

. Bardziej spektakularna nazwa bazująca na względności pun-

któw odniesienia spowodowała, że zupełnie niesłusznie i wbrew inten-

cjom Einsteina, jego teoria posłużyła innym ludziom do uzasadniania 

relatywizmu moralnego. Paradoks tej sytuacji był tym większy, że 

Einstein chciał określić właśnie to, co stałe i niezmienne w kosmosie. 

Einstein był zwolennikiem deterministycznej koncepcji wszechświata. 

Dobitnie pokazał to jego spór (w istocie filozoficzny) z Heinsenbergiem. 
 

Heinsenberg twórca teorii nieoznaczoności, przyczynił się do przeko-

nania, że prawo przyczynowości jest ograniczone. Einstein kwestionował 

podnoszenie przypadku do rangi prawa determinującego kosmos. 

Mawiał: „Bóg nie gra w kości z wszechświatem”
25

. Na płaszczyźnie 

filozoficznej łatwo jest rozstrzygnąć ten spór. Brak całkowitego deter-

minizmu jest przesłanką istnienia, nie tyle przypadkowości, co wolności. 

Zaś wolność i wynikająca z niej autonomia, to nie zupełna dowolność, 

a więc znowu przypadek, ale możliwość tworzenia. Brak całkowitego 

determinizmu sprawia, że kosmos jest twórczy, jest w nim miejsce na 

prawidłowości, ale i na nowe trwanie. Wszechświat nie istnieje, 

wszechświat s i ę  s t a j e . Rozszerza się i tworzy życie wewnątrz siebie, 

                                                 
24

 Dzisiejsi naukowcy podważają twierdzenia Einsteina.  
25

 Cytat za: N. Spielberg, B. D. Anderson, Fizyka. Siedem teorii, które wstrząsnęły 

światem. Warszawa, 1997. 
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np. takie jak nasze. Wszechświat w takim ujęciu nie jest skończoną, 

doskonale funkcjonującą maszyną, ale żywym organizmem, który się 

rozwija.    

Powracając do Biblii; Bóg, który pojawił się Mojżeszowi na Górze 

Synaj przemówił do niego następującymi słowami: „JESTEM, KTÓRY 

JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do 

was”
26

. Bóg jawi się tutaj jako  O b e c n o ś ć . Jest to Obecność określają-

ca wszelkie byty, a także odzwierciedlająca samą siebie: „Jestem, który 

Jestem”. W Obecności zawarta jest zatem  i d e a  o b e c n o ś c i ,  jako jej 

odzwierciedlenie i potwierdzenie. W przypadku Obecności nie może być 

inaczej; nic innego nie może jej potwierdzić. Obecność zakłada 

ideę obecności jako samą siebie oraz t r w a n i e . Trwanie jest s i ł ą  

s p r a w c z ą , która tworzy wszelkie byty.  
 

Bóg jako idea obecności jest logicznie nie do podważenia. Nie można 

powiedzieć: „Boga nie ma”, gdyż już samo to twierdzenie zawiera 

logiczną sprzeczność, jest nieprawdziwe: skoro obecności nie ma, to co 

my tutaj robimy, dlaczego w ogóle istniejemy i rozmawiamy, jak w ogóle 

możemy zadać takie pytanie. Obecność po prostu JEST. Nie możemy 

wyjść poza obecność bez rezygnacji z logicznego myślenia. Wiara 

w Boga jest zatem fundamentem l o g i c z n e g o  m y ś l e n i a , rozumu 

i racjonalizmu. Istnienia Boga nie t rzeba zatem udowadniać.  

Człowiek albo zdaje sobie sprawę z Jego istnienia, albo pozostaje 

w błędzie. 
 

Bóg to siła obecności, lub energia obecności
27

, która ma swoje prawa. 

Obraz Boga jako siły lub energii, która działa realnie w świecie i we 

wszechświecie, powołuje byty i troszczy się o ich trwanie, według 

swojego uznania (swoich praw), jest zgodny z biblijnym obrazem Boga 

jako d u c h a 
28

. Co to może być za siła lub energia? Najlepiej byłoby 

pozostawić to pytanie naukowcom, ale nauka nie osiągnęła jeszcze tak 

wysokiego poziomu rozwoju, aby móc odpowiedzieć na to pytanie. 

Dzisiaj można sformułować jedynie hipotezę roboczą, że jest to energia 

przenikająca wszechświat, a także tworząca materię. Energia, o której 

istnieniu możemy się przekonać zarówno gołym okiem, jak i dokonując 

rozbicia atomu. Można sformułować filozoficzne pojęcie odpowiadające 

tej energii. Energia ta to d o b r o ć , a jednym z jej nośników jest 

                                                 
26

 Wj 3:14 (BT), 2 Moj. (BW). 
27

 Pojęcia siła i energia są tutaj pojęciami filozoficznymi, a nie naukowymi. Ich naukowa 

treść może zostać kiedyś inaczej określona.  
28

 Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu 

i w prawdzie. Jan 4:24 (BW). 
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ś w i a t ł o . Światło jest dobre. W świetle zawarta jest także d o b r a  

i n t e n c j a .  Robocza hipoteza jest więc następująca: Obecność tworzy 

świat: światło, wszechświat, Słońce i Ziemię. Zaś życie na Ziemi istnieje 

dzięki d o b r e j  i n t e n c j i  obecnej w świetle. Tutaj także możemy 

odnaleźć biblijną metaforę, bowiem światłem nazywał siebie Jezus; 

„Kiedy w świecie jestem, światłem jestem świata.” Jan 9:5 (GPNT). 

„Ja, światło, na świat przyszedłem, aby każdy wierzący we mnie 

w ciemności nie pozostał.” Jan 12:46 (GPNT).  
 

Filozoficzne pojęcia: Obecności, dobroci i dobrej intencji są zasadne 

i odnoszą się do podstaw naszej egzystencji. Być może nadejdzie kiedyś 

czas, że nauka wypełni je swoją treścią. Tymczasem pozostają one 

podstawowymi pojęciami filozoficznymi. Naukowe koncepcje powstania 

wszechświata, np. teoria wielkiego wybuchu: „Big Bang”
29

, nie wyczer-

pują zagadnienia, bowiem zawsze można zadać pytania: Co „wybuchło”?  

I dlaczego? Są to pytania o Obecność oraz o Intencję 

                                                 
29

 O tym, co kryje się za tym określeniem, wziętym z komiksów dla dzieci, większość 

ludzi po prostu nie wie. Podobnie jak nie orientuje się w teorii nieoznaczoności 

Heisenberga, ani w ogólnej, czy szczególnej teorii względności Alberta Einsteina. 

Naukowa treść tych teorii nie jest przedmiotem niniejszej pracy. Jest natomiast 

przedmiotem niniejszej pracy s p o ł e c z n a  i d e o l o g i a ,  jaka została przy okazji 

tych teorii stworzona. I tak, teoria względności Einsteina została użyta do promowania 

r e l a t y w i z m u  m o r a l n e g o , zupełnie sprzecznie z intencją Einsteina, a nawet 

z treścią jego teorii, gdyż Einstein, w rzeczywistości zwolennik determinizmu, założył 

w swojej teorii, istnienie stałej prędkości światła. Osiągnięcia Heisenberga wynikające  

z badań nad cząstkami elementarnymi i będące sformułowaniem uzasadnionych 

trudności w tych badaniach, posłużyły za argument w walce z einsteinowskim 

determinizmem, kiedy znany fizyk przeszedł na katolicyzm. Walka ta powiodła się 

jedynie połowicznie, ale zaszczepione zostało w świadomości niektórych ludzi, 

przekonanie, że życie, a nawet oni sami są e f e k t e m  p r z y p a d k u . Ukorono-

waniem całej tej pseudonaukowej ideologii jest przekonanie, że wszechświat jest 

c h a o s e m , w którym nie działają żadne prawa. Wszystko, zatem jest dziełem 

przypadku, a nawet d e s t r u k c j i , gdyż z tym właśnie kojarzy się wybuch. Świat 

i człowiek w tej społecznej ideologii byłby zatem efektem destrukcji, a nie kreacji. 

Trudno o bardziej absurdalną tezę, jednak jest ona lansowana, przez niektórych ludzi, 

którzy widzą swój  i n t e r e s  w destrukcji zastanych form kultury i cywilizacji. Ludzie 

ci, po osłabieniu zastanych form świadomości, przystępują do zaszczepiania własnych 

treści w świadomości społeczeństw. I tak podjęto próbę ugruntowania tych działań, 

poprzez wprowadzenie nowej „teorii kosmologicznej”. Według niej wszechświat miałby 

powstać już nie w efekcie „wybuchu”, ale w efekcie „zderzenia się dwóch wszech-

światów”, a dokładnie; w efekcie „i n w a z j i  jednego wszechświata na drugi, p u s t y  

wszechświat”. Takie właśnie brednie lansowano w polskim Internecie, ale zostały one 

wyśmiane, przez zachowujących przytomność umysłu polskich internautów. i cała 

akcja upadła. Jednak w sferze kultury, finansów i masmediów, taka inwazja wciąż trwa 

i odnosi sukcesy.  
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4. DUCHOWOŚĆ JURYDYCZNA
30

 
 

 

Wiodące określenia towarzyszące światłu w świecie człowieka to: 

rozum, mądrość, wiedza, prawda i duchowość. Bóg tworząc człowieka 

ukształtował go na obraz i podobieństwo swoje
31

. Obdarzył go duchem. 

Zajmijmy się zatem dziejami duchowości. 
 

Każdemu znana jest opowieść o raju i o pierwszych ludziach: Adamie 

i Ewie, którzy żyli szczęśliwie nie znając dobra i zła i nie wstydząc się 

swojej nagości. Takie były początki ludzkości: jedność z przyrodą. 

Raj to mit o szczęśliwym życiu bez świadomości. Człowiek wyłania się 

z raju wraz ze zdobyciem świadomości i ukształtowaniem się zmysłu 

moralnego; czyli wraz z poznaniem dobra i zła. Prowadzi to do 

odczuwania wstydu i osłaniania nagości. Takie są początki człowieka 

obdarzonego duchem, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. 

Bóg doskonali człowieka poprzez eliminację ludzi „będących tylko 

ciałem”, którzy nie potrafią zapanować nad pożądliwością. Opisuje to mit 

o potopie, który przeżył tylko Noe i jego trzech synów, wraz z trzema 

żonami, bowiem reprezentowali wyższy poziom duchowy niż wszyscy 

pozostali ludzie. Noe i jego trzech synów, wraz z trzema żonami, według 

Starego Testamentu, dało początek całej ludzkości.  
 

Stary Testament jest wprowadzeniem do duchowości. Jest ekspresją 

duchowości opartej na prawie i sądzie — ekspresją duchowości jurydy-

cznej. Prawodawcą jest jeden Bóg. Prawo dane przez Boga, głoszone jest 

przez proroków. Bóg sprawiedliwie i często miłosiernie osądza postępo-

wanie ludzi i narodów. Bóg jest sprawiedliwy; karze za odstępstwo od 

prawa i nagradza powodzeniem tych, którzy postępują zgodnie z Bożym 

prawem. Szczególną troską obdarzył Bóg naród żydowski, dając mu 

swoje Prawo. Dzieje narodu żydowskiego do czasów Jezusa, to dzieje 

wychowania narodu w duchowości jurydycznej.  
 

Najważniejszą zdobyczą duchowości jurydycznej jest d e k a l o g , 

czyli dziesięć przykazań, które uzupełnione były normami bardziej 

szczegółowymi, określającymi kary, powinności i dobry obyczaj. 

Do określenia dekalogu posłużyły główne zasady judaistycznego prawa. 

Dekalog został przyjęty przez większość narodów, po podboju państwa 

żydowskiego przez Rzymian i wraz z rozprzestrzenianiem się chrześci-  

jaństwa. Wcześniejsze próby upowszechnienia religii monoteistycznej 

                                                 
30

 Duchowość oparta na prawie, idei sprawiedliwości i sądu. 
31

 Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. 1 Moj. 5:1 (BW). 
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wśród narodów nie powiodły się, bowiem Żydzi zbyt mocno obstawali 

przy idei wyłączności, czyli przy idei narodu wybranego i monolatrii
32

. 
 

Duchowość jurydyczna była ważnym etapem w rozwoju człowieka. 

Dzięki duchowości jurydycznej pierwotny, barbarzyński człowiek stał się 

człowiekiem cywilizowanym. To dzięki prawu, barbarzyńca uczył się 

jednakowo (sprawiedliwie) traktować siebie i innych. Duchowość jury-

dyczna oparta była pierwotnie na lęku przed karą, a później na nadziei na 

osobiste powodzenie
33

 i zawsze była tylko wstępem do duchowości. 

Dzięki niej ukształtowały się normy sprawiedliwości i praworządności, 

chociaż w jej łonie, nie zrodziło się sprawiedliwe społeczeństwo. Postęp 

duchowości jurydycznej w porównaniu do barbarzyństwa polegał na 

zastąpieniu barbarzyńskiej chęci i woli — wyrażonej w stanowisku; 

dobre jest to, co jest dobre dla mnie — ogólnie obowiązującym prawem.  
 

Pomimo postępu w stosunku do barbarzyństwa, duchowość jurydy-

czna miała i ma swoje ograniczenia. W duchowości jurydycznej zawsze 

istniały dwa konkurujące ze sobą motywy postępowania; pierwszy — to 

chęć bycia praworządnym, drugi — chęć bycia zamożnym, spuścizna po 

barbarzyństwie. Ten drugi motyw, zdobywał często przewagę nad pier-

wszym, co powodowało u człowieka rozwój świadomości egocentry-

cznej. Egocentryzm charakteryzował Żydów, którzy Boże prawo stoso-

wali wyłącznie do siebie, do tego stopnia, że słowo bliźni oznaczało dla 

nich wyłącznie członka własnego narodu. Także inne narody, które prze-

jęły duchowość jurydyczną wraz z dekalogiem, często wyłączały spod 

swojego prawa przedstawicieli innych narodów lub ras, odmawiając im 

praw, a czasami wręcz prawa do nazywania się człowiekiem. Najgłębszy 

rasizm polega na stosowaniu określeń: człowiek, mężczyzna i kobieta 

wyłącznie do członków własnego narodu. Jest to podstawą późniejszej 

dyskryminacji innych ludzi w życiu i w prawie. 
 

Duchowość jurydyczna, rozwijała się wśród narodów, ze wszystkimi 

swoimi wadami jak narodowy szowinizm, rasizm, nietolerancja religijna 

i obyczajowa. Ludzie kulturalni i praworządni, w ramach własnego 

narodu, dopuszczali się dyskryminacji innych narodów, ludzi o innym 

kolorze skóry lub ludzi myślących inaczej, o ile tamci nie mogli wyegze-

kwować siłą lub w sądzie swoich praw. Okazuje się, że litera prawa 

                                                 
32

 Monolatria: traktowanie Boga jako bóstwa plemiennego lub jako boga jednego 

wybranego narodu, co określano słowami: To jest nasz (ew. mój) Bóg. 
33

 W historii wyjścia Żydów z Egiptu była to nadzieja na przeżycie w warunkach zagro-

żenia na pustyni, coś, co oddziaływało znacznie bardziej bezpośrednio niż powodzenie 

życiowe w normalnych warunkach. 
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i szacunek dla prawa, nie jest siłą zdolną przeciwstawić się pokusie 

uczynienia wyjątku; pokusie wyjęcia spod prawa ludzi, na których losie 

lub majątku można zrobić interes. Tak oto, idea osobistego powodzenia 

zawarta w duchowości jurydycznej, prowadzi z powrotem do rasizmu 

i dyskryminacji. Duchowość jurydyczna, poprzez podwójną motywację, 

nie prowadzi do głębokiego uwewnętrznienia norm moralnych. Słabo 

uwewnętrznione normy są odsuwane na bok, jeżeli tylko istnieje 

możliwość bezkarności: luki w prawie, podstęp, konspiracja i wojna. 
 

Obecnie duchowość jurydyczna, pomimo swoich wad, jest najbardziej 

rozpowszechnioną formą duchowości określającą relacje międzyludzkie. 

Koncepcja napiętnowania wykroczenia odpowiadającą mu karą, zawarta 

w prawie „oko za oko, ząb za ząb”
34

, doprowadziła do powstania normy 

wzajemności, nie tylko jeżeli chodzi o wykroczenie czy przestępstwo, ale 

także, jeżeli chodzi o zobowiązania towarzyskie i obyczajowe: wizyta 

i rewizyta, podarunek i akt wdzięczności, p r a c a  i  w yn a g r o d z e n i e .   
 

Powstanie normy i jej funkcjonowanie w duchowości jurydycznej, 

jest efektem działania Prawa — najpierw Boskiego — później ludzkiego, 

czyli wymiaru sprawiedliwości, stąd nazwa duchowości i potrzeba rozbu-

dowanego prawa, biurokracji, organów kontroli i ścigania, sądów 

i więzień, co i tak nie gwarantuje przestrzegania prawa ani postępów 

w duchowości i sprawiedliwości społecznej. Obecnie ten mechanizm 

postępu jest już nieomal w y c z e r p a n y . Dzisiaj, prawo najczęściej 

służy ludziom o duchowości jurydycznej do realizowania swoich intere-

                                                 
34

 2 Moj. 21:24 (BW). Zasada „oko za oko, ząb za ząb” została zapożyczona z Kodeksu 

Hammurabiego; najobszerniejszego ze znanych zabytków prawodawstwa starożytnego 

Bliskiego Wschodu. Kodeks Hammurabiego został wydany w XVIII wieku p.n.e., 

zapisany na kamiennej steli, (odkrytej w Suzie w 1901 roku i znajdującej się obecnie 

w Luwrze). Kary opisane w nim były oparte na zasadzie talionu (odpłaty). Kodeks 

Hammurabiego jest szczególnie surowy w karach za przestępstwa dokonywane na 

osobach pozbawionych wsparcia lub bezradnych. [Było to ówczesnym wyrazem 

miłosierdzia, podstawy postępu cywilizacyjnego – komentarz mój J.A.R., który daję 

pod rozwagę zwolennikom eutanazji]. Hammurabi (zm. w 1750 p.n.e.) szósty władca 

pierwszej dynastii babilońskiej, panował w latach 1792-1750, opanował całą 

Mezopotamię uczynił Babilon stolicą państwa. Ugruntował znaczenie polityczne 

państwa otoczył opieką rolnictwo i handel, czterokrotnie przeprowadził powszechne 

darowanie długów. W celu: „zaprowadzenia ładu wśród ludu, poznania dobrych 

obyczajów i zapewnienia dobrobytu, ogłosił prawo i sprawiedliwość” w swoim 

kodeksie datowanym na 1762 r. pne.
 
Na podstawie: Encyklopedia Podręczna, Kraków 

2001, The Columbia Encyklopedia, second edition, 1953, Oksfordzki Słownik 

Biograficzny, Warszawa 1999, Leksykon PWN, Warszawa 1972, Opracowanie Janusza 

B. Kępki oraz Eric Touissant, Tradycja oddłużania w Mezopotamii i Egipcie w okresie 

3000-1000 pne., przekład: Bogusław Jeznach. 
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sów i ochrony własnych przywilejów. Często za pomocą prawa ludzie 

nieuczciwi i dwulicowi, stwarzają sobie możliwości nowych nadużyć.  
 

Istnieje jednakże, inna niż prawo, droga wyjścia z tego zaułka 

rozwoju ludzkości. Dalszy postęp w duchowości, to d u c h o w o ś ć  

w ł a ś c i w a . Ta opowieść zaczyna się wraz z początkiem działalności 

Jezusa z Nazaretu. 
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5. JEZUS Z NAZARETU 
 

 

Jezus z Nazaretu pojawia się na historycznej scenie, w momencie 

kiedy państwo żydowskie znalazło się pod okupacją Rzymu. Dla Żydów 

nie była to pierwsza okupacja, ani pierwszy ciężki okres w historii ich 

państwa. Wcześniej przeżyli inwazję Babilonu, a część z nich została do 

Babilonu uprowadzona. Wrócili stamtąd dzięki perskiemu królowi 

Cyrusowi II, który dążył do odbudowania świątyni w Jeruzalem 

i zapewnił Żydom potrzebne na to środki. Upieranie się przez nich przy 

idei wyłączności spowodowało wstrzymanie budowy na długie lata — 

o czym będzie jeszcze mowa. Pozostawanie w kręgu narodowego 

szowinizmu, brak solidarności z innymi narodami w wierze w jednego 

Boga, jaką to wiarę inne narody, także pragnęły już wyznawać, sprawiło, 

że wkrótce przyszli z zachodu Rzymianie. Upadek własnej państwowości 

Żydzi zawsze uważali za karę związaną z odstępstwem od Prawa 

(Zakonu). W myśl swojej koncepcji narodu wybranego oczekiwali na 

Mesjasza, który wyzwoli ich spod władzy obcych. Wyobrażali go sobie 

jako wodza, który rzuci ich wrogów na kolana, zapewniając tym samym 

wieczne panowanie Żydom — „narodowi wybranemu”.  
 

Boży plan był jednak inny. Wyzwolenie Żydów miało się dokonać 

poprzez  w y z w o l e n i e  c a ł e j  l u d z k o ś c i ; wydźwignięcie jej 

na wyższy poziom duchowości — z egocentrycznej duchowości jurydy-

cznej, prowadzącej do wzajemnego wykorzystywania się ludzi i narodów 

— na poziom duchowości właściwej, opartej na miłości bliźniego ponad 

wszelkimi podziałami; rasowymi, narodowościowymi i istniejącymi 

wewnątrz społeczeństwa. Pierwszym człowiekiem, który reprezentował 

ideę takiej miłości bliźniego, był Jezus. W Jego Nauce zostają zniesione 

ograniczenia i pułapki duchowości jurydycznej. Jezus zamiast nowych 

walk, które wciągały ludzkość w łańcuch niekończących się waśni i pod-

bojów, pokazał ludzkości drogę do Pokoju; do wyzwolenia się od niena-

wiści i zachłanności. Jego Nauka zawiera przesłanie określające cechy 

nowej duchowości, a tym samym cechy  n o w e g o  c z ł o w i e k a .  
 
 

DOBRO ABSOLUTNE 
 
 

38. Słyszeliście, iż powiedziano; Oko za oko, ząb za ząb. 

39. A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy 

w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 

40. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. 

41. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. 
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42. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie 

odwracaj się. 

43. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz 

miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 

44. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują, 

45. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego 

wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawie-

dliwych. 

46. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? 

Czyż i celnicy tego nie czynią? 

47. A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż 

i poganie tego nie czynią? 

48. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest
35

. 
 

Słowa te najlepiej ukazują przełom jakiego dokonał Jezus w ducho-

wości. Jest ona  a b s o l u t n ą  d o b r o c i ą , ukształtowaną na podobień-

stwo dobroci Bożej. Dzięki takiej duchowości, człowiek wyzwala się 

z ograniczeń swojego punktu widzenia, ze względności norm moralnych 

i zmierza ku boskiej doskonałości. W osobie Jezusa realizuje się idea 

stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Bardziej dobrym 

i bardziej bożym, być już nie można.  
 

Przed Jezusem do podobnej absolutnej granicy zbliżył się tylko 

Sokrates. Była to granica praworządności i sprawiedliwości: „[...] nie 

godzi się ani zbrodni popełniać, ani zbrodnią odpłacać, ani jeśli się zła 

doznało, złem za złe oddawać”
36

. Sokrates absolutyzował idee prawa 

ustalanego pomiędzy ludźmi i oddał życie z poszanowania dla prawa. 

„Zróbmy tak skoro tak bóg prowadzi”
37

 — tak odrzekł Sokrates 

Kritonowi, odrzucając propozycję ucieczki z więzienia, w którym ocze-

kiwał na karę śmierci zasądzoną przez Ateńczyków — nie chciał bowiem 

łamać prawa, które obowiązywało w jego ojczyźnie. Był najwybit-

niejszym myślicielem minionej ery i doprowadził duchowość jurydyczną 

oraz ideę  s p r a w i e d l i w o ś c i  na szczyt rozwoju. Sam padł ofiarą 

ludzi nieuczciwych i zawistnych, ale gdyby się tak nie stało, nie 

poznalibyśmy idei sprawiedliwości, ani nie przeszlibyśmy (jako gatunek) 

drogi sprawiedliwości do końca.  
 

                                                 
35

 Mat. 5:38-48 (BW). 
36

 Platon Kriton, Wybór dialogów, Warszawa 1995, s. 141. Dzięki Platonowi i jego 

wczesnym dialogom możemy poznać poglądy, postawę etyczną i sposób wyrażania się 

Sokratesa. Szczególnie dobitnie jest to ukazane w dialogach: Eutyfron, Obrona 

Sokratesa i Kriton. Później Platon wkładał w usta Sokratesa własne poglądy, 

a chronologiczna granica pomiędzy dwoma rodzajami dialogów nie została określona. 
37

 tamże: s. 148. 
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Jezus nie tylko realizuje idee absolutnej praworządności Sokratesa. 

On zamienia je w idee  a b s o l u t n e j  d o b r o c i . I rozprzestrzenia je, 

tak samo jak Sokrates, poprzez dobrowolną, męczeńską śmierć:  
 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do 

ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc 

wydaje
38

.  
 

Nauka Jezusa jest antidotum na wszelkie zło. Postulat  m i ł o ś c i  d o  

n i e p r z y j a c i ó ł , to ostateczne zwycięstwo nad nienawiścią. Pier-

wszym odruchem skrzywdzonego człowieka jest nienawiść i chęć 

zemsty. Nienawiść zatruwa życie człowieka i degeneruje go psychicznie. 

Zaakceptowana, oswojona nienawiść w y p a c z a  u m y s ł  człowieka. 

Staje się n e g a t y w n y m  punktem odniesienia. Człowiek przestaje 

dążyć do dobra. Wydaje mu się, że słuszne jest zło. Tymczasem 

akceptacja zła jest dla niego zgubna, bez względu na to, z czego wynika. 

Człowiek osłabiony przez zło, które go spotkało z winy innych ludzi, tym 

łatwiej pada jego ofiarą  p o  r a z  d r u g i ;  we własnym myśleniu 

i (ewentualnie) działaniu
39

. Uchylenie się od nienawiści jest sztuką. 

Słowa Jezusa, miłość i modlitwa, pozwalają się wyrwać z kręgu 

nienawiści i zła. Dzięki darowi ducha człowiek zapanowuje nad złością 

i cierpieniem. To czyni go silniejszym. Miłość do nieprzyjaciół, to nie 

jest sentymentalne uczucie, ale postawa, dzięki której można zmienić ich 

w przyjaciół — jeżeli istnieje możliwość rozmowy i perswazji — lub 

modlić się za nich, jeżeli takiej możliwości nie ma
40

. Utarta, mechaniczna 

zależność istniejąca w duchowości jurydycznej, obdarzania przyjaciół 

miłością, a nieprzyjaciół nienawiścią, która w y d a j e  s i ę  człowiekowi 

znajdującemu się na etapie duchowości jurydycznej racjonalna, jest tutaj 

uchylona, właśnie jako i r r a c j o n a l n a . Uchylona także zostaje wartość 

duchowości jurydycznej. Od czasów Jezusa, duchowością właściwą 

s t a j e  s i ę  J e g o  N a u k a . Duchowość jurydyczna zaczyna tracić swój 

blask, tak samo jak światło świecy traci swój blask, wyniesione z ciem-

nego pokoju na światło słoneczne. Duchowość jurydyczna staje się 

normą statystyczną. Jest najbardziej powszechna. Ale przestaje już być 

normą wartościującą; ideałem, do którego należy dążyć
41

. Wzorem do 

naśladowania staje się Nauka i postawa Jezusa. Dobroć absolutna to 

                                                 
38

 Jan 12:24 (BW).  
39

 Oszukany staje się łotrem - pisał Szekspir. 
40

 Taki przypadek zachodzi właśnie w przypadku tych, którzy prześladują człowieka. 

Sprawiedliwość i karę pozostawia się Bogu. Oprócz tego trzeba dodać, że człowiek, 

najczęściej, zbyt łatwo nazywa swoich oponentów nieprzyjaciółmi — wystarcza inna 

narodowość, inny sposób myślenia, inny kolor skóry lub inny obyczaj. 
41

 Ludzie do dzisiaj często mylą dwa rodzaje norm: powszechne biorą za właściwe.  
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najdoskonalsza forma r a c j o n a l i z m u , która uchyla d a w n y  

racjonalizm duchowości jurydycznej. Racjonalizm oparty na duchowości 

właściwej, jest intelektualnym i etycznym postępem, w stosunku do 

racjonalizmu jurydycznego. D o b r o  jest bardziej doskonałe od 

sprawiedliwości. 
 

Słowa Jezusa stanowią antidotum na każdy spór, bowiem postulują 

zasadę b e z i n t e r e s o w n o ś c i .  Do tej bezinteresowności wezwany jest 

każdy człowiek. Powinna być ona realizowana pomiędzy ludźmi, 

najlepiej przez całą wspólnotę. Bezinteresowność jest twórcza. 

Bezinteresowność jednostki służy rozwojowi innych ludzi. Pomagając 

ludziom zaspokoić ich słuszne potrzeby bytowe; wyżywienie, 

mieszkanie, stwarzasz możliwość ukształtowania się u nich potrzeb 

wyższych; intelektualnych i duchowych. Choćbyś nawet materialnie na 

tym stracił, zyskujesz „skarb w niebie”
42

. Bóg przysporzy Ci tego, co 

najcenniejsze: siły ducha i powodzenia w pracy. Bezinteresowność 

wspólnoty jest korzystna dla wszystkich. Jeżeli bezinteresowność jest 

w z a j e m n a , czyli realizowana pośród wielu ludzi, prowadzi to do 

pokoju i do powstania nowego społeczeństwa, które Jezus nazywał 

Królestwem Bożym, lub Królestwem Niebieskim: 
 

Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród 

nich
43

. 
 

Społeczna, p o w s z e c h n a  b e z i n t e r e s o w n o ś ć , jest najbardziej 

korzystna dla wspólnoty — stąd sukces chrześcijaństwa i jego rozprzes-

trzenianie się w starożytnym świecie. Jest ona naturalnym celem 

demokracji. Demokracja na niej się opiera. Idee prawa i sprawiedliwości 

są przestrzegane w demokracji bezinteresownie. Nie ma takiej siły, która 

zmusi ludzi do przestrzegania norm, jeżeli oni sami tego nie chcą. 

Bez bezinteresowności rzeczywista demokracja nie istnieje. Są tylko 

namiastki demokracji; pseudo-demokracje dla wybranych; dla właścicieli 

niewolników lub dla właścicieli kapitału. Takie „demokracje”, tworzone 

przez ludzi zachłannych, są w rzeczywistości tyraniami — demokra-

tyczne idee są w nich wykorzystywane do wprowadzania chaosu i braku 

porozumienia wśród narodów, poprzez nieustanną walkę i rywalizację 

                                                 
42

 Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj 

ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Mat. 19:21, 

Zobacz także: Mar 10:21, Łuk 18:22 (BW). Posiadanie skarbu w niebie, o którym mówi 

Jezus nie oznacza ludzkiej interesowności. Jest to raczej Boża wspaniałomyślność, 

niezależna od człowieka łaska, więc nie można jej skalkulować. To nadaje ludzkiej 

bezinteresowności autentyczny wymiar. 
43

 Mat. 18:20 (BW). 
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partii politycznych. Rzeczywista demokracja nie jest oparta na chaosie, 

ale na zasadzie etycznej. R z e c z y w i s t a  d e m o k r a c j a  t o  

p a n o w a n i e  N a u k i  J e z u s a . Wstępem do tego panowania jest 

d e m o k r a c j a  f i n a n s o w a , której pierwszy szkic zawarty jest 

w II-ej części niniejszej książki. 

 
 

UBODZY BŁOGOSŁAWIENI DUCHEM 
 

 

Jezus w swojej nauce głosi idee dobroci i bezinteresowności, znosząc 

tym samym złość i nienawiść. Ale to nie wszystko. Jezus znosi także 

zachłanność. Mówi: „nie możecie służyć Bogu i mamonie”
44

. W ten 

sposób oddala wizję osobistego powodzenia, jako powodzenia w sferze 

wartości materialnych, przeciwstawiając mu powodzenie w życiu według 

sprawiedliwości Bożej.
45

 Boża sprawiedliwość nie polega na rachunku 

matematycznym. Jej istotą jest d o b r o ć . Im więcej dobroci tym lepiej. 

W przypowieści o denarze — oprócz sensu metaforycznego dotyczącego 

powoływania ludzi do Królestwa Niebieskiego — ukazane jest, jak ta 

idea zostaje zrealizowana w przypadku wynagrodzenia za pracę. Wyna-

grodzenie opiera się — nie na rachunku matematycznym; proporcji wkła-

du pracy do wartości wynagrodzenia — ale na zasadzie zgody i e k s -

p r e s j i  d o b r o c i , czyli na zasadzie realizacji wartości etycznych: 
 

1. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który 

wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. 

2. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej 

winnicy. 

3. I wyszedłszy około godziny trzeciej ujrzał innych, stojących na rynku bezczyn-

nie, 

4. Więc rzekł do nich: Idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę, 

5. I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. 

6. A wyszedłszy około jedenastej znalazł jeszcze innych stojących i mówił do 

nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? 

7. Oni na to: Nikt nas nie najął. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy. 

8. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników  

i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. 

9. Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze. 

10. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po 

denarze. 

                                                 
44

 Łuk. 16:13 (BW), Mat. 6:24. 
45

 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 

podkopują i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie 

niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój tam 

będzie i serce twoje. Mat. 6:19-21 (BW). 
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11. Wziąwszy tyle szemrali przeciwko gospodarzowi, 

12. Mówiąc: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, 

cośmy znosili ciężar dnia i upał. 

13. A on odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie 

ugodziłeś się ze mną na denara? 
14. Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. 

15. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest 

zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? 

16. Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi
46

.  
 

Jak ważne — i nowe — miejsce zajmuje zniesienie kultu osobistego 

bogactwa w zasłudze wobec bożej sprawiedliwości, ukazuje Przypowieść 

o bogatym młodzieńcu. 
 

16. I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, 

aby osiągnąć żywot wieczny? 

17. A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, 

Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. 

18. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, 

nie mów fałszywego świadectwa, 

19. Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. 

20. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; 

czegóż mi jeszcze nie dostaje? 

21. Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj 

ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. 

22. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele 

majętności. 

23. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz 

z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. 

24. A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż 

bogatemu wejść do Królestwa Bożego
47

.  
 

Kultowi bogactwa zostaje przeciwstawiona idea miłości bliźniego 

i miłosierdzia, jest to wyższe powołanie człowieka. Dekalog zostaje 

zachowany, ale to miłosierdzie świadczy o doskonałości: „Jeśli chcesz 

być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz 

miał skarb w niebie, potem przyjdź i towarzysz mi”48. Pieniądz nie jest 

potrzebny do zbawienia, wręcz mu przeszkadza. 
 

                                                 
46

 Mat. 20:1-16 (BW). 
47

 Mat. 19: 16-24 (BW). 
48

 towarzysz mi – słowa według tekstu greckiego (GPNT). Towarzyszenie Jezusowi, 

który nie używał pieniędzy, mogło być możliwe po wyzbyciu się mamony. 
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W rozdziale tym należy także wspomnieć o Przypowieści o talentach, 

gdyż przypowieść ta jest często mylnie interpretowana.
49

 Podobieństwo 

traktuje się w niej jako dosłowne zalecenie. Tymczasem słowa o talen-

tach są jedynie podobieństwem (metaforą). Aby to uzasadnić trzeba 

przytoczyć przypowieść wraz z jej obszernym kontekstem, czyli opisem 

Królestwa Niebios. 
 

1. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, 

wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 

2. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 

3. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 

4. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 

5. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 

6. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 

7. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 

8. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy 

nasze gasną. 

9. Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; 

idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 

10. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, 

weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 

11. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 

12. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 

13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy 

przyjdzie. 

14. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje 

sługi i przekazał im swój majątek, 

15. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu 

według jego zdolności, i odjechał. 

16. A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. 

17. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. 

18. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana 

swego. 

19. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. 

20. I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów 

i rzekł: Panie! Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem. 

21. Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś 

wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. 

22. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty, i rzekł: Panie! Dwa talenty mi 

powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. 

23. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś 

wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. 

                                                 
49

 Ważna dla poruszonej problematyki analiza Przypowieści o talentach została wpro-

wadzona dopiero w niniejszym, (drugim) wydaniu Demokracji Finansowej, na skutek 

dyskusji i polemik wokół książki. 
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24. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem 

o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie 

rozsypywał. 

25. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje. 

26. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, 

gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. 

27. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrał-

bym, co moje, z zyskiem. 

28. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 

29. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, 

zostanie zabrane i to, co ma. 

30. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz 

i zgrzytanie zębów. 

31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, 

wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. 

32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, 

jak pasterz odłącza owce od kozłów. 

33. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. 

34. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, 

odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. 

35. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem 

przychodniem, a przyjęliście mnie, 

36. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, 

byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. 

37. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię 

łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? 

38. A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i 

przyodzialiśmy cię? 

39. I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? 

40. A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek 

uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. 

41. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień 

wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. 

42. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. 

43. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście 

mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. 

44. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym 

albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu 

i nie usłużyliśmy ci? 

45. Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie  

uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. 

46. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego
50

. 

 

W rozdziale 25. Ewangelii św. Mateusza jest opisane w sposób meta-

foryczny Królestwo Niebios, na którego przyjście człowiek powinien być 

zawsze gotowy; jak pięć rozsądnych panien (pierwsze podobieństwo), jak 

dobry zarządca powierzonego majątku, (drugie podobieństwo) i jak 
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 Mat. 25:1-46 (BW). 
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człowiek zawsze czyniący dobro względem innego człowieka. W tych 

trzech podobieństwach Jezus mówi o oddzieleniu ludzi rozsądnych, 

pracowitych i miłosiernych, od głupich, leniwych i bezlitosnych (pozba-

wionych wrażliwości etycznej). 
 

Krzewienie dobroci i miłosierdzia, właściwego dla Królestwa 

Niebios jest w Przypowieści o talentach porównane do zarządzania 

powierzonymi pieniędzmi. Dobroć i miłosierdzie powinno być propago-

wane skutecznie i „procentować”, czyli przynosić owoce. Słów tych nie 

należy rozumieć dosłownie; nie są one pochwałą bankowego 

oprocentowania (lichwy), ale pochwałą dążenia do powiększania dobra. 

Są także pochwałą pracowitości i tworzenia dóbr materialnych. 
 

W sensie dosłownym — o ile ktoś tak pojmuje drugą część 

przypowieści — trzeba stwierdzić, iż opisana sytuacja nie dotyczy 

pobierania zysku z odsetek od kapitału, ale udziału w zysku 

wypracowanym podczas realnego gospodarowania.
51

 W świecie 

starożytnym wysokość zysku osoby finansującej dane przedsięwzięcie 

zazwyczaj nie wynikała z kwoty pożyczonego kapitału i nie była liczona 

jako procent od kwoty pożyczonej — wynikała z kwoty zysku 

uzyskanego w danym przedsięwzięciu, które wierzyciel finansował lub 

współfinansował a procent dotyczył udziału w zysku osiągniętym realnie. 

Procent w tym przypadku to określenie części udziału w zysku realnie 

wypracowanym. Kapitałowa pożyczka oznaczała jednocześnie  partycy-

pację w ryzyku gospodarczym, bowiem kiedy przedsięwzięcie przynosiło 

stratę — pomimo uczciwych starań pożyczającego kapitał — wierzyciel 

także tracił, a strata dotyczyła wówczas jego realnych pieniędzy — nie 

były to rzekome pieniądze wykreowane przez bankiera (dzięki rezerwie 

częściowej), jak dzieje się to obecnie. 
 

 Trzeba rozumieć różnicę pomiędzy procentowym zyskiem od 

udzielonego kapitału finansowego, co jest obliczeniem oderwanym od 

gospodarczych realiów i co prowadzi do spekulacji i wyzysku 

przedsiębiorcy— od procentowego udziału w osiągniętym zysku realnym 

(lub stracie) jaki przyniosło konkretne przedsięwzięcie gospodarcze 

zrealizowane w rzeczywistości. W tym drugim przypadku bankier staje 

się współuczestnikiem przedsięwzięcia. Chociaż nie świadczy pracy, 

uczestniczy w realnej gospodarce. Solidarnie ponosi ryzyko i ten fakt, 

uprawnia go do otrzymania zysku. Tak prowadzona działalność 

finansowa jest uzasadniona i rodzi uprawniony zysk. Nie jest oderwanym 
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 Opis ten stanowi uzupełnienie, o którym pisałem we Wprowadzeniu do drugiego 

wydania. 
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od rzeczywistości oprocentowaniem pieniędzy ani finansową spekulacją 

niszczącą realną gospodarkę. Nie jest także wyzyskiem dłużnika ani 

przerzucaniem na niego całego ryzyka
52

. 
 

      Dla współczesnego człowieka, którego świadomość została ukształto-

wana na bazie doktryn liberalnych (tzw. „wolność zawierania umów”), 

opisana różnica jest trudna do zrozumienia a nawet dostrzeżenia, ale 

właściwe, precyzyjne i konkretne — dostosowane do realiów — 

podejście do tych spraw zostało zawarte już w Kodeksie Hammurabiego. 

Przykładowo: rabunek kapitału lub zakupionego towaru podczas 

wyprawy handlowej (np. napaść na karawanę) zwalniał dłużnika 

z konieczności zwrotu pieniędzy. Finansową stratę ponosił inwestor-

wierzyciel, zaś przedsiębiorca-dłużnik, który zainwestował swoją pracę 

i wysiłek, tracił szansę na osiągnięcie zysku ze sprzedaży towarów. 

Prawo to było sprawiedliwe, było także znane plemionom semickim.  
 

Czerpanie zysku z działalności finansowej bez zaangażowania 

kapitału w realną gospodarkę, polega na wyzysku dłużnika i jest 

grzechem ciężkim, W relacjach ewangelicznych Jezus tylko raz 

dopuszcza się przemocy: jest gwałtowny i skuteczny kiedy wypędza 

„zmieniaczy pieniędzy”
53

 ze świątyni. Piszę o tym, aby ukazać 

bezpodstawność powoływania się na Przypowieść o talentach dla 

uzasadniania „moralnej dopuszczalności” lichwy.  

 

Następna przypowieść ukazuje w jaki sposób za pomocą pieniądza 

wprowadza się finansowe zniewolenie, które bywa efektem przemocy 

militarnej i polega na pobieraniu podatków przez okupanta.  
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 W bankowości islamskiej określa się to mianem „transferu ryzyka na kredytobiorcę”. 
53

 Według Biblii, prawie 2000 lat temu, Jezus wyrzucił handlarzy pieniędzmi ze 

świątyni. Był to jedyny wypadek, kiedy Jezus użył siły w całej swojej działalności. 

Co robili handlarze pieniędzmi w świątyni? Kiedy żydzi przybywali do Jerozolimy, 

żeby zapłacić podatek na rzecz świątyni, mogli go uiszczać jedynie przy pomocy 

specjalnej monety – „półszekla świątynnego”. Była to połowa uncji czystego srebra. 

Jedyna moneta używana w tamtym czasie w okolicy, która była wykonana z czystego 

srebra o stałej wadze i bez wizerunku pogańskiego cesarza. Dlatego też półszekiel był, 

według żydów, jedyną monetą, którą można było ofiarować Bogu. 

Tych monet nie było jednak zbyt dużo. Handlarze pieniędzmi opanowali ich rynek 

i zaczęli skupować je dla celów spekulacyjnych. Następnie podnieśli na nie ceny tak, jak 

na każdy inny produkt do wysokości, którą rynek mógł wytrzymać. Innymi słowy, 

handlarze pieniędzmi osiągali wielkie zyski, ponieważ posiadali faktyczny monopol na 

te monety. Żydzi musieli płacić im tyle, ile tamci od nich zażądali. Według Jezusa było 

to całkowite pogwałcenie świętości domu Bożego [oraz naturalnych praw ekonomii – 

przyp. m. – JAR]. (Por.) http://www.michaeljournal.org/wladcypieniadza.htm 
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Jezus pytany podstępnie przez Żydów, czy mają płacić podatki ceza-

rowi, odpowiedział, żeby w ogóle  o d d a l i  pieniądze cezarowi, gdyż są 

one jego własnością. Ludziom, którzy chcą służyć Bogu, kierować się 

w życiu Jego sprawiedliwością i w ten sposób oddawać Mu cześć, 

pieniądze w ogóle nie są potrzebne. W społeczeństwie jakie oni tworzą, 

pieniędzy może nie być. 
 

15. Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. 

16. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu 

powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w praw-

dzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. 

17. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy 

nie? 

18. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, 

obłudnicy? 

19. Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. 

20. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? 

21. Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co 

należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga
54

.  
 

Tutaj należy zaznaczyć, że taka wymijająca a jednocześnie radykalna 

odpowiedź Jezusa była interpretowana (nawet przez św. Pawła) jako 

pozytywna odpowiedź na pytanie o płacenie podatków
55

. Płacenie poda-

tków nie jest sprzeczne z odpowiedzią Jezusa, ale także nie wyczerpuje 

sensu tej odpowiedzi. Ma ona znaczenie o wiele bardziej ogólne; chodzi 

w niej o  r e z y g n a c j ę  z pieniędzy przynoszących wyzysk i cierpienie. 

„Pieniądze oddajcie cezarowi”. W słowach Jezusa zawarte jest ponadto 

przekonanie, iż ci którzy oddają cześć Bogu, nie potrzebują pieniędzy, 

aby pracować i sprawiedliwie dzielić się wytworzonym dobrem, które 

jest przecież  d a r e m  B o ż y m .  Jezus nie używał żadnych pieniędzy. 

Cezar wprowadził swoją mamonę, aby kontrolować poczynania Żydów 

i odbierać im część efektów ich pracy. Po to Rzymianie podbijali narody. 

Pieniądz gwarantował skuteczność i powtarzalność wyzysku. Rzymia-

nom nie chodziło o łup jednorazowy. Nie byli prymitywnymi barbarzyń-
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 Mat. 22:15-21 (BT). 
55

 Taka interpretacja zaciążyła na innym tłumaczeniu słowa oddajcie, które tłumaczono 

jako „oddawajcie” np. Biblia Warszawska. Oddawajcie to czynność powtarzalna, wielo-

krotna, tak jak płacenie podatków, ale w tekście greckim jest oddajcie — zobacz: 

Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, 

Warszawa 1993. (GPNT). W późniejszych wiekach interpretacja ta służyła do 

potwierdzania przez religię zasadności dwuwładzy królewskiej i kościelnej, wraz 

z rozdziałem kościoła od państwa, a nawet do uzasadnienia obowiązku udziału 

Chrześcijan w prowadzonych przez króla wojnach. Wszystko to było daleko idącą 

nadinterpretacją słów Jezusa, niezgodną z duchem Jego Nauki, o czym świadczą Jego 

inne wypowiedzi oraz cały biblijny kontekst. 
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cami. Reprezentowali opartą na przemocy i wyzysku cywilizację, która 

w końcu — z tego właśnie powodu — upadła.  

 

Pieniądz pochodzący z wyzysku, lichwy, spekulacji, wrogiego opo-

datkowania jest pieniądzem wadliwym, przynoszącym negatywne skutki 

społeczne. Destrukcja dotyczy ludzi wyzyskiwanych i poszkodowanych 

finansowo i materialnie, ale jest także udziałem sprawców, którzy 

ponoszą straty duchowe i moralne. Jedynym rozwiązaniem jest dla nich 

zaprzestanie przemocy finansowej i naprawienie szkód, co w Ewangelii 

jest opisane wielokrotnie. 
 

Przypowieść o zarządcy ukazuje właściwe postępowanie w przypad-

ku wyzysku. Cnotą jest jego zmniejszanie. Lojalność wobec pracodawcy 

nie jest wartością bezwzględną. 
 

1. [...] Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oczerniono
 56

 przed 

nim, że trwoni jego majętność. 

2. I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego 

szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. 

3. I rzekł zarządca do siebie samego: Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi 

szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. 

4. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty 

z szafarstwa. 

5. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: 

Ile winieneś panu memu? 

6. A ten odrzekł: Sto baryłek oliwy, Rzekł mu więc: Weź zapis swój, siądź i szybko 

napisz pięćdziesiąt. 

7. Potem rzekł do drugiego: A ty ile winieneś? A ten odrzekł: Sto korców pszenicy. 

Rzekł mu: Weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt.  

8. I pochwalił Pan szafarza niesprawiedliwości, że rozsądnie uczynił. Bo synowie 

obecnego czasu są rozsądniejsi od synów światłości, w swym pokoleniu. 

9. I Ja wam mówię: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, 

aby kiedy ustanie, przyjęli was do wieczystych przybytków. 

10. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto 

w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. 

11. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie wierni nie staliście się, któż wam 

powierzy prawdziwą wartość? 

12. I jeśli w cudzym wierni nie staliście się, wasze kto wam da? 

13. Żaden domownik nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego 

znienawidzi, a drugiego będzie miłował, albo jednego trzymał się będzie, 

a drugiego zlekceważy. Nie możecie Bogu służyć i mamonie
57

. 
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 W tekście brytyjskim jest oskarżono (BW)  Ja wstawiłem termin oczerniono zgodnie 

z tekstem greckim (GPNT). 
57

 Łuk. 16:1-7 (BW), 16:8-13 (redakcja na podstawie Grecko-polski Nowy Testament) 

Istnieją duże rozbieżności w tłumaczeniu tej przypowieści w różnych wersjach Biblii, 
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Kiedy pierwszy raz przeczytałem tę przypowieść w wersji; „I po-

chwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił”
58

 nie 

rozumiałem zupełnie, o co chodzi. Dopiero tekst wiernego przekładu 

z języka greckiego rozjaśnił mi sens tej przypowieści; „I pochwalił Pan 

szafarza niesprawiedliwości, że rozsądnie uczynił”. Zarządca, czyli 

„szafarz niesprawiedliwości” pomagał swemu panu gromadzić bogactwo 

kosztem innych ludzi, a gromadzenie dóbr jest niesprawiedliwością, 

która opiera się na wyzysku i znajduje abstrakcyjny wyraz w pieniądzu: 

„mamonie niesprawiedliwości”. Często, w Ewangelii pieniądz wręcz 

bywa określany mianem niesprawiedliwości, kiedy wynika z kontekstu, 

że chodzi o pieniądze. Mamona jest przez Jezusa utożsamiana z niespra-

wiedliwością. Kiedy zarządca daruje część długu wierzycielom swojego 

pana, nie okrada pana, tylko przestaje uczestniczyć w wyzyskiwaniu 

innych ludzi. W myśl zasad dobra absolutnego postąpił uczciwie. Nie 

zrobił tego, co prawda bezinteresownie, ale jego postępowanie miało 

dobre konsekwencje, zmniejszyło obciążenie innych ludzi. Taki jest sens 

tej przypowieści. Dalej jej sens jest uogólniony; człowiek powinien 

kierować się ideą Bożej sprawiedliwości, w tym, co małe; w zarządzaniu 

majątkiem i pieniędzmi, po to, aby osiągnąć to, co wielkie; własne zba-

wienie. Cała przypowieść staje się zatem przypowieścią nie „o nieucz-

ciwym zarządcy”, ale o miłosiernym zarządcy darującym długi, (bez 

względu na stanowisko jego pana) oraz o prymacie Bożego prawa nad 

zwyczajami ludzkimi.  
 

Widzimy więc, że ekonomia w Nauce Jezusa jest całkowicie podpo-

rządkowana etyce. Nie chodzi w niej o zysk, ale o  d o b r o : „szukajcie 

najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne bę-

dzie wam dodane”
59

. Człowiek, który pokłada nadzieję w Bogu, jest 

innym człowiekiem niż ten, który pokłada nadzieję w zysku i w bogac-

twie. Trudno jest wejść bogatemu człowiekowi do Królestwa Niebies-

kiego. Natomiast człowiek ubogi, który żyje sprawiedliwie, pokładając 

nadzieję w Bogu, wejdzie do Królestwa Bożego — jest błogosławiony 

duchem
60

. Ubodzy, którzy postępują uczciwie, poszukują sposobów prze-

trwania i znajdują je
61

. Są błogosławieni duchem, są twórczy, a Opatrz-

                                                                                                                        
wynikające z różnego pojmowania treści. Niniejsza redakcja oparta jest na tekście 

greckim (GPNT). 
58

 Łuk. 16:8, (BW). 
59

 Mat. 6:33 (BW). 
60

 Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Łuk. 6:20 (BW).  

 Szczęśliwi - biedni - duchem, bo ich jest królestwo niebios. Mat. 5:3 (GPNT). 
61

 Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. [...] 
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ność czuwa nad nimi. Pomimo trosk rozwijają się duchowo (ewoluują). 

Zamożni pokładając nadzieję w bogactwie i majątku nie podejmują twór-

czego wysiłku. Korzystając ze zgromadzonego bogactwa lub z istnieją-

cych we wspólnocie form życia gwarantujących dalszy wyzysk, nie 

kumulują tym samym siły duchowej. Gnuśnieją duchowo w samozado-

woleniu lub poszukiwaniu mamony, a w końcu — zazwyczaj — upadają. 
 

Jeszcze jeden moment w przypowieści o szafarzu wart jest zastano-

wienia. W zdaniu: „Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawie-

dliwości, aby kiedy ustanie, przyjęli was do wiecznych przybytków.” 

słowo ustanie oznacza  o s t a t e c z n y  z m i e r z c h  n i e s p r a w i e d -

l i w e g o  p i e n i ą d z a . Taka interpretacja wynika konsekwentnie 

z poznanej idei Królestwa Niebieskiego, bowiem w sprawiedliwym 

Królestwie Bożym nie będzie miejsca na niesprawiedliwą mamonę: 
 

Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi
62

. 
 

Wspólnoty bez pieniędzy (posiadające jedynie wspólne pieniądze do 

załatwiania spraw na zewnątrz zboru) lub lekceważące wartość pieniądza 

istniały w chrześcijaństwie na pierwszym etapie i zostały uznane za 

największe zagrożenie dla Rzymu. Takie były m.in. przyczyny likwidacji 

gmin chrześcijańskich w pierwszych wiekach naszej ery, nie chodziło 

wyłącznie o brak kultu cesarza. Były to zupełnie inne wspólnoty, 

rządzące się innymi prawami niż pogoń za zyskiem i kult świeckich 

ideałów. O tym, czy możliwe i potrzebne jest s p o ł e c z e ń s t w o  

b e z  p i e n i ą d z a  w przyszłości oraz o tym, w jakich warunkach 

społeczeństwo takie może powstać,
 
będę pisał w II-giej części pracy. 

 

 

NARODZIĆ SIĘ NA NOWO — EWOLUCJA CZŁOWIEKA 
 
 

Mam nadzieję, że dwa poprzednie podrozdziały dobrze ukazały jakim 

zasadniczym przemianom uległa duchowość w Nauce Jezusa. Jezus 

interesował się tym, jak przyjmowana jest jego Nauka i często dawał 

dodatkowe wskazówki uczniom chcącym pojąć jego przypowieści. 

Zdawał sobie sprawę jak trudno jest ludziom, nie tyle zrozumieć, o czym 

on mówi, ile przyjąć tę naukę — zgodzić się z nią wewnętrznie. Przyjęcie 

Nauki Jezusa oznacza zostanie s y n e m  ś w i a t ł o ś c i . Jest to 

rozpoznanie przez człowieka własnej duchowej natury, danej mu przez 

                                                                                                                        
 Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej  

 Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Mat. 7:7,11 BW 
62

 Mat. 10:9 (BW).  



 

45 

  

Boga i jednocześnie przemiana człowieka o duchowości jurydycznej (lub 

barbarzyńcy) w człowieka o duchowości właściwej. Możliwość 

przemiany także dana jest człowiekowi od Boga. Jezus nazywał to 

„narodzeniem się na nowo” lub „z góry”: 
 

1. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 

2. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od 

Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty 
czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. 

3. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto 

nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 

4. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż 

może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? 

5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi 

z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 

6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 

7. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 

8. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi 

i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha
63

.  
 

Narodziny z ducha to początek  n o w e g o  c z ł o w i e k a . Od czasów 

Jezusa, żyją na świecie, obok siebie, dwa „rodzaje” ludzi: „człowiek 

stary” i „człowiek nowy”. Terminologia ta oparta jest na koncepcji i sło-

wach św. Pawła: „Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego 

poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze”
64

. Nowy 

człowiek od człowieka starego różni się  s p o s o b e m  m y ś l e n i a . Jan 

Chrzciciel nad Jordanem nawoływał: „zmieniajcie-myślenie
65

, albowiem 

przybliżyło się Królestwo Niebios”. Jezus to powtórzył: 
 

Odtąd zaczął Jezus nauczać i mówić: Zmieniajcie-myślenie, zbliżyło się bowiem 

królestwo niebios
66

. 
 

Narodzić się  n a  n o w o ,  może człowiek wtedy, kiedy zmienia swój 

sposób myślenia
67

. Narodzić się na nowo  z  d u c h a ,  oznacza zmienić 

                                                 
63

 Jan 3:1-8 (BW). 
64

 Efez. 4:22 (BW), Zobacz też: Rzym. 6:6, Kol. 3:9. 
65

 Co było tłumaczone jako: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo 

Niebios. Mat. 3:2 (BW). Zmieniajcie myślenie to dosłowne tłumaczenie z greckiego. 

Upamiętajcie się i nawróćcie się nie jest dobrym tłumaczeniem, bowiem ani Janowi 

Chrzcicielowi ani Jezusowi nie chodziło o powrót do czegoś, co istniało wcześniej, ale 

o ruch naprzód: rozwój. 
66

 Mat. 4:17 (GPNT) 
67

 Określenia narodziłem się na nowo użył w tym znaczeniu także, Francis Crick, jeden 

z odkrywców DNA, kiedy przestał się zajmować fizyką a zaczął biologią. Zaczął 

myśleć o czymś innym. Por. Francis Crick, Szalona pogoń. W poszukiwaniu tajemnicy 

życia. Gdańsk, Warszawa 1996. 
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myślenie z egocentrycznego, podporządkowanego ludzkiemu egoizmowi, 

na bezinteresowne czyli teocentryczne — oparte na zasadach harmonii 

ustanowionej dla ludzkości przez Boga. Zmiana myślenia dana jest 

człowiekowi od Boga, a dostępna jest ludziom dzięki Jezusowi. Zmiana 

myślenia na myślenie bezinteresowne uchyla do końca stare, egoistyczne, 

ludzkie motywacje. Nowy człowiek kieruje się zasadą dobra absolutnego 

i powszechnej miłości. Sprawiedliwość nowego człowieka nie wynika ze 

stosowania się do zasad zewnętrznego prawa, wynika z miłości do Boga 

i do stworzenia. Boskie prawo jest u nowego człowieka zinternalizo- 

wane (uwewnętrznione), zachowane w najlepszej i ostatecznej postaci, 

w postaci  d o b r e g o  o b y c z a j u .  Dobry obyczaj ma większą wartość 

niż dobre prawo, gdyż to ostatnie nie zawsze jest stosowane, natomiast 

stosowanie jest istotą obyczaju. Obecność u człowieka, jego byt wyraża 

się w obyczaju. 
 

Postępowanie i motywy działania „nowego człowieka” są najczęściej 

n i e z r o z u m i a ł e  dla „człowieka starego”. Człowiek stary czuje się 

zagrożony przez człowieka nowego, bowiem nie pojmując jego bezinte-

resowności i zaangażowania przypisuje mu egoistyczne i niecne motywy 

postępowania. Człowiek stary nie wie, skąd przychodzi i dokąd idzie 

nowy człowiek. Człowiek stary na próżno chce za pomocą własnych 

kategorii umysłowych pojąć nowego człowieka — tę nową i nieznaną mu 

istotę. Kiedy mu się to nie udaje, krwawo zwalcza nowego człowieka, 

usprawiedliwiając swoje postępowanie poczuciem zagrożenia — tak 

postępowali starożytni Rzymianie i pomagający im Żydzi. 
 

O ile narodzenie z wody symbolizowane jest przez chrzest, o tyle 

narodzenie z Ducha jest to całkowita zmiana myślenia, wejście na nowy 

etap człowieczeństwa. Narodzenie się na nowo, „z góry”, nie polega na 

uczestniczeniu w ceremonii,
68

 ani na opanowaniu potrzebnych ku temu 

wiadomości, ale na dokonaniu się rzeczywistego procesu duchowego 

rozwoju, który sprawia, że człowiek zmienia się wewnętrznie, przyjmuje 

duchowość właściwą za swoją ludzką naturę — m y ś l i  t a k  j a k  Jezus 

i staje się nowym człowiekiem. Jest to d a r  d u c h a , który człowiek 

otrzymuje od Boga. Często dzieje się to właśnie wtedy, kiedy człowiek 

jest niezadowolony ze swojego życia, a nawet więcej: nienawidzi 

swojego dotychczasowego życia. Zazwyczaj g ł ę b o k i e  n i e z a d o -

w o l e n i e  jest konieczną motywacją i warunkiem zmiany. Człowiek 

                                                 
68

 W ceremonii chrztu w naszej kulturze człowiek uczestniczy najczęściej nieświadomie 

jako niemowlę. Chrzest nie pociąga więc za sobą zazwyczaj zmiany świadomości. 

Podobnie bierzmowanie nie zawsze pociąga za sobą rzeczywistą zmianę myślenia, 

chociaż człowiek może opanować potrzebne ku temu wiadomości.  
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zadowolony za swojego życia nie widzi potrzeby zmian, więc ich nie 

dokonuje. Bardzo dobitnie mówił o tym Jezus w swoich podobieństwach: 
 

26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, 

i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. 

27. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. 

28. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy 

kosztów, czy ma na wykończenie? 

29. Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to 

widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, 

30. Mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. 

31. Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw 

i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który 

z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu? 

32. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje 

o warunki pokoju. 

33. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może 

być uczniem moim, 

34. Dobrą rzeczą jest sól; jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? 

35. Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do 

słuchania, niechaj słucha
69

. 
 

Z istnienia dwóch typów ludzi zdawał sobie sprawę także Sokrates. 

Kryterium decydującym o przynależności do jednego lub drugiego typu 

był stosunek do prawa i pojmowanie sprawiedliwości. W cytowanym już 

dialogu Kriton Platon pisze, według słów Sokratesa: „Więc ani zbrodnią 

odpłacać nie trzeba, ani źle robić nikomu, nawet gdybyś nie wiadomo 

czego od ludzi doświadczył, Kritonie, kiedy się na to zgadzasz, uważaj, 

żebyś się nie zgodził wbrew osobistemu przekonaniu. Ja wiem, że dziś 

mało kto tak myśli i mało kto będzie tego zdania. A jeżeli jeden tak 

myśli, a drugi nie, tacy dwaj nigdy się nie zgodzą na wspólne zasady 

działania; koniecznie będzie jeden drugim gardził widząc jak się tamten 

decyduje”
70

. 
 

Dwa rodzaje ludzi ze względu na ich stosunek do duchowości; 

mądrości, dobroci, prawa i posiadania dóbr materialnych wyróżniała 

także odległa, starożytna kultura chińska. Księga Przemian — dla 

Chińczyków odpowiednik naszej Biblii — jest do dzisiaj poradnikiem, 

jak postępować szlachetnie w zmiennych kolejach losu. Księga wyróżnia 

dwa rodzaje ludzi: człowieka szlachetnego i prostaka lecz nie ze względu 

                                                 
69

 Łuk. 14:26-35 (BW). 
70

 Platon Kriton, Wybór dialogów, Warszawa 1995, s. 140-141. Słowo pogarda dobrze 

charakteryzuje stanowisko starego człowieka wobec nowego. Natomiast stosunek 

nowego człowieka do starego to raczej ubolewanie i współczucie, że ten nie osiągnął 

jeszcze właściwego poziomu rozwoju duchowego. 



 

48 

  

na urodzenie, ale ze względu na motywacje i zasady postępowania. 

Księga Przemian ułatwia człowiekowi doskonalenie się w szlachetności 

poprzez mądrość. Nadzwyczaj cenił ją Konfucjusz i rozwijał jej zasady 

we własnym myśleniu. Przykładem może być jego aforyzm, ukazujący 

prymat wartości etycznych nad wartością dóbr materialnych: „W pańs-

twie rządzonym dobrze — wstyd być biednym, w państwie rządzonym 

źle — jest hańbą być bogatym”
71

. U podłoża tego twierdzenia leży 

poczucie solidarności międzyludzkiej, które jest więcej warte niż egoisty-

czne dążenie do bogactwa. Aforyzm Konfucjusza wynika wprost z Księgi 

Przemian; z jej wskazania mówiącego, iż człowiek szlachetny nie poz-

wala nagradzać się dochodami, kiedy rządzą prostacy, bowiem staje się 

wówczas uczestnikiem niesprawiedliwości, co przynosi mu ujmę, czyli 

szkodę osobistą. Bogactwo w chińskiej kulturze wynikającej z Księgi 

Przemian nie jest łączone z indywidualizmem i rywalizacją, jak to się 

najczęściej dzieje w kapitalizmie, ale z dobrem całej wspólnoty. Istotą 

bogactwa jest dzielenie się. Im więcej bogactwa, tym bardziej trzeba się 

nim  d z i e l i ć, dbając o sprawiedliwość —  człowiek szlachetny. 

Ten kto chce zatrzymać bogactwo dla siebie — prostak — w końcu 

upada. Jego postępowanie jest sprzeczne z naturą świata. 
 

W naszej nowożytnej kulturze — w nauce — przemiana człowieka 

została wpisana w cały ciąg przemian organizmów żyjących. Przemiany 

te nazywamy ewolucją. Pierwszym człowiekiem, który sformułował jej 

zasady był Karol Darwin. Darwin nie określił jednak precyzyjnie całego 

mechanizmu ewolucji, poprzestając na odkryciu jej pierwotnego 

mechanizmu, o którym będzie mowa poniżej.  
 

Obecnie możemy uzupełnić teorię ewolucji o odkrycia dotyczące 

ostatniego etapu ewolucji; ewolucji człowieka. Odkrycia te znane są od 

wieków, łącząc je z odkryciami Darwina możemy dokonać syntezy i na 

jej podstawie sformułować ogólne prawo ewolucji. Ewolucja jest 

t w ó r c z o ś c i ą . Jest stawaniem się coraz doskonalszej obecności. Jest 

procesem ukierunkowanym na coraz pełniejszą realizację  d o b r o c i    

i  m i ł o ś c i  na Ziemi i to w formie samorealizacji:  a u t o n o m i i . 

Najlepiej widać to właśnie na przykładzie człowieka, stworzonego na 

obraz i podobieństwo Boże. Realizacja miłości jest twórcza i jest 

spełnieniem ewolucji. Ewolucja jest możliwa dzięki p r z e k a z y w a n i u  

i n f o r m a c j i . Rozwój ewolucyjny to postęp informacji; zaś informacja 

wynika z wrażliwości — z odczuwania, które jest w a r u n k i e m  

                                                 
71

 Konfucjusz (w:) Czesława i Joachim Glenskowie (red.), Myślę – więc jestem. 

Aforyzmy maksymy sentencje, Warszawa 1991, aforyzm Nr 2116, s. 191.  
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poznania. Ewolucja jest realizacją dobrej intencji zawartej w świetle —

informacja jest efektem i ekspresją światła.  
 

Ewolucja trwa od setek milionów lat. Na pierwotnych etapach 

ewolucji, w których mamy do czynienia z organizmami o niskim stopniu 

zorganizowania i autonomii, przekazywanie  i n f o r m a c j i  polega na 

przekazywaniu zapisu genetycznego. Nowy osobnik kształtowany jest 

przez kombinację kodów genetycznych swoich rodziców. DNA to 

mikroskopijny „biolaser”, którego funkcji nie zdołaliśmy jeszcze dobrze 

poznać. W każdym razie, to on i obecne w nim światło, jest przyczyną 

ewolucji organizmów o niskim stopniu autonomii. Dobór naturalny, 

właściwy dla najwcześniejszych etapów ewolucji, polega na kumulo-

waniu twórczej (skutecznej) informacji genetycznej. Ten okres w ewo-

lucji trwał niezmiernie długo i został trafnie rozpoznany przez Darwina. 
 

Być może trudno było zauważyć w nim realizację dobroci, miłości 

i twórczości, ale przecież właśnie na wczesnych formach tych procesów 

polega dobór naturalny. Najbardziej twórczy przedstawiciel gatunku 

dokonuje wyboru dla całego gatunku. Nie tylko znajduje partnera w celu 

prokreacji, ale znajduje coraz lepsze sposoby na przetrwanie. U zwierząt 

wyższych (począwszy od ssaków), zapis genetyczny uzupełniony jest 

przystosowaniem, popartym bezpośrednim naśladownictwem i uczeniem 

się. Determinizm genetyczny, jaki u gadów istnieje jeszcze w pełni
72

, 

zostaje stopniowo wycofywany, a nowe informacje są przekazywane 

poprzez naśladownictwo. Jeżeli młode zwierzę u ssaków nie byłoby 

obiektem troski rodziców, nie nauczyłoby się zbierać pokarmu, polować, 

ani wychowywać młode, w efekcie gatunek taki szybko by wyginął. 

Dominacja przekazu genetycznego właściwa pierwszym organizmom, 

ustępuje stopniowo aktywności własnej. A u t o n o m i a  i  t r o s k a  

zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Zmniejszenie roli zapisu 

genetycznego (ograniczenie determinizmu genetycznego i wzrost roli 

autonomii) otwiera możliwości nowych zachowań, poszukiwania, 

wynalazczości a w końcu twórczości, przyśpieszając tym samym ewolu-

cję. Teza, że efektów uczenia się, nie przekazuje się potomkom genety-

cznie, (tak przynajmniej obecnie sądzi większość biologów) nie oznacza, 
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 Gad wykluwa się z jajka i od pierwszych chwil życia musi radzić sobie sam. Jest 

wyposażony genetycznie w pełny program przetrwania, który jest tym samym sztywny, 

czyli trudny do zmiany. Dzieje się tak u zdecydowanej większości gatunków gadów, ale 

np.: aligatory opiekują się potomstwem, co zapewnia małym bezpieczeństwo i ułatwia 

im start życiowy. Jest to początek miłości rodzicielskiej, która u ptaków i ssaków staje 

się już normą. Tak więc postęp miłości i troski jest w ewolucji stały. Wprowadzony 

przez człowieka podział zwierząt jest podziałem umownym. 
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że uczenie się nie jest mechanizmem ewolucji. Potwierdza to tylko, że 

zaawansowane ewolucyjnie organizmy, korzystają także z innych, niż 

kod genetyczny, mechanizmów gwarantujących zmianę i plastyczność. 

Zaawansowane kody genetyczne umożliwiają uczenie się, ono zaś 

wpływa na zmianę zachowania. Te wspólnoty, które ułatwiają swoim 

członkom uczenie się, szybciej ewoluują. Autonomia jest d o b r a  i po-

maga osiągnąć d o b r o . Regres człowieczeństwa zawsze związany jest 

z ograniczeniem wymiany informacji oraz z niskim poziomem edukacji.  
 

U człowieka wraz z rozwojem mowy, zdolnością odzwierciedlania 

rzeczywistości w postaci rysunku (geneza sztuki i pisma), a później, wraz 

z rozwojem pisma oraz jego nośników, zmniejsza się jeszcze bardziej 

znaczenie zapisu genetycznego w przebiegu ewolucji. Wzrasta rola auto-

nomii i własnej działalności poznawczej. Jest to kolejny efekt ekspresji 

światła: wyzwolenie duchowej autonomii. Twórczy wpływ wybitnej 

jednostki jest zwielokrotniony poprzez pismo i uniezależniony od jej 

fizycznego trwania, a także od faktu posiadania potomstwa. Następuje 

kolosalne przyspieszenie ewolucji, która zaczyna opierać się na przeka-

zywaniu informacji i wiążących się z nim wartości, w postaci  s ł o w a .  

Jest to geneza ludzkiego życia duchowego; określania i poszukiwania 

w a r t o ś c i , czyli skutecznych dla całego gatunku sposobów prze-

trwania. 
 

Najważniejszą wartością dla trwania gatunku jest norma wzajemnej 

miłości bliźniego, umożliwiająca twórczą współpracę, dotycząca wszel-

kich zachowań i przekazywana przez pokolenia nie tyle genetycznie, co 

Słowem. Działalność Jezusa i trwanie Jego Nauki jest tego najlepszym 

przykładem.  
 

Istotne dla rozwoju życia informacje są przechowywane, to co błędne 

jest z łatwością zapominane
73

 przez następne pokolenia. U człowieka 

s ł o w o  staje się pierwszą  p r z y c z y n ą  ewolucji, a miłość i posiadanie 

potomstwa  z a s a d ą  j e j  t r w a n i a . Te dwa procesy towarzyszą sobie. 

Dzięki Słowu realizuje się ewolucja, która dzisiaj polega na umiejętności 

coraz doskonalszego i pełnego dobroci myślenia. 
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 Zapominanie jest ważne, oczyszcza ono pole dla nowej informacji (tak jak 

ograniczenie determinizmu genetycznego dla naśladownictwa, wynalazczości i twór-

czości). Czasami całe pokolenia trwają w błędzie, dopóki prawdziwa treść nie wypełni 

ludzkiej świadomości wiedzą będącą odzwierciedleniem rzeczywistości. Treści, będące 

trafnym odzwierciedleniem rzeczywistości są pieczołowicie przechowywane i przeka-

zywane w procesie nauczania. Przynajmniej tak być powinno!.  
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Darwinowska teoria ewolucji, oparta jedynie na spostrzeganiu roli 

zapisu genetycznego, nie mogła poradzić sobie z normami altruizmu 

i poświęcenia. Podobnie i inni naukowcy nie mogli uzasadnić, jak 

powstała norma poświęcania się dla innych i jak może się ona przenosić 

genetycznie, skoro nie służy, ich zdaniem, zachowaniu gatunku. 

Zakładają, że genetycznie przenosi się każda informacja, która może 

służyć osobnikom do lepszego przetrwania. Ci, którzy poświęcają się dla 

innych, mają mniejszą szansę na przetrwanie i na pozostawienie 

potomstwa — powinni wobec tego wyginąć — zdaniem niektórych 

naukowców. 
 

Jest oczywiście inaczej. Bowiem ewolucja tworzy nie jednostki, ale 

przede wszystkim gatunki. Gatunek, w którym jednostki skłonne są 

rezygnować z własnego dobra na rzecz innych lub całej wspólnoty, ma 

większą szansę na przetrwanie. Rezygnacja z własnego interesu, w celu 

podtrzymania innego organizmu przy życiu, służy gatunkowi i istnieniu. 

Podobnie dbałość o ład i harmonię we wspólnocie sprzyja przetrwaniu, 

nawet kosztem własnego interesu jednostki. Taki postęp ewolucyjny 

trudno uzasadnić poprzez genetykę, ale wcale nie jest to konieczne. 

Wszystkie te zmiany dotyczą organizmów, które żyją w stadzie, a więc 

porozumiewają się pomiędzy sobą. Wzrost roli porozumiewania się 

u zwierząt wyższych, wyraża się nawet wzrostem masy ich mózgu, 

w porównaniu do masy ciała. Zależność ta skorelowana jest nawet 

z liczebnością stada. Im większe stado, tym większy mózg zwierzęcia 

(w proporcji do reszty ciała). Tak więc konieczność porozumiewania się 

coraz większej liczby osobników w stadzie, prowadzi do zmian 

ewolucyjnych. To „dogadywanie się” osobników, to nic innego jak 

wypracowywanie harmonii, gdyż jak wiemy, przedłużający się konflikt 

jest niszczący. Normy altruizmu nie muszą się przenosić genetycznie 

i raczej na pewno się tak nie przenoszą. Normy te są normami, których 

organizm uczy się już po narodzeniu, w trakcie kontaktów międzyosob-

niczych. Jednak pomimo to, normy te są realizacją ewolucji, oddziałują 

zwrotnie na organizm i na cały gatunek. Kiedy są dobre — służą jego 

zdrowiu. Kiedy są niewłaściwe — powodują choroby, jednostkowe 

i społeczne. Samoczynne wymieranie gatunku, bez ingerencji z zewnątrz, 

oznacza, że normy są niewłaściwe. Powodzenie lub przetrwanie wspól-

noty, zależy od norm jakie wyznają jednostki, czyli od norm jakie zdoła 

wypracować wspólnota i przekazać je potomstwu. 
 

W przypadku człowieka, właśnie te normy etyczne: w a r t o ś c i  

można traktować jako wyznacznik ewolucyjnej tożsamości. Ewolucja 

trwa i na obecnym poziomie duchowej autonomii, nie jest to już 
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odzwierciedlone, łatwymi do spostrzeżenia zmianami cielesnymi, takimi 

jak zmiana postawy ciała, czy kształt czaszki, (choć niektórzy pragną na 

tej podstawie określać typy ludzkie). Współczesnym wyznacznikiem 

ewolucji człowieka jest kształt jego świadomości, forma i treść jego 

myślenia — rodzaj w a r t o ś c i ,  które szczerze i prawdziwie wyznaje. 
 

Z twórczej roli uczenia się i altruizmu, jako czynnika ewolucji, nie 

mogą zdać sobie sprawy niektórzy badacze obstający przy genetycznej 

teorii ewolucji. Błędem, który nagminnie popełniają, jest pozostawanie 

pod wpływem kultu indywidualizmu oraz mylenie go z egoizmem lub 

asertywnością
74

. 

 

Indywidualizm pełni w ewolucji doniosłą rolę, gdyż umożliwia 

twórczość. Takie jest jego podstawowe ewolucyjne znaczenie. Ono także, 

zabezpiecza indywidualizm przed egoizmem i asertywnością. Egoizm 

utrudnia twórczość, bowiem egoista nie bierze pod uwagę dobra innych 

osób. Eliminując ze swojego myślenia dobro innych ludzi, egoista 

„zmniejsza stado” w swoim umyśle. Jego intelekt nie jest już wówczas 

w stanie wygenerować dobrego (twórczego) rozwiązania problemu. Co 

więcej, myśląc o innych ludziach jako jedynie o środku do realizacji 

własnego dobra, egoista degeneruje się. Postępy jego myślenia i rozwój 

jego „inteligencji” niosą dla innych zagrożenie.  
 

Zupełnie inaczej jest w przypadku twórczego indywidualizmu. 

Tu bezinteresowność toruje drogę twórczości. Indywidualista myśli 

inaczej, niż pozostali ludzie, ale nie abstrahuje od dobra wszystkich ludzi. 

On w swoim myśleniu powiększa wspólnotę („powiększa stado”). Formy 

jego myślenia mają znaczenie dla ewolucji, są jej przejawem i realizacją, 

bowiem indywidualista znajduje nowe, lepsze sposoby godzenia intere-

sów wielu ludzi lub nawet wielu narodów. Takie są ewolucyjne korzenie 

Nauki Jezusa. Jezus, który naucza: „miłujcie nieprzyjaciół swoich”, 

rozszerza ludzką wspólnotę maksymalnie (na wszystkie narody) nawet te 

tradycyjnie spostrzegane przez niektórych jako zagrożenie. Na tym 
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 Asertywność to pojęcie odpowiadające zakamuflowanemu egoizmowi. Człowiek 

asertywny głosi idee szacunku dla samego siebie i dla innych ludzi, oraz idee szacunku 

dla potrzeb innych ludzi, ale jednocześnie opowiada się za działaniem z korzyścią dla 

siebie samego, we własnym, najlepiej pojętym interesie.  

    Asertywność to ważne pojęcie w teorii i metodologii psychomanipulacji, bowiem 

zaszczepienie go  i wyznawanie go „zabezpiecza” przed pojawianiem się u ludzi empatii 

(współczucia) oraz przed kierowaniem się w życiu miłosierdziem, prowadzącym do 

podejmowania działań na rzecz innych ludzi. W efekcie, asertywność „zabezpiecza” 

przed  ł ą c z e n i e m  s i ę  l u d z i  w e  w s p ó l n o t ę . Ludzi samolubnych i samot-

nych łatwiej jest później zdominować lub złamać. 
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polega duchowy i ewolucyjny postęp Nauki Jezusa. Ci, którzy nie chcą 

lub nie potrafią, przyjąć Jego Nauki, niechybnie pozostają na niższym 

szczeblu ewolucyjnym. Pomimo rozwoju własnych form myślenia, nie 

przekraczają intelektualnej i duchowej bariery, jaką jest interes ich lub 

ich wspólnoty, czyli zbiorowy egoizm. Takie negatywne ograniczenie 

pozostaje u nich i dotyczy ich — bez względu na to, czy barierą dla 

dobrego myślenia jest wiara, naród, rasa, klasa społeczna, lokalna 

społeczność czy własna rodzina. Przekroczenie tej bariery zawsze jest 

efektem łaski — nie tylko edukacji. Łaska umożliwia poznanie. Człowiek 

może i powinien się o nią starać. Dzięki swoim staraniom staje się 

podatny na światło, które rozjaśnia umysł. Odrzucając łaskę człowiek 

grzęźnie we własnym egoizmie.  
 

Widzimy więc, że formy myślenia, wartości i normy etyczne mają 

wpływ na ewolucyjny rozwój człowieka, są z nim nie tylko związane, są 

w nim bardzo głęboko zakorzenione i warunkują go. Obecnie nie są one 

bezpośrednio odzwierciedlane w zmianach fizycznych, ale kształtują 

ludzką duchowość, motywacje i ludzkie zachowanie. 
 

  Takie myślenie jest obce zwolennikom genetycznej teorii ewolucji. 

W przypadku niezgodności teorii z rzeczywistością, należy zmieniać 

teorię lub szukać nowej. Jednak naukowcy obstający przy genetycznej 

teorii ewolucji przyjmują inne rozwiązanie; wolą o d r z u c i ć  w a r t o ś ć  

a l t r u i z m u  i  b ez i n t e r e s o w n o ś c i ,  niż zmienić swoje przekonania.  

Tak oto, fałsz teorii (lub brak intelektualnej uczciwości), prowadzi do 

ideologizacji nauki. Człowiek współczesny osiągnął taki stopień spraw-

ności technologicznej, że potrafi nawet błędne teorie wcielać w życie. 

Co prawda, na dłuższą metę, zawsze okazuje się to katastrofą dla 

ludzkości. (Zobacz np.: rasizm, nazizm). Zastosowanie do procesów 

rozwoju współczesnego człowieka, fałszywie rozumianych mechaniz-

mów ewolucji
75

, zaowocowało wulgarnym darwinizmem w naukach 

społecznych; kultem siły i skuteczności, lansowanym między innymi 

przez zwolenników globalizmu, rugowaniem w procesie konkurencji 
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 Nagminnym zwyczajem jest przenoszenie zasad twardej walki o byt, ze świata zwie-

rzęcego, do świata ludzkiego — tak jakby ludzie nie różnili się od zwierząt. Towarzyszy 

mu uznawanie jedynie genetycznej teorii ewolucji, co nie jest wystarczające już 

u ssaków, nie mówiąc w ogóle o człowieku. W myśl takiej prymitywnej teorii ewolucji, 

(absolutyzującej obserwowane, wybrane zwierzęce formy zachowania), przetrwać 

mieliby najlepiej przystosowani w znaczeniu: najsilniejsi: fizycznie, psychicznie, inte-

lektualnie. Tymczasem najlepiej przystosowani są właśnie ci najbardziej uduchowieni, 

najbardziej wrażliwi, otwarci na nową informację i na zmianę. Ci, którzy potrafią 

tworzyć nieantagonistyczne, harmonijne stosunki międzyludzkie. Wyznawanie 

pozytywnych wartości sprawia, że właśnie tacy ludzie, rozwijają się intelektualnie. 



 

54 

  

ludzi życzliwych i pełnych empatii, lansowaniem idei, że słabsi oraz ci, 

którzy wyznają normy poświęcenia i altruizmu, muszą wyginąć, jako, 

jedynie, nieoczekiwany efekt ewolucji. Są to wszystko przykłady 

ewolucji świadomości w negatywnym kierunku. Przykłady niewłaści-

wego radzenia sobie z niezadowoleniem; które miałoby być zlikwido-

wane, wraz ze zlikwidowaniem konkurencji i „przeszkody” — czyli 

innych ludzi
76

. Jest to negatywna motywacja; uleganie niezadowoleniu, 

zamiast przezwyciężania go. 
 

Ludzie, którzy głoszą takie hasła, nie rozumieją ewolucji. Nie wiedzą, 

że polega ona na tworzeniu coraz doskonalszych form duchowości, 

w których wrażliwość etyczna odgrywa wiodącą rolę; jest podstawą 

poznania i wszelkiej twórczości, nie tylko artystycznej, ale i naukowej. 

Ewolucja u człowieka prowadzi jednocześnie do większej autonomii i do 

większej wrażliwości (poznanie i empatia), czyli do uduchowienia 

(człowiek szlachetny) — a nie do autonomii, poprzez odwrażliwienie, 

bezwzględność, jawny lub ukryty egoizm
77

 (człowiek prostacki). Ludzie 

nieuczciwi nie dostępują objawienia — prawda im się nie objawia — są 

skazani na wymyślanie teorii, w których prawda pojawia się, co najwyżej 

przypadkiem. Ludzie ci, kierują ludzką aktywność w niewłaściwym 

kierunku, szykując nową g l o b a l n ą  k a t a s t r o f ę  dla ludzkości —

d e p o p u l a c j ę  — czyli ludobójstwo najuboższych, dokonywane za po-

mocą presji ekonomicznej i uzasadnione pseudo-naukową teorią ewolu-

cji, w myśl której przeżyć mają najsilniejsi (patrz: najbardziej bogaci). 

Teoria ta, lansowana nieustannie w mediach, sprawia, że ludzie akceptują 

zasady narzuconej im twardej walki o byt, jako „zasady naturalne”. 
 

Obecnie jesteśmy świadkami narodzin nowego oblicza rasizmu; 

globalnego  r a s i z m u  f i n a n s o w e g o  wprowadzanego przez ortodo-

ksyjnych wyznawców zysku i mamony. Ten rasizm jest w swojej istocie 

bezprawny, choć dzisiaj został już zalegalizowany w większości krajów. 

Jego istnienie jest możliwe dzięki kontroli ludzkiej świadomości, braku 
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 Tak oto, rasizm zyskuje podstawy „naukowej teorii” opartej na genetyce. Znajduje to 

swoje potwierdzenie w doktrynie utrzymywania uprzywilejowanej pozycji białego czło-

wieka. Naukowcy w sporze z uniwersalistami, jaki toczą o kształt przyszłej cywilizacji, 

twierdzą, że błędem byłoby wyzbywanie się dążenia do hegemonii, dzięki któremu biała 

rasa zdobyła prymat na ziemi. Twierdzą, że trzeba kontynuować hegemonię, kosztem 

istnienia innych ras. Jest to twierdzenie jakie chętnie propagowaliby naziści i stawia 

tych naukowców z nimi w jednym rzędzie. 
77

 U człowieka szlachetnego asertywność polega na zdolności do etycznej oceny, nie jest 

to zakamuflowany egoizm, ani nie oznacza uprzywilejowania własnego interesu. Zdol-

ność do etycznej oceny wynika z uczciwości i jest ważnym elementem w rozwoju 

człowieka.  
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wrażliwości i wykształcenia u przeciętnego człowieka, poza tym dzięki; 

konspiracji, milczeniu, utajnianiu prawdy i podstępnemu wprowadzaniu 

złego prawa, szczególnie dotyczącego podatków i zasad finansowania we 

wspólnocie. Istota tych problemów zostanie szczegółowo opisana 

w części II-giej. Tutaj dodam tylko, że f i n a n s o w y  r a s i z m  jest 

w swojej istocie formą eugeniki
78

.  

R a s i z m  f i n a n s o w y  wynika z pogardy dla człowieka. Żywi się 

głęboko zakorzenionym niezadowoleniem z samego siebie i nieumiejęt-

nością radzenia sobie z tym niezadowoleniem. Niezadowolenie rekom-

pensowane jest dążeniem do bogactwa i władzy, zamiast do miłości 

bliźniego. Z niezadowoleniem należy radzić sobie od środka, najpierw 

zdobyć radość życia i miłość do ludzi, czyli duchowość, a zaraz później 

okaże się, że inni ludzie nie przeszkadzają, ale cieszą. Szczęściem i sen-

sem życia jest pomaganie ludziom w słusznej sprawie, a nie zwalczanie 

ich, zarządzanie nimi lub manipulowanie ich świadomością. Widzimy 

więc, że  w ł a ś c i w y  s p o s ó b  radzenia sobie z niezadowoleniem jest 

tak samo ważny w ewolucji, jak samo niezadowolenie. 
 

Idee dobroci absolutnej sformułowane przez Jezusa wyznaczają 

nowy rozdział w ewolucji człowieka poprzez ekspresję prawdy, czyli 

ekspresję najlepszej informacji, poprzez rozwój sił duchowych, a tym 

samym poprzez coraz doskonalsze formy współpracy wewnątrzgatun-

kowej. Dzieje recepcji tych idei są treścią najnowszej historii człowieka 

od blisko dwu tysięcy lat. Ten czas to bardzo niewiele dla ewolucji, nie 

powinno zatem nikogo dziwić, że postęp duchowy dokonuje się bardzo 
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 Eugenika – działania mające na celu poprawę genetyczną kondycji populacji 

ludzkich, polegające głównie na zachowaniu różnorodności genetycznej oraz eliminacji 

genów szkodliwych poprzez ograniczanie rozrodczości ich nosicieli; eugenikę 

wykorzys-tywano do formułowania pseudonaukowych wniosków, często o 

rasistowskim wydźwię-ku. (Encyklopedia podręczna, Kraków 2001.) Eugenika w 

swojej specyficznej medycznej formie (np. sterylizacja) została zakazana w naszym 

świecie, ale dzisiaj stosuje się ją pośrednio, poprzez dystrybucję pieniędzy, a więc 

środków do życia, jedynie wśród wybranych ludzi. Jest to możliwe poprzez kontrolę 

dystrybucji elektronicznego pieniądza i stworzenie takich warunków gospodarczych, w 

których praca jest nieopłacalna. Działania te mają na celu depopulację wybranych klas 

społecznych lub nawet całych narodów. Jest ona możliwa poprzez zmniejszenie 

rozrodczości i większą śmiertelność (demografia polityczna). Skuteczność eugeniki 

finansowej, zainteresowane nią kręgi, wzmacniają poprzez legalizację aborcji. Zalecił to 

ostatnio Parlament Unii Europejskiej, dając jednoznacznie do zrozumienia, czym jest 

zainteresowany. (Wrócimy do tych problemów w dalszej części pracy). To, co zostało 

zakazane w formie medycznej, z wielką łatwością i skutecznie jest realizowane z formie 

finansowej.  
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powoli, a czasami nawet ludzkość cofa się w rozwoju, co widać ostatnio 

gołym okiem.  
 

Przemiana starego człowieka w człowieka nowego, narodzonego 

z ducha, to  w s p ó ł c z e s n y  e t a p  ewolucji. Etap w którym uczestni-

czymy (jako reprezentanci gatunku) od dwóch tysięcy lat. Przemiana ta 

to zwycięstwo struktur złożonych nad prostymi. Rozwój polega na zastą-

pieniu świadomości jednoogniskowej — prowadzącej do nieuniknionego 

konfliktu ludzi o duchowości jurydycznej (ze względu na egocentryczne 

dążenie do bogactwa) — świadomością wieloogniskową, czyli bardziej 

obiektywnym i harmonijnym obrazem świata, w którym nie ma uprzywi-

lejowanych jednostek, ani uprzywilejowanych narodów, a ludzkim 

zachowaniem rządzą zasady bardziej uniwersalne, niż korzyść własna. 

Zasady te, to wartości ważne dla całej wspólnoty: rozwój życia ducho-

wego i zaspokojenie słusznych potrzeb życiowych wszystkich obywateli.  
 

Opanowanie zasad duchowości właściwej, to po prostu  p r a w i d ł o -

w y  r o z w ó j  życia intelektualnego i psychicznego człowieka. Prowadzi 

on do kierowania się rozsądną wstrzemięźliwością, w miejsce kompul-

sywnej
79

 konsumpcji na pokaz. Mówił o tym Jezus w rozmowie z Sama-

rytanką przy studni: 
 

13. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; 

14. Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą 

Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu80. 
 

Tak jak człowiek uczy się chodzić, mówić, pisać, tak uczy się także 

myśleć, a potem zmieniać myślenie z egoistycznego, dziecinnego, na doj-

rzałe, pełne wartości uniwersalnych. Pisał o tym szwajcarski psycholog 

i pedagog Jean Piaget (1890-1980), badając rozwój intelektualny dzieci 

i dorosłych oraz rozwój ich norm etycznych. Piaget zdawał sobie sprawę 

z tego, że wyższe normy są rzadziej stosowane przez ludzi, co nie ozna-

czało dla niego wcale, że należy z nich rezygnować (jak zalecał Hume), 

ale że należy do nich tym bardziej dążyć, kładąc nacisk na odpowiednie 

wychowanie i edukację. Piaget protestował przeciwko zwyczajowi 

podnoszenia norm statystycznych do rangi norm wartościujących, co 

stało się dzisiaj nagminną praktyką i co jest podstawą  s p o ł e c z n e j  

e n t r o p i i  (rozpadu więzi społecznych), a w efekcie także wszelkiej 

patologii; począwszy od machiawelizmu, poprzez maltuzjanizm 
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 Kompulsja (compulsion). Niepożądana, powtarzalna czynność wykonywana w sposób 

stereotypowy i zrytualizowany, pod wewnętrznym przymusem. Według: Philip 

G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999. 
80

 Jan 4:13-14 (BW).  
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i konformizm, skończywszy na doktrynie politycznej poprawności
81

 

zazwyczaj lansowanej w mediach. Piaget zdawał sobie także sprawę z 

tego, że w życiu człowieka istnieje normalna tendencja rozwojowa od 

heteronomii do autonomii. Ze stworzonej przez niego psychologii 

poznawczej można wyciągnąć wniosek, iż zasady duchowości właściwej, 

to nie są normy takiej lub innej religii, którą można praktykować 

w wielowyznaniowym państwie — tak jak można posiadać taki lub inny 

krawat lub samochód — zasady te, to wyższy poziom rozwoju 

intelektualnego i psychicznego człowieka; zdobycz ewolucji
82

. Także 

autonomia jest wyższym stadium rozwoju człowieka. Człowiek, który 

pozbawia innych autonomii — nawet w imię najszczytniejszych ideałów 

— sprzeciwia się woli Bożej. Człowiek ma być d o b r y  z  w ł a s n e j  

w o l i , stąd najlepszym oddziaływaniem jest perswazja i uczciwa 

argumentacja. 
 

Homo sapiens sapiens — tak brzmi obecna łacińska nazwa naszego 

gatunku. Po narodzeniu się człowieka na nowo, trzeci człon nazwy 

przestanie niepotrzebnie dublować poprzedni. Nie wystarczy bowiem 

tylko myśleć
83

. Trzeba także sobą coś reprezentować w świecie wartości. 

Homo sapiens spiritualis — człowiek myślący uduchowiony — oto nowa 

nazwa. Trzeci człon nazwy, oznacza tutaj coś bardzo ważnego; przyna-

leżność do świata duchowych wartości, w którym wiodącą rolę odgrywa, 

miłość bliźniego, dobroć i bezinteresowność, czyli to, co składa się na 

duchowość właściwą. 
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Tendencja do pielęgnacji dobrego zbiorowego samopoczucia jest nazywana polityczną 

poprawnością 'political correctness', poprawnością w stosunku do swojej grupy odnie-

sienia. Zbiorowość wypracowała sobie pewien sposób mówienia o pewnych sprawach. 

Jest to sposób, którego kontynuowanie daje pewien typ zbiorowego zadowolenia. Naj-

częściej sprowadza się on do zbiorowego poczucia wyższości swojej grupy nad kimś in-

nym, nad jednostką lub inną grupą. Użycie odpowiednich słów uruchamia skojarzenia 

podnoszące poczucie ważności własnej osoby jako członka swojej grupy. Stosownym 

słowem kogoś wspólnie potępiamy, innych wspólnie czcimy. Poprawność polityczna 

nakazuje też o pewne rzeczy nie pytać, pewnych problemów nie stawiać, bo postawienie 

ich mogłoby zakłócić dyskurs. Poprawność polityczna ogranicza więc myślenie.  Stoso-

wanie się do niej staje się opcją zachowawczą. Preferencją, że lepszy dyskurs nie twór-

czy, ale umacniający nas w naszych postawach, niż dyskurs zmuszający do intelektual-

nego wysiłku, ale podważający przyjęte paradygmaty. (w:) Andrzej Grzegorczyk, W po-

szukiwaniu sensu zdarzeń, (w:) http://www.dialogue.uw.edu.pl. szkola_dialogu/1.doc.  
82

 Z góry przychodzący ponad wszystkimi jest. Będący z ziemi z ziemi jest i z ziemi mówi. 

Z nieba przychodzący ponad wszystkimi jest. Jan 3:31 (GPNT). 
83

 Cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, 

głupota: Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Mar. 7:22-23 (BW). 
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Zmodyfikowana teoria ewolucji nie neguje istnienia Boga. Wręcz 

widzi ewolucję jako jego dzieło. Tak rozumiana teoria ewolucji, godzi 

nawet jej dawną darwinowską wersję z kreacjonizmem. Pierwotnie trak-

towano ewolucję jako argument przeciwko Bogu a o Darwinie mówiono 

„człowiek który zabił Boga”. Wiązało się to z naukowym obaleniem 

metaforycznej, biblijnej wizji powstania gatunków. Przyczyniła się do te-

go również, współczesna Darwinowi, bardzo niezręczna metafora porów-

nująca Boga do zegarmistrza, a zwierzęta do jego wyrobów: „Kiedy 

znajdziesz w lesie zegarek wnioskujesz o istnieniu zegarmistrza, który go 

zrobił. Tak samo widząc gatunki zwierząt możesz wnioskować o istnie-

niu ich twórcy — Boga”. Ta grubo szyta metafora bardziej „zaszkodziła 

Bogu” niż teoria Darwina, gdyż przecież wszystko, co odkrywamy,  

j e s t  e k s p r e s j ą  o b e c n o ś c i , my opisujemy tylko formy jej trwania. 

Ja sądzę, że ewolucja i życie, to efekt dobrej intencji obecnej w świetle, 

w jądrze atomu
84

, w każdym organizmie; od pierwszych makrocząste-

czek i organizmów jednokomórkowych — do homo sapiens spiritualis.  

Wysiłek i cierpienie towarzyszące ewolucji to trudności rozprzes-

trzeniania się światła w organizmach żyjących. Tylko w przestrzeni 

kosmicznej światło rozprzestrzenia się bez oporu.  
 

 

ŻYCIE WIECZNE 
 
 

Narodzenie się na nowo w duchowości właściwej, a później życie 

zgodnie z Nauką Jezusa w miłości bliźniego i bez pogoni za bogactwem, 

prowadzi do kumulowania siły duchowej przez człowieka. Pokonywanie 

trudności i cierpienia potęguje siły twórcze, wyrabia sprawność ducho-

wą: hart ducha. Dokładnie tak samo jak podczas treningu pokonywanie 

słabości i zmęczenia zapewnia siłę fizyczną. Per aspera ad astra
85

. 

W efekcie przezwyciężania niezadowolenia w s p o s ó b  e t y c z n y ,  

człowiek staje się twórczy i silniejszy duchowo, zachowując w pełni 

wrażliwość moralną. 
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 Protony w jądrze atomu jako ładunki dodatnie odpychają się. Zjawisko to powodo-

wałoby samoistny rozpad jądra, gdyby nie istniała siła spajająca je. Fizycy nazywają tę 

siłę spajającą; siłą kolorową. Taką abstrakcyjną nazwą określili to, co ja w Arte Sacra 

nazywam; dobrą intencją. Prowadząc dalsze analogie pomiędzy fizyką i filozofią, łatwo 

stwierdzić, że dobra intencja jest łączeniem przeciwieństw. Tak jak siła kolorowa spaja 

kwarki o przeciwstawnych kolorach, tak dobra intencja potrafi spajać to, co wydaje się 

sprzeczne (miłujcie nieprzyjaciół swoich) prowadząc do nowej formy trwania; 

narodzenia się na nowo, jako homo sapiens spiritualis.  
85

  Poprzez cierpienie do gwiazd.  
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Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych 

z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez 

dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota
86

. 
 

Koroną żywota jest zbawienie; życie wieczne. Jest to najdoskonalsza 

forma obecności. Kumulowanie siły ducha, której nabiera się — dzięki 

łasce
87

 — wraz z poznawaniem i przestrzeganiem Nauki Jezusa, czyli 

wraz z etycznym pokonywaniem trudów życia, sprawia, że duch człowie-

ka po śmierci, nie ulega rozproszeniu w „ciemnościach zewnętrznych”
88

, 

ale w postaci energii elektromagnetycznej, łączy się ze ś w i a t ł o ś c i ą , 

zapewniając człowiekowi trwanie po śmierci. Tak w zarysie wygląda, 

nadal metaforyczna, ale operująca już naukowymi terminami, współczes-

na koncepcja życia wiecznego, oparta na pracy Jerzego Lechowskiego 

Elektromagnetyczne podstawy życia wiecznego 
89

. Koncepcja nieśmiertel-

ności nie musi być nienaukowa. Jej energetyczna (świetlna) hipoteza jest 

pierwszym przybliżeniem tej idei, do świata pojęć naukowych. Jest też 

zadziwiająco zbieżna ze słowami Jezusa o życiu wiecznym w światłości, 

którego przeciwieństwem są ciemności zewnętrzne
90

. Elektromagne-

tyczna teoria życia wiecznego oraz budowy materii, może być także, 

pomocnym założeniem przy zrozumieniu fenomenu Zmartwychwstania. 

 

Można także koncepcję życia wiecznego wiązać z koncepcją progu 

i z koncepcją porcji energii, analogicznie do teorii kwantowej w fizyce. 

Nie ma tutaj mechanistycznego, newtonowskiego determinizmu. Jest 

intencja (potencja) i szansa (prawdopodobieństwo), a więc prawidłowość, 

ale wraz z prawem do wolności (autonomia, wolna wola, wybór) a nie 

przypadek, dowolność, która nie ma nic wspólnego z prawidłowością. 

Wszechświat pełen dobrej intencji, w którym istnieją prawa, ale jest 

też prawo do autonomii i wolności, to obraz wszechświata jaki wyłania 
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 Obj. 2:10 (BW). 
87

 Łaskę możemy porównać do wrodzonych zdolności człowieka, takich np.: jak talent. 

To Bóg obdarza człowieka talentem i On daje mu łaskę. Można powiedzieć, że talent to 

szczególna forma łaski. Dlatego sztuka jest tak bliska sfery sacrum. Zbawienie jest 

efektem łaski, jest niezależne od starań człowieka, ale człowiek poprzez swoje starania 

może uczynić go bardziej prawdopodobnym. Może prosić Boga o pomoc — tak uważał 

św. Augustyn. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otwo-

rzą wam. Mat. 7:7 (BW). 
88

 A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Mat. 25:30 (BW). Zobacz 

także: Mat. 22:13.  
89

 Jerzy Lechowski, Elekromagnetyczne podstawy życia wiecznego, praca jeszcze nie 

publikowana, udostępniona przez Autora. 
90

 Ludzie, którzy myślą o śmierci jako o skoku w ciemność mogą mieć rację. Stanie im 

się według ich wiary. Dla innych jest to połączenie się ze światłością. Nie ma podstaw 

sądzić, że los ludzi po śmierci jest jednakowy dla wszystkich. 
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się,  po filozoficznym rozstrzygnięciu sporu pomiędzy Einsteinem 

a Heisenbergiem. Taki jest współczesny obraz wszechświata, a także 

życia ludzkiego — pełen twórczości i transcendencji. Wolność jednak 

nie  jest absolutna; nie jest przypadkowością, ani b e z p r a w i e m  

(samowolą). Prawa rozwoju  i s t n i e j ą , są określone i są  d o b r e :  
 

Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie
91

.  
 

Elektromagnetyczna forma życia, czyli światłość, jest przezna-

czeniem człowieka. Tak oto zamyka się krąg życia, bowiem życie na 

ziemi powstało ze światła, trwa dzięki światłu i do światła zmierza. 

Dobra intencja zawarta w świetle, obecna jest we wszechświecie od jego 

powstania
92

. Jeżeli chodzi o życie na Ziemi, to w osobie Jezusa, została 

zrealizowana idea stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże. 

Można także powiedzieć, że idea ta była obecna w świetle, jako dobra 

intencja, od początku wszechświata
93

.  
 

Metaforycznie możemy to określić słowami z Biblii. Człowiek staje 

się synem światłości, kiedy zostanie zrodzony z góry, czyli z woli Boga. 
 

6. Był człowiek, wysłany od Boga, na imię mu Jan.  

7. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczył o świetle [o Jezusie], aby 

wszyscy uwierzyli przez nie.  

8. Nie był on światłem, ale aby zaświadczył o świetle.  

9. Było światło prawdziwe, które oświetla każdego człowieka, przychodzącego  

na świat.  

10. Na świecie było i świat przez nie stał się i świat go nie poznał.  

11. Do swoich przyszło i swoi go nie przyjęli.  

12. Jacy zaś przyjęli je, dało im władzę dziećmi Boga stać się, wierzącym  

w imię jego,  

13. którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga [z Ducha] 

zrodzeni zostali
94

.  
 

Życie wieczne nie powinno być traktowane jako rekompensata za 

cierpienia w życiu doczesnym. Nie jest ono także nagrodą. Jest przezna-

czeniem człowieka i nie zwalnia go z jego obowiązków w świecie 

doczesnym. Oto przyczyny, dla których nie należy rezygnować z ducho-
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 Mat. 11:30 (BW). 
92

 Przypomnieć tutaj należy, iż twierdzenie to jest metaforą, a w świecie nauki, co 

najwyżej roboczą hipotezą. Jednak ten człowiek lub ci ludzie, którzy odkryją fizyczną 

obecność dobrej intencji w świetle, o istnieniu której jestem intuicyjnie i filozoficznie 

przekonany, odkryją prawo życia. DNA to biologiczny laser - twierdził ks. prof. 

Włodzimierz Sedlak. 
93

 A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, 

zanim świat powstał. Jan 17:5 (BW). 
94

 Jan 1:6-13 (GPNT) 
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wości właściwej, bez względu na cierpienia jakie ponosimy z jej powodu 

we współczesnym świecie. Nie dostąpi światłości (życia wiecznego) ten, 

kto już za życia na tym świecie, nie osiągnął  d u c h o w e j  j e d n o ś c i   

z Bogiem, o jaką modlił się dla niego Jezus.  

 

Z powyższych słów wynika jasno, iż przeświadczenie, że wszystkich 

ludzi spotyka po śmierci to samo — nie jest zasadne. Jednych spotyka 

rozproszenie w „ciemnościach zewnętrznych”. Tych zaś, którzy skumu-

lowali siłę ducha, czyli „narodzili się na nowo z ducha”, czeka powrót do 

światłości.    
 

 

KU JEDNOŚCI Z BOGIEM 
 

 

23. I przechadzał się Jezus w świątyni, w przysionku Salomona. 

24. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: Jak długo trzymać będziesz dusze nasze 

w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. 

25. Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które Ja 

wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie; 

26. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. 

27. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. 

28. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki 

mojej. 

29. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może 

wydrzeć ich z ręki Ojca. 

30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

31. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. 

32. Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca 

mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie? 

33. Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale 

za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. 

34. Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: 

Bogami jesteście?
 95

 

35. Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być 

naruszone),
 
 

36. Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, 

dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? 

37. Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi; 

38. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście 

poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu
96

. 

                                                 
95

 Stary Testament, Księga Psalmów: Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście 

synami Najwyższego, Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę. Powstań, 

Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów. Psalm 

82:6-8 (BW). 
96

 Jan 10:23-38 (BW). 
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12. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was 

umiłowałem. 

13. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za 

przyjaciół swoich. 

14. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. 

15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz 

nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, 

oznajmiłem wam
97

. 

 

6. Objawiłem imię twoje [Boga] ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli 

i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. 

7. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; 

8. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, 

że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. 

9. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, 

ponieważ oni są twoi; 

10. I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. 

11. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze 

święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. 

[...] 

17. Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. 

18. Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat; 

19. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. 

20. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we 

mnie. 

21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas 

jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 

22. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. 

23. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, 

że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. [...]  

26. I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, 

w nich była, i Ja w nich
98

. 
 

Rzekł jej [Marii Magdalenie] Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do 

Ojca; ale idź do braci moich [Apostołów] i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego 

i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego
99

. 
 

Przytoczyłem obszerne fragmenty z Ewangelii według św. Jana, aby 

ukazać jak pojawiło się i w jakim kierunku rozwinęło się, jezusowe 

pojmowanie jedności z Bogiem. Od słów; „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” 

oraz „we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu”, poprzez słowa o Apostołach; 

„Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby 

byli jedno, jak my”, do słów dotyczących ogółu wiernych; „A nie tylko 

                                                 
97

 Jan 15:12-15 (BW). 
98

 Jan 17:6-11, 17-23, 26 (BW). 
99

 Jan 20:17 (BW). 
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za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 

Aby  w s z y s c y  b y l i  j e d n o , jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, 

aby i oni w nas j e d n o  byli.” Tak oto, wszyscy wierzący w Jezusa 

i wykonujący wolę Bożą, mogą dostąpić  j e d n o ś c i  z  B o g i e m , mogą 

zostać przez Jednego Boga uświęceni, tak jak Jezus. Wówczas im więcej 

ludzi dostąpi tego, tym lepiej i o to właśnie modlił się Jezus: o jedność 

w wielości ludzi w wierze. 
 

Podobnie przebiega rozwój pojęć dotyczących relacji Jezusa z Apo-

stołami. Na początku Apostołowie są sługami, później Jezus nazywa ich 

przyjaciółmi, natomiast na koniec
100

, stają się braćmi Jezusa. Zmartwych-

wstały Jezus nazywa Apostołów swoimi braćmi, a Boga określa mianem 

ich Ojca. Tak oto następuje zrównanie Apostołów, a także — jak można 

wnosić z poprzednich słów — ogółu wierzących, z Jezusem. Wszyscy 

ludzie o duchowości właściwej są uświęceni przez Jednego Boga, 

Duchem i stają się dziećmi Bożymi. To, co Bóg zaplanował przy 

stworzeniu świata, zrealizował poprzez Jezusa. Na tym polega N o w e  

P r z y m i e r z e  Boga z ludzkością.  

 

Z takiego znaczenia słów zdawał sobie sprawę św. Paweł i napisał to 

w Liście do Koryntian.  

 
Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy 

bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba
101

.  

 

Jezus jest człowiekiem, który głosi to, co Bóg mu rozkazał. Jest 

pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Tak jak Jan chrzcił wodą, tak 

Jezus chrzci Duchem Świętym, zesłanym mu przez Boga
102

. Duch 

Święty, czyli moc Boża, została zesłana na Jezusa przy chrzcie nad 

Jordanem i z o s t a ł a  na nim: „duch zstąpił i spoczął na nim”. 

Uświęconemu Jezusowi należy się zatem chwała, tak jak wszystkiemu, 

co święte. Jezus staje się częścią Obecności. Może więc, mówić o sobie 

jestem
103

, na znak jedności z Bogiem. Jego Zmartwychwstanie jest 

                                                 
100 [...] nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz 

wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. Jan 16:25 (BW). 
101

 1 Kor. 10:17 (BW). 
102

 Jan świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica 

i spoczął na nim. I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, 

rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci 

Duchem Świętym. Jan 1:32-33 (BW). 
103

 Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja 

jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Jan 

8:28 (BW).  
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znakiem
104

, że dzięki zachowywaniu Bożego Słowa, ludzkość może tak 

jak i On dostąpić uświęcenia przez Boga, a wszyscy sprawiedliwi mogą 

dostąpić jedności z Bogiem, w wiecznej światłości. Takie jest Boże 

zamierzenie. Taka też jest wiara Apostołów i pierwszych Chrześcijan. 

Apostoł Paweł napisał:  
 

[...] albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka [Adama] umarło wielu, to 

daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego 

człowieka, Jezusa Chrystusa
105

. 
 

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek 

Chrystus Jezus
106

. 
 

Jest Jeden Bóg. Bóg uświęca Duchem Jezusa, Apostołów i wszystkich 

prawdziwie wierzących. Kto rozumie Boże Słowa wypowiedziane przez 

Jezusa, w ten sposób — ten rozumie Biblijną Prawdę, posłannictwo 

Jezusa, Jego Naukę i Nowy Testament. Człowiek taki zachowuje także 

jedność wiary i rozumu. Inni ludzie, którzy odchodzą od takiego pojmo-

wania Słowa Bożego, najczęściej zapędzają się w wytwory wyobraźni 

i tracą jedność wiary i rozumu: 
 

Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. 

Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna
107

. 

 
 

MIŁE JARZMO, LEKKIE BRZEMIĘ  
 

 

Trzeba powtórzyć cytowane już słowa: „jarzmo moje jest miłe, 

a brzemię moje lekkie.” (Mat. 11:30 BW), bowiem opisane wyżej prawa 

duchowe rzeczywiście funkcjonują w życiu człowieka i całej wspólnoty 

i  o k r e ś l a j ą  ludzki los. Są Bożym Prawem, stosowanym wobec tych, 

którzy cieszą się łaską. Bóg jest źródłem Prawa. Poprzez miłość do Boga, 

jego Prawo nie rani, ani nie ogranicza. Przestrzeganie go, staje się 

źródłem radości, jest miłe. Taki jest sens przejścia od duchowości 

jurydycznej do właściwej. W duchowości właściwej, Boże Prawo jest już 

                                                 
104

 A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: Pokolenie to jest pokoleniem złym; znaku 

szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał 

się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. 

Łuk. 11:29-30.  
105

 Rzym. 5:15 (BW). 
106

 1 Tym. 2:5 (BW). 
107

 2 Jan 1:9 (BW). 
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uwewnętrznione (zinternalizowane); „Złożę mój zakon w ich wnętrzu 

i wypiszę go na ich sercu”
108

. 
 

Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze 

usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na 

tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich
109

. 
 

Treścią duchowości właściwej jest zatem już nie to, co zewnętrzne 

(Prawo), ale to co wewnętrzne: miłość i miłosierdzie. Boże Prawo 

znajduje swoje odzwierciedlenie w dobrym obyczaju, który jest 

doskonalszy od zewnętrznego prawa. Ci, którzy nie realizują dobrego 

obyczaju i żyją poza Bożym Prawem, błądzą. Często żyją w złudzeniu 

bezkarności, ale jeżeli się tak dzieje, oznacza to, że oni już zostali 

odrzuceni. Nie ma w duchowości właściwej  d o w o l n o ś c i   ani źle 

pojętej absolutnej wolności. Jest potrzeba ograniczenia i wierności 

dobrym zasadom. 
 

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 

i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli
110

. 

 

Świadomość  p r a w d y  i jej praw sprawia, że wolność staje się dla 

człowieka m o ż l i w a .  Taka wolność nie jest złudzeniem. Wolność 

w duchowości właściwej jest wolnością prawdziwą: w o l n o ś c i ą  d o  

Królestwa Bożego oraz  w o l n o ś c i ą  o d  samowoli. 
 

17. A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. 

18. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę 

Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia 

Pan, który jest Duchem
111

.  

 

Ograniczenia jakim podlega człowiek w duchowości właściwej są 

„miłe i lekkie”. Polegają na miłości do Boga, miłości do bliźniego i do 

siebie samego, na miłosierdziu, przestrzeganiu dekalogu (w tym bardzo 

ważnej: małżeńskiej wierności). Bardziej „uciążliwe” zasady miłości 

człowieka do Boga (np. celibat) są dobrowolne i nie są (a także nie 

powinny się stać) warunkiem uświęcenia. Jako dobrowolne przestają być 

„uciążliwe”, stają się radosne. 
 

Albowiem są trzebieńcy
112

, którzy się takimi z żywota matki urodzili, są też 

trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi, są również trzebieńcy, którzy się 

wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje!
113

 

                                                 
108

 Jer. 31:33 (BW). 
109

 2 Kor. 3:3 (BW). 
110

 Jan 8:31-32 (BW). 
111

 2 Kor. 3:17-18 (BW). 
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W przypadku starego człowieka, jego pragnienie wolności jest 

pragnieniem samowoli; pragnieniem wolności od ograniczeń prawa. 

Samowola jest złudzeniem wolności. Jest porównywalna do wystawnej 

i hucznej zabawy, za pożyczone lub ukradzione pieniądze, która kończy 

się gdy trzeba oddać dług lub gdy zjawia się okradziony człowiek ze 

strażą. Stary człowiek
114

 mami się marzeniem o złudnej wolności, ale 

stara się ją także skutecznie zrealizować poprzez wyzysk innych ludzi, 

najczęściej bez pracy, za pomocą lichwy, manipulacji lub oszustwa. Jego 

wolność jest zawsze okupiona zniewoleniem innych ludzi, dawniej 

dosłownie, dzisiaj za pomocą pieniądza i złego prawa, legalizującego 

lichwę i przemoc. Jednocześnie stary człowiek wyłącza ze wspólnoty 

ludzi, których chce zniewolić i pogardza nimi — ich także mami 

bezkarnością, złudzeniem wolności. Czyni tak, aby i oni doświadczyli 

moralnego zepsucia i nie przejrzeli
115

. Nieetyczne postępowanie 

uniemożliwia poznanie. Człowiek niegodziwy popada w coraz większą 

ciemność.  
 

Jezus otwarcie mówi o samodzielności i potrzebie ograniczenia. 

Koncepcja wolności w duchowości właściwej polega na rozsądnej 

wstrzemięźliwości, a nie na mnożeniu potrzeb i kompulsywnym ich 

zaspokajaniu, kosztem innych ludzi i siebie. 
 

Postępowanie według zasad Nauki Jezusa prowadzi do kumulowania 

ducha i łaski Bożej. Ktoś kto jest sprawiedliwy, rozpoznaje niespra-

wiedliwość. Ktoś kto żyje w prawdzie, rozpoznaje kłamstwo. Ktoś kto jest 

bezinteresowny, rozpoznaje ludzkie intencje. Umysł nowego człowieka 

jest bardziej doskonały od umysłu człowieka starego. Światło absolutnej 

dobroci i pozostałych zasad Nauki Jezusa jest światłem poznania. 

Samowola i zepsucie jest źródłem intelektualnej entropii. Bez etyki 

umysł obumiera. 

 

Światło Nauki Jezusa jest także ostatecznym kryterium oceny, której 

podlega każdy człowiek, bez względu na poziom jego wiedzy. 

                                                                                                                        
112

 Trzebieńcy - ci, którzy nie posiadają dzieci - własnych potomków. Ludzie ci mogą 

poświęcić całą swoją energię życiową innym ludziom potrzebującym  pomocy. Nie 

mają dzieci, ale kochając innych ludzi i pomagając im, czczą w ten sposób Boga, co jest 

równie ważne. 
113

 Mat. 19:12 (BW). 
114

 Według słów św. Pawła ten, który nie narodził się na nowo i którego gubią 

zwodnicze żądze. 
115

 Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, 

szukając kogo by pochłonąć. 1 Piotr 5:8 (BW). 
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 9. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; 

10. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. [...]  

12. [...] Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem  

poznany
116

. 

 

 

BRATERSTWO LUDZI 
 

 

Jeden Bóg jako jeden Ojciec dla wszystkich ludzi jest podstawą 

braterstwa ludzi. Skoro wszyscy mamy jednego O j c a , jesteśmy 

b r a ć m i . Takie jest przesłanie Nauki Jezusa. Dlatego, Jezus mówił:  

 
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec 

wasz, Ten w niebie
117

. 

 

Potwierdzają to słowa modlitwy, której nauczał Jezus: „Ojcze nasz, 

któryś jest w niebie, Święć się imię twoje” Mat. 6:9 (BW) Już w przy-

toczonych słowach:  O j c z e  n a s z , zawarty jest cały sens podrozdziału 

O jedności z Bogiem. Skoro mamy jednego Ojca i wszyscy jesteśmy 

braćmi, to naszą ojczyzną jest Ziemia. Tak oto w chrześcijaństwie 

zawarta jest idea internacjonalizmu. „Będzie jeden pasterz i jedna 

owczarnia”
118

, nauczał Jezus. Jeden Bóg, jedna owczarnia i jeden pasterz, 

to pomyślność każdego człowieka. Nikt nie jest dobry, jeśli ludzie mają 

różnych Bogów
119

, bowiem w imię różnych bogów, a nawet w imię 

różnego pojmowania jednego Boga, ludzie o duchowości jurydycznej 

dopuszczali się zbrodni. Jeden Bóg dla wszystkich, to nie wezwanie do 

wojen religijnych, dyskryminacji i walki o prymat, ale do u c z c i w e g o  

m y ś l e n i a  na najwyższym poziomie abstrakcji i dobroci oraz do pokoju 

wynikającego z duchowości właściwej i z braterskiej miłości.  

 
34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was 

umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. 

35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć 

będziecie
120

. 

                                                 
116

 1 Kor. 13:9-10, 12 (BW). 
117

 Mat. 23:9 (BW). 
118

 Jan 10:16 (BW). 
119

 Tak można odczytać słowa Jezusa Zaś Jezus powiedział mu: Co mnie nazywasz 

dobrym? Nikt dobry, jeśli nie jeden Bóg. Mar. 10:18 (GPNT). Tradycyjna interpretacja 

tego zdania (zazwyczaj zawarta już w tłumaczeniu) to: Nikt nie jest dobry, tylko jeden 

Bóg. (BW).  
120

 Jan 13:34-35 (BW). 
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Jest to także spełnienie ewolucji, realizacja duchowości człowieka, 

bowiem w idei synostwa Bożego, zawarty jest postulat prymatu wartości 

duchowych nad wartościami narodowymi i społecznymi przekazywa-

nymi przez rodziców naturalnych. Cechy odziedziczone i nabyte w pro-

cesie wychowania przez rodziców, nie zawsze są godne naśladowania: 
 

30. I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich 

wspólnikami w przelaniu krwi proroków. 

31. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy 

mordowali proroków. 

32. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych
121

. 

 

Jeżeli wbrew zaleceniom Jezusa zaczniemy innych ludzi określać 

mianem Ojciec, podważymy tym samym, zasadę realizacji na Ziemi 

braterstwa ludzi w Bogu, co było i jest celem misji Jezusa
122

. Zagubimy 

wówczas także, w ogóle, ideę braterstwa ludzi i ideę Jednego Królestwa 

na Ziemi. Tę l u k ę  stary człowiek zacznie wypełniać własnymi 

rojeniami o jedności, którą nazywa globalizmem. Tymczasem jedność 

pomiędzy narodami ma swoją jezusową tradycję, trwającą już dwa 

tysiące lat. 

 

 

OWCE POMIĘDZY WILKAMI 
 

 

Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że zostanie ukrzyżowany, oraz 

z tego, że jego uczniowie także będą prześladowani. Zapowiadał to 

i przygotowywał na to Apostołów, a oni pozostałych Chrześcijan. 

 
16. Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże 

i niewinni jak gołębice. 

17. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich 

synagogach. 

18. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli 

świadectwo przed nimi i poganami. 

                                                 
121

 Mat. 23:30-32 (BW). 
122

 Niestety od tej zasady odszedł już św. Jan w swoim liście. Zapoczątkowało to 

niechlubny, bo występujący przeciwko woli Boga, zwyczaj określania uprzywilejo-

wanych wiernych mianem ojciec, zamiast nazywania ich braćmi, co jest zasadne. Piszę 

wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. Piszę wam, ojcowie, 

gdyż znacie tego, który jest od początku. [...]. 1 Jan 2:12-13. Z faktu poznania Jezusa lub 

Jego Nauki nie wynika wcale zasadność, ani konieczność, określania kogoś mianem 

Ojca. Św. Jan niepotrzebnie odstępuje tutaj, od bardzo ważnego zalecenia Jezusa.  
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19. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie 

wam dane w tej godzinie, co macie mówić. 

20. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi  

w was
123

. 
 

Prześladowania zawsze towarzyszyły szerzeniu Nauki Jezusa w staro-

żytnym świecie. Wręcz można powiedzieć, że były jego formą. Prze-

słuchania Chrześcijan, w których oni odważnie świadczyli o swojej 

wierze, bez względu na surowość kary, były najlepszym świadectwem 

prawdy — dramatycznym przedstawieniem — którego realny tragizm 

przemawiał całą siłą za chrześcijaństwem. Męczeństwo nie zniechęcało 

wyznawców Jezusa, stało się zasługą, powodem do chwały. I słusznie, 

bowiem świadczyło o szlachetności i oddaniu Bogu. Natomiast zło 

i głupota stawały się udziałem tych, którzy prześladowali Chrześcijan. 

Tak oto idea rozpowszechniała się pomimo prześladowań. 
 

Barbarzyństwo starego człowieka polega na tym, że zwalcza ludzi 

myślących inaczej niż on. Chętnie nazywa ich swoimi wrogami lub 

nieprzyjaciółmi i w myśl duchowości jurydycznej nienawidzi ich. 

Nienawiść pozwala mu obronić swoją tożsamość, a zwalczając tych, 

których spostrzega jako zagrożenie, chce zabezpieczyć własną pozycję 

w społeczeństwie
124

. Stary człowiek jest niewolnikiem przekory
125

. 

                                                 
123

 Mat. 10:16-20 (BW). 
124

 Stąd łatwo zrozumieć, że barbarzyństwo pierwszych narodów sprawiało, iż kontakty 

pomiędzy nimi polegały głównie na podbojach. 
125

 Prawo przekory: W warunkach równowagi stałej każdy skutek wywołany pewną 

przyczyną, skierowany jest przeciwko przyczynie, która go wywołała - sformułowanie 

Jerzego Lechowskiego, w analogi do praw fizycznych: akcji i reakcji, I i III zasady 

dynamiki Newtona, tłumaczy zjawisko ludzkiego oporu przed zmianą i odrzucania 

wpływu. Zobacz: Jerzy Lechowski, Pojęcia i prawa fizyczne w służbie metafilozofii 

uniwersalistycznej. Z prawa tego wynika także, że zmiana staje się łatwiejsza w mo-

mentach braku równowagi, kiedy organizm przeżywa kryzys. Rozwijając prawo 

przekory możemy powiedzieć, że im lepiej wyartykułowane formy świadomości, tym 

trudniej je zmienić. Na omijaniu przekory, robi obecnie karierę wśród ludzi o ducho-

wości jurydycznej: psychomanipulacja. Odkąd człowiek zachłanny zorientował się, że 

lepiej jest sugerować, niż mówić wprost, kusić, niż nakłaniać, rozwinął olbrzymią ilość 

technik psychomanipulacji tzw. podstępny język, który jest współczesną nowomową. 

Manipulacja nie jest zachowaniem ani nowym, ani typowo ludzkim. Wywodzi się ona 

ze świata zwierząt, np.: mimikra - udawanie przyjaznego zachowania, po to, aby zbliżyć 

się do ofiary. 

 Człowiek o duchowości właściwej nie odczuwa mechanicznej przekory, jest otwarty na 

zmianę. Otwarcie — wynika z chęci doskonalenia się. Potencjał duchowy (poczucie 

tożsamości i autonomia nowego człowieka) wpływa na gotowość przyjmowania idei 

i sprawia, że człowiek ten przyjmuje idee, o ile spełniają kryteria prawdy i dobra 

absolutnego. Nowy człowiek nie manipuluje, tylko rzetelnie przedstawia sprawę. 

Manipulacja jest dla niego szkodliwa.  
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Od chwili pojawienia się ludzi o duchowości właściwej, znaczenie jego 

jurydycznej duchowości maleje
126

. Zwalczając krwawo lub podstępnie 

ludzi o duchowości właściwej, stary człowiek  d e g e n e r u j e  s i ę ; staje 

się coraz bardziej  z ł y  i  p o d s t ę p n y .  
 

Przeciwstawne sposoby radzenia sobie z niezadowoleniem sprawiają, 

że drogi człowieka starego i nowego  r o z c h o d z ą  s i ę . Wewnętrzne 

uleganie niezadowoleniu i szukanie rozwiązań w represyjnym trakto-

waniu innych ludzi, jest mechanizmem rozwoju dewiacji. Uleganie 

niezadowoleniu sprawia, że po dwu tysiącach lat ewolucji, stary 

człowiek, nieustannie dążący do z y s k u  i  p r y m a t u ,  staje się 

mutantem — człowiekiem agresywnym i zachłannym — łacińska nazwa; 

homo rapax
127

. Homo rapax podporządkowuje swoje życie i d e i  

z y s k u , poprzez kontrolowanie aktywności innych ludzi lub zatraca 

własną duszę i osobowość w ciągle udoskonalanych technikach 

manipulacji i podstępu
128

. Tak oto ze starego człowieka; szczerego 

barbarzyńcy lub z jego formy przejściowej; rozdwojonego człowieka 

                                                                                                                        
 Manipulując innymi ludźmi, człowiek traci własną duszę. Staremu człowiekowi wydaje 

się, że nic nie traci, (bo dusza jeszcze się w nim w pełni nie ukształtowała) i że jest 

bezkarny. Ale tak naprawdę, na manipulowaniu innymi on traci najwięcej. Nawet, jeżeli 

jeszcze nie ma w pełni ukształtowanej duszy, traci możliwość rozwoju, degeneruje się 

nie wiedząc nawet o tym, kim mógłby się stać. Miał bowiem możliwość stania się 

nowym człowiekiem, a poprzez manipulację, traci ją. Jezus widział to niebezpieczeństwo 

i uważał je za większe niż prześladowania: I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, 

ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć 

w piekle. Mat. 10:28 (BW). 
126

 Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają 

wymówki z powodu grzechu swego. Jan 15:22 (BW). 
127

 Określenie: homo rapax (człowiek zachłanny) podaję za: Słownik cytatów łacińskich, 

Kraków 2002, s. 224. Określenie to lepiej oddaje stan zachłannego człowieka, niż 

określenie Johna Stuarta Milla: homo oeconomicus (człowiek nastawiony na zysk). 

Zachłanność jest bardziej niszcząca, niż myślenie wyłącznie o zysku. Zachłanność idzie 

w parze ze złością. Obie stanowią dwie największe przeszkody dla postępu duchowości. 
128

 Dążenie do władzy u starego człowieka wynika z chęci bycia wielkim. Nie 

rozumiejąc wartości duchowych stary człowiek dąży do dominacji nad innymi ludźmi. 

Nie jest dla niego dostępna energia duchowa, którą Bóg daje za darmo, więc w swoim 

dążeniu do wielkości korzysta z energii innych ludzi, odbierając ją im siłą: (przemoc), 

pieniądzem i prawem: (kontrola finansowa i legalizacja wyzysku), lub podstępem: 

(manipulacja). 

 Nazwanie starego człowieka: mutantem nie jest złośliwością, jest wykorzystaniem 

terminu biologicznego dla określenia z jakim się spotkałem kilka lat temu. Pewien 

specjalista od psychomanipulacji polegającej m.in. na tzw. raporcie, (mirroring) czyli 

upodabnianiu swojego zachowania do zachowania człowieka, którym chce się manipu-

lować, (aby przełamać opór i ew. wzbudzić sympatię), reklamował własne usługi 

używając sloganu: „zostań kameleonem”. 



 

71 

  

o duchowości jurydycznej, poprzez ś w i a d o m e  o d r z u c e n i e  

d o b r a  duchowości właściwej, rodzi się człowiek podstępny, który nie 

ma już dylematu, czy być prawym i sprawiedliwym, czy dążyć do 

własnej korzyści. Wybiera korzyść własną i w ten swój świadomy wybór 

angażuje cały swój intelekt i wszelkie zdolności. Człowiek taki staje się 

jakby wtórnym barbarzyńcą, ale jego stan jest gorszy. Nie jest już 

szczerym barbarzyńcą, którego można z łatwością rozpoznać i którego 

barbarzyńskie intencje są oczywiste dla większości. Staje się 

człowiekiem, który własne interesy realizuje skrycie, wykorzystując do 

tego celu przewagę intelektualną i prawo. Prawo w jego rękach przestaje 

być prawem. Nie jest już ustanawiane dla powszechnego dobra, ale dla 

zagwarantowania korzyści własnych. Złe prawo nie jest już 

uwewnętrzniane w dobry obyczaj  — przyczynia się do powstawania 

złych obyczajów. Złe prawo dokonuje destrukcji i spustoszenia. To, co 

ma gwarantować korzyść zachłannemu człowiekowi, niszczy życie 

dookoła, rodzi niepowetowane straty przekraczające dziesięciokrotnie, 

stukrotnie lub tysiąckrotnie zyski człowieka zachłannego. Najbardziej 

dochodowa jest wojna, więc homo rapax dąży do wojny. Wiek 

dwudziesty obfitował w wojny, a dwudziesty pierwszy od nich się 

rozpoczyna. Wyzysk, wojna i ciągle ulepszana „inteligentna” broń, to 

ulubione zabawki homo rapax. Dzięki nowej broni homo rapax staje się 

bardziej pewny siebie i udaje mu się, na pewien czas, zapomnieć 

o swoim niezadowoleniu. 
 

Natomiast człowiek uduchowiony przezwycięża niezadowolenie od 

wewnątrz, w sposób duchowy i trwały. Może w tym także prosić Boga 

o pomoc, na tym polega pozytywny wpływ modlitwy. Jego starania 

i łaska sprawiają, że staje się synem światłości. Twórcze przezwyciężanie 

niezadowolenia poprzez rozwój sił duchowych, jest mechanizmem 

ewolucyjnego postępu. Tak w bólach
129

 i poprzez cierpienie zwycięża 

ewolucja. 
 

Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się 

brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty niech 

nadal się uświęca.
130

 
 

Cierpienie i trud życia według Nauki Jezusa, jakiego doświadczali 

jego uczniowie, a później wszyscy wyznawcy Jezusa, jest równoważony 

                                                 
129

 Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, 

już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. Jan 16:21 

(BW). 
130

 Obj. 22:11 (BW). 
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przez dobro duchowości. Dzięki życiu w Nauce Jezusa człowiek 

zdobywa i kumuluje duchowość, dążąc do zbawienia. 
 

Kosztem ewolucji jest to, że ludzie o wyższym poziomie duchowym 

i etycznym, często padają ofiarą ludzi zachłannych, bezwzględnych 

i dwulicowych. Nie oznacza to wcale, że trzeba rezygnować z osobistego 

rozwoju i z ewolucji całego społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, trzeba 

nieustannie podejmować starania o realizację lepszych czasów
131

. Dzięki 

Jezusowi, Apostołom, chrześcijańskim męczennikom pierwszych wie-

ków, wybitnym księżom i wszystkim, którzy później dawali świadectwo 

prawdzie, idee duchowości właściwej przetrwały do naszych czasów. 

Zostały także wzbogacone o naukę, gdyż dawanie świadectwa prawdzie 

to także rozwój nauk. Obecnie należy dokonać syntezy prawdy rozsianej 

w wielu miejscach i dalej ją rozwijać. Szczególną uwagę należy 

poświęcić formie wspólnoty, wynikającej z duchowości właściwej, gdyż 

czas kompromisu z kapitalizmem już się kończy
132

.  
 

Obecny etap ewolucji to rozchodzenie się dróg starego i nowego 

człowieka. Stary człowiek (homo rapax) im jest potężniejszy, tym jego 

siła niszcząca jest większa; w efekcie obumiera kontrolowane przez 

niego życie
133

. Formy jego obecności tracą swój potencjał rozwoju nie 

dlatego, że słabną, ale dlatego, że im bardziej są potężne i sprawne, tym 

bardziej n i s z c z ą  ż y c i e . Im większe zniszczenie, tym większe 

niezadowolenie. Postępuje dewiacja starego człowieka (homo rapax) 

i postępuje pozytywna motywacja: p o t r z e b a  o d n o w y  życia na 

Ziemi u człowieka nowego. Homo sapiens spiritualis, który dzisiaj jest 

jeszcze w mniejszości, niedługo zdominuje homo rapax. Stanie się tak 

dlatego, że bilans działalności człowieka zachłannego (homo rapax) jest 

ujemny. On więcej niszczy, niż tworzy. Społeczeństwo kontrolowane 

przez homo rapax pomału wymiera, mając — po prostu — ujemny 

przyrost naturalny. W efekcie homo sapiens spiritualis odziedziczy 

Ziemię. 
 

Nowy człowiek rozwija swoją naukę i formułuje nowe zasady prze-

trwania dla całej ludzkiej wspólnoty. Wszystko zaczyna się od początku. 

                                                 
131 Stowarzyszenie Realizatorów Lepszych Czasów - ideę takiego stowarzyszenia 

powołał do życia Jerzy Lechowski;  tel. 0.606784793,  e-mail:  jlech@go2.pl.    
132

 Kapitalizm kształtuje antagonistyczne stosunki międzyludzkie oparte na konkurencji. 

Konkurencja wbrew pozorom wcale nie sprzyja ewolucji, prowadzi do marnotrawstwa 

wysiłku jednych ludzi, kosztem wyzysku drugich. Obie strony ponoszą straty, a zyski 

czerpie jedynie ten, kto pożycza kapitał (lichwa). 
133

 Globalizm to właśnie próba poddania społeczeństw całego świata finansowej 

i gospodarczej kontroli.  
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Od przypomnienia zasad duchowości i zasad jej kumulowania wśród 

ludzi. Nowym początkiem jest także, sformułowanie nowego pozyty-

wnego programu społeczno-gospodarczego, opartego na wizji sprawie-

dliwego społeczeństwa. Program ten wyrasta z tradycji i historii — jak 

kwiat z pąku i jest czymś zupełnie nowym, co nigdy dotąd nie było 

realizowane — tak samo jak pierwsze kwitnienie. Pierwszy szkic tego 

programu zawarty jest w II-ej części i został nazwany demokracją 

finansową.  
 

Nowy człowiek jest istotą wrażliwą i czułą. Jednocześnie jest silny 

duchowo, odważny i pełen poświęcenia. Kieruje się zasadą miłości do 

Boga, zasadami Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia. Jest przy tym 

s k r o m n y . Dotyczy to wszystkich ludzi wybranych przez Boga. Bóg 

nie wspiera ludzi owładniętych manią wielkości, tych, którzy chcą się 

wywyższyć, dążąc do siły i władzy. Od czasów Abrahama Bóg wspiera 

ludzi skromnych, ubogich i potrzebujących pomocy. Taki był Abraham, 

taki był Józef, taki był Mojżesz: 
 

Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich  

Ludzi, jacy żyli na ziemi
134

.  
 

Taki był także Jezus i Apostołowie. Stary człowiek (homo rapax) 

zupełnie tego nie rozumie, dąży do siły, władzy i do przywilejów. Jego 

starania, bez względu na doraźne efekty, to starania całkowicie chybione.  
 

 

DOBRE WIADOMOŚCI 
 

 

„Dobrą Nowinę” czyli przesłanie, o Nauce Jezusa, jego śmierci, 

zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i proroctwie nadejścia Królestwa 

Bożego rozpowszechnili Apostołowie po całym znanym ówcześnie 

świecie. Powstały cztery Ewangelie
135

 i wiele Listów Apostolskich, które 

złożone zostały w Nowy Testament. Zamyka go Objawienie św. Jana. 

Nowy Testament wynika logicznie ze Starego Testamentu, jest rozwią-

zaniem problemów, których nie mogli rozwiązać poprzednicy Jezusa. 

Istnieją w Starym Testamencie także przepowiednie zapowiadające 

nadejście nowego proroka, Mesjasza, który będzie nazwany Synem 

                                                 
134

 Ks. Liczb 12:3 (BT). 
135

 Ewangelii powstało więcej, ale ich liczba została sprowadzona do czterech, po to aby 

wyeliminować rozbieżności pomiędzy wersjami. Zdarzenie to miało miejsce za czasów 

Konstantyna Wielkiego w IV wieku, podczas sporu pomiędzy wyznawcami monote-

izmu a zwolennikami idei trynitarnych. 
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Bożym
136

. Nowy Testament jest  n a j w i ę k s z y m  s k a r b e m  ludzkości. 

P i s m e m  ż y w y m , które przemienia człowieka w „nowego czło-

wieka” — jeżeli jest mu to dane od Boga. Dzięki zwiastowaniu 

Ewangelii, powstawały gminy chrześcijańskie, a ludzie żyli lub starali się 

żyć, według duchowości właściwej.  
 

Rozwój duchowości właściwej wśród narodów, rozpoczął się od 

zniesienia idei narodu wybranego. Zaślepienie elit żydowskich i odrzu-

cenie przez nich Nauki Jezusa, było przyczyną i spowodowało, że Nauka 

Jezusa mogła się rozprzestrzeniać wśród narodów na zasadzie 

r ó w n o ś c i  i  b r a t e r s t w a . Nauka Jezusa likwiduje wszelki rasizm, 

także pierwotny rasizm Żydów wobec innych narodów. Pierwsi zrozu-

mieli to Apostołowie. Największe zasługi w szerzeniu Nauki Jezusa 

wśród pogan miał Apostoł Paweł.  
 

Ponieważ Jezus, Apostołowie, a także wszyscy pierwsi Chrześcijanie 

byli Żydami, to można powiedzieć, iż idea narodu wybranego, nie tyle 

została zniesiona, ile, w y p e ł n i ł a  s i ę  w dziejach. Najwybitniejsi 

Żydzi stworzyli podstawę harmonii pomiędzy narodami, opartą na 

zasadach duchowości właściwej i idei dobra absolutnego. Równość 

narodów, tak samo jak równość obywateli w państwie, to najlepsza wizja. 

Lepszej drogi po prostu nie ma; każda inna, proponowana, okazuje się 

gorsza. Jest to w ł a ś c i w e  spełnienie idei narodu wybranego, oparte na 

zasadzie bezinteresowności. Od dwóch tysięcy lat nie ma już narodów 

wybranych
137

.  W naszej erze propagowanie idei narodu wybranego, to 

po prostu szaleństwo 
138

.  

Zadaniem nowego człowieka jest życie według Nauki Jezusa, bycie 

gotowym na przyjście Królestwa Niebieskiego, oraz s z y k o w a n i e  

                                                 
136

 A gdy dopełnią się dni twoje [Dawida] i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja [Bóg] wzbudzę 

ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje 

dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on 

będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich [...]          

2 Sam. 7:12-14 (BW). 
137

 Niektórzy Żydzi nie rozumieją tej przemiany i uporczywie obstają przy anachro-

nicznej idei narodu wybranego, ponad innymi narodami: idei ukształtowanej w czasach 

Mojżesza i walki o ziemię obiecaną. Miłość do tradycji nie jest wartością bezwzględną, 

tradycje trzeba oceniać właściwie i odrzucać to, co się zdewaluowało. 
138

 Szaleństwem tym była np. niemiecka ideologia Trzeciej Rzeszy skierowana m.in. 

przeciwko Żydom. Ironią losu było to, że Hitler posłużył się ideą wyższej rasy do 

eksterminacji wielu narodów, w tym także Żydów, którzy właśnie uważali się za naród 

wybrany. Holocaust jest najlepszym przykładem użytku, jaki ludzie potrafią dzisiaj 

zrobić z idei narodu wybranego i duchowości jurydycznej. Jest też wyraźną wskazówką 

dla Żydów, aby porzucili tę obłędną ideę. 
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m u  d r o g i ,  poprzez upowszechnianie duchowości właściwej wśród 

ludzi — w ich świadomości i w życiu społecznym. Jest to ważne, 

bowiem Królestwo Boże obejmie cały świat „i będzie jedna owczarnia 

i jeden pasterz”. 
 

Na końcu także Żydzi zostaną włączeni do owczarni. Pisał o tym 

Apostoł Paweł w Liście do Rzymian: 
 

23. Ale i oni [Żydzi], jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż 

Bóg ma moc wszczepić ich ponownie, 

24. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś 

wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną 

wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. 

25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, 

odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy 

poganie w pełni wejdą, 

26. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu 

wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 

27. A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich 
139

. 
 

Także Ezechiel w Starym Testamencie prorokował o pokropieniu 

wodą, daniu nowego ducha i nowego serca Żydom: 
 

22. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja 

działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte 

imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. 

23. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo 

znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan - mówi 

Wszechmocny Pan -gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. 

24. I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem;  

i sprowadzę was do waszej ziemi, 

25. I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych 

nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. 

26. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę 

z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 

27. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować 

według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. 

28. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim 

ludem, a Ja będę waszym Bogiem. [...] 

31. Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie 

były dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich 

obrzydliwości. [...] 

36. I poznają narody, które wokoło was pozostały, że Ja, Pan, odbudowałem to, co 

było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone; Ja, Pan, powiedziałem to 

i uczynię
140

.  
 

                                                 
139

 Rzym. 11:23-27 (BW). 
140

 Ezech. 36:22-28,31,36 (BW). 
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„Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.” (Mat. 20:16) 

Przeznaczeniem Żydów jest Królestwo Boże, ale oni przyłączą się do 

niego na końcu, dając pierwszeństwo wszystkim narodom. Będzie to 

s p e ł n i e n i e  i c h  p o w o ł a n i a  i  n a j l e p s z y c h  t r a d y c j i .  

Tymczasem Żydzi mają podwójną moralność oraz „serca kamienne”; 

patrz los Palestyńczyków. Żydzi sami prowadzą w Palestynie zaborczą, 

nierówną wojnę i uzasadniają ją tym, że Palestyńczycy nie ustępują bez 

oporu. Dokonują czynów, których przyszłe pokolenia Żydów będą się 

wstydzić. Dzisiaj są krótkowzroczni i nie znają wstydu, ale w przy-

szłości, kiedy wzejdzie w ich przyszłych pokoleniach sumienie, będą się 

palić ze wstydu, tak jak Niemcy wstydzą się dzisiaj nazizmu. „Będziecie 

się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich 

obrzydliwości” — mówił do Żydów Ezechiel. 
 

Dopóki Królestwo Boże nie istnieje na Ziemi, ma ono swój 

odpowiednik w Niebie. Światłość staje się udziałem wszystkich spra-

wiedliwych. Idea życia wiecznego zajmuje ważne miejsce w Nauce 

Jezusa, ale Królestwo Boże ma być zrealizowane na Ziemi, w przyszło-

ści znanej tylko Bogu. 
 

Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje 

było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz 

zaś królestwo moje nie jest stąd
141

.  
 

Królestwa Bożego nie ma na Ziemi „teraz”, czyli w ówczesnych 

(a także obecnych) czasach, ale w przyszłości zapanuje powszechnie
142

. 

O to modlą się wszyscy wierzący: „Bądź wola twoja jako w niebie tak 

i na ziemi.” (Mat. 6:10) Są to słowa modlitwy jakiej nauczał Jezus. 

Można także przytoczyć zdanie z Listu św. Piotra: „Ale my oczekujemy, 

według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka 

sprawiedliwość.” (2 Piotr 3:13). 
 

To zdanie św. Piotra jest bardzo istotne, bowiem niektórzy uważają, 

że Królestwo Boże istnieje na Ziemi odkąd pojawił się na niej Jezus 

i wygląda tak jak wygląda nasza rzeczywistość. Drudzy uważają, że 

Królestwo Boże to jedynie życie pośmiertne, a człowiek wstępuje do 

niego po śmierci, o ile cierpiał za wiarę w życiu doczesnym. Oba 

przekonania są błędne. Nasza rzeczywistość to d r o g a  ku Królestwu 

Bożemu i jego sprawiedliwości. Żyjemy w czasach przejściowych: 

Królestwo Boże r o z p r z e s t r z e n i a  s i ę  wewnątrz człowieka i po-

                                                 
141

 Jan 18:36 (BT). 
142

 Terminem świat określał Jezus, tak jak i jego współcześni, nie kulę ziemską, czy też 

świat materialny, ale wspólnotę ludzką zamieszkującą dany teren.  
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między ludźmi. Jest w naszym zasięgu, czyli inaczej; jest nam dostępne; 

możliwe do osiągnięcia. Kiedy demokratyczna większość zmieni 

myślenie, zacznie ono i s t n i e ć  t u t a j  — n a  t e j  Z i e m i , więc 

człowiek powinien się starać o jego nadejście.
143

 W drugim stanowisku 

ze słusznej zasady sprawiedliwości, uczyniono wygodną wymówkę, aby 

nic nie robić, a nawet akceptować zło. Człowiek nie powinien zakładać 

rąk, tylko odważnie d a w a ć  ś w i a d e c t w o  p r a w d z i e  — bowiem 

prawda wyzwala, prowadzi ku sprawiedliwości i dobroci. Ekspresja 

prawdy; Piękno — rodzi z a c h w y t . Poznanie prawdy — piękna uwalnia 

energię duchową i rodzi e n t u z j a z m .  Entuzjazm łączy ludzi 

w solidarnym działaniu, dzięki któremu są oni w stanie zmienić 

rzeczywistość. Rzeczywistość bez prawdy i piękna staje się ciemnością 

nie do zniesienia. Dlatego decydenci wszelkich systemów totalitarnych 

tłumią lub reglamentują przede wszystkim p r a w d ę  i  p i ę k n o  (w tym 

sztukę), widząc w nich główne zagrożenie dla swojego egoizmu. Ale nie 

można wszystkich oszukiwać w nieskończoność. Prostacy w końcu 

upadają. Czas nastania sprawiedliwości znany jest tylko Bogu: 
 

Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej  

ustanowił
144

. 
 

28. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie 

i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 

29. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. 

30. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko 

stanie. 

31. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, 

32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 

Ojciec. 

33. Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie.
145

 
 

8. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest 

jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 

9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, 

lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz 

chce, aby wszyscy zmienili myślenie
146

. 
 

                                                 
143

 [Jezus] Zapytany zaś przez Faryzeuszów, kiedy przychodzi królestwo Boga, 

odpowiedział im i rzekł: Nie przychodzi królestwo Boga do zaobserwowania. Ani 

powiedzą: Oto tu, lub: Tam. Oto bowiem królestwo Boga wewnątrz was jest. Łuk. 

17:20-21 (GPNT), pośród was (BW, BT) - a także: w waszym zasięgu (GPNT), czyli: 

jest możliwe do osiągnięcia, możliwe do zrealizowania wśród ludzi. 
144

 Dz. Ap. 1:7 (BW). 
145

 Mar. 13:28-33 (BW). 
146

 2 Piotr 3:8-9 (BW). 
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Nadejście Królestwa Bożego poprzedzone będzie „uzewnętrznie-

niem”, a później u p a d k i e m  i  k o ń c e m  starego człowieka (homo 

rapax). Homo rapax skazany jest na wymarcie, jako niższa forma życia; 

tworząca antagonistyczne stosunki pomiędzy ludźmi, pełna chciwości, 

agresji, brutalności, tchórzostwa, k o n s p i r a c j i  i  p o d s t ę p u . Stary 

człowiek jako władca świata, wraz z przyjściem i ukrzyżowaniem Jezusa, 

został osądzony. 
 

17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez 

niego zbawiony. 

18. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony 

dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. 

19. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej 

umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. 

20. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do 

światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. 

21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że 

uczynki jego są dokonane w Bogu
147

. 
 

Obecnie mija prawie dwa tysiące lat od chwili tego sądu. Stary czło-

wiek nadal pozostaje na świecie, a przez niego, świat i on sam, dege-

neruje się coraz bardziej. Stary człowiek nie rodząc się na nowo z ducha, 

ale kształcąc się w p o g a r d z i e  i podstępie, zmienia się w homo rapax.  
 

1. I rzekł (Jezus) do uczniów swoich: Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz 

biada temu, przez którego przychodzą. 

2. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego 

wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich
148

. 
 

Zbiorowość egoistycznych, zachłannych ludzi rozpada się prowa-

dząc do apatii, chaosu i zniechęcenia. Jest to naturalna kolej rzeczy, 

upadek form życia niezdolnych do rozwoju. Zło jest niszczycielskie także 

dla samego siebie. Dzisiaj możemy ten proces obserwować na co dzień, 

dzieje się to bowiem na naszych oczach, a ofiarami homo rapax stają się 

niewinni ludzie. Żyjemy w przededniu „uzewnętrznienia się” homo 

rapax. W przededniu „objawienia się człowieka niegodziwości” — jak 

pisał o tym św. Paweł w Liście do Tesaloniczan:  
 

1. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego  

z nim, prosimy was, bracia, 

2. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś 

wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już 

nastał dzień Pański. 

                                                 
147

 Jan 3:17-21 (BW). 
148

 Łuk. 17:1-2 (BW). 
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3. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie 

przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, 

4. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest 

przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za 

Boga. [...] 

9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków  

i rzekomych cudów, 

10. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, 

ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. 

11. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, 

12. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli 

upodobanie w nieprawości
149

. 
 

Czasy homo rapax muszą się dopełnić. (Łuk. 21:24). „Uzewnę-

trznienie” to termin dotyczący tych ludzi, którzy spiskują lub działają 

podstępnie, kierując się przede wszystkim zasadą interesu własnego, 

realizowanego ze szkodą dla całej wspólnoty. Rozszerzanie się ich 

władzy z konieczności prowadzi do ujawnienia ukrywanych zasad, stąd 

„uzewnętrznienie”, czyli pozorne zwycięstwo. Termin uzewnętrznienie 

związany jest z masonerią. 

 

                                                 
149

 2 Tes. 2:1-4, 9-12 (BW). 
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6. PRZYCZYNY ODRZUCENIA NAUKI JEZUSA  

PRZEZ ŻYDÓW  
 

 

Korzeniem Nauki Jezusa jest Stary Testament i duchowość jurydycz-

na. Nowatorstwo Jezusa wyrasta z twórczej kontynuacji Starego 

Testamentu. Jest dziełem Boga i jest zrealizowaniem obietnicy, danej 

Dawidowi i oczekiwanej przez wieki przez żydowskich proroków.  
 

12. A gdy dopełnią się dni twoje [Davida] i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja [Pan], 

wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. 

13. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. 

14. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką 

i ciosami synów ludzkich, 

15. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem 

sprzed ciebie. 

16. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też 

utwierdzony będzie na wieki
150

. 
 

Dawni Żydzi nie chcieli uwierzyć (wielu nie chce nadal), że 

i n t e n c j ą  Pana, Boga Izraela, jest objęcie łaską wiary wszystkich 

narodów, tak aby wszyscy żyli w pokoju i sprawiedliwości. Jest to 

najlepsza droga dla ludzkości. Ten kto się jej sprzeciwia — sprzeciwia 

się Bogu. Nic więc dziwnego, że dzieje narodu żydowskiego obfitowały 

w klęski — ale także, dzięki Bożemu miłosierdziu, w powroty do 

słusznej wiary. 
 

Klęską była niewola babilońska: uprowadzenie Żydów do Babilonu 

(około 586 — 539 p.n.e.) przez króla Nabuchodonozora II
151

.  
 

5. Jehojakim miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował 

jedenaście lat w Jeruzalemie, czynił zaś to, co złe w oczach Pana, jego Boga. 

6. Przeciwko niemu wyruszył Nebukadnesar, król babiloński, kazał go zakuć 

w spiżowe kajdany, aby go zaprowadzić do Babilonu. 

7. Także część naczyń świątyni Pańskiej sprowadził Nebukadnesar do Babilonu 

i umieścił je w swoim pałacu w Babilonie.  

[...] 

14. Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli 

w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc 

świątynię Pańską, którą On poświęcił w Jeruzalemie. 

15. A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, 

litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. 

                                                 
150

  2 Sam. 7:12-16 (BW). 
151

 Nebokadnezara II, (zm. 562 p.n.e.) Oksfordzki Słownik Biograficzny, Warszawa, 

1999. Daty niewoli babilońskiej podane według cytowanego słownika są przybliżone, 

choćby dlatego, że Żydzi powrócili w dwu etapach. 
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16. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego 

proroków, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już 

ratunku. 

17. Toteż sprowadził na nich króla chaldejskiego, który pobił mieczem ich 

pierworodnych w ich świętym przybytku, nie oszczędzając ani młodzieńców, ani 

dziewic, ani starców, ani sędziwych. Wszystkich wydał Pan w jego ręce. 

18. Wszystkie przybory świątyni Bożej, wielkie i małe, skarby świątyni Pańskiej 

i  skarby króla i jego książąt, wszystko to wywiózł do Babilonu. 

19. Spalili oni świątynię Bożą, zburzyli mury Jeruzalemu, wszystkie jego pałace  

spalili ogniem, tak iż wszystkie drogocenne sprzęty zniszczały. 

20. Następnie uprowadził do niewoli do Babilonu wszystkich pozostałych, którzy  

ocaleli od miecza, i tam zostali niewolnikami jego i jego synów aż do nastania  

królestwa perskiego
152

. 
 

Żydzi wrócili stamtąd za sprawą perskiego króla Cyrusa II Starszego 

zwanego Wielkim (zm. ok. 530 p.n.e.), co zostało opisane w Starym 

Testamencie. 
 

1. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo 

Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla 

perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co 

następuje: 

2. Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg 

niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest 

w Judzie. 

3. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim! Niech 

wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu 

izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. 

4. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie 

byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem 

mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie.  

5. Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i Lewici, 

wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana 

w Jeruzalemie. 

6. Wszyscy zaś, którzy mieszkali wokół nich, wsparli ich we wszystkim: 

naczyniami srebrnymi, złotem, mieniem i bydłem, i kosztownościami w obfitości, 

poza tym wszystkim, co ofiarowali dobrowolnie
153

. 
 

Jak można przeczytać w Starym Testamencie w Księdze Ezdreasza; 

Żydzi nie tylko zostali uwolnieni z niewoli, ale oddano im zagrabione ze 

świątyni przedmioty kultu oraz wyposażono dodatkowo we wszelkie 

potrzebne dobra, po to, aby mogli odbudować świątynię. Inne ludy 

składały dobrowolne datki w intencji odbudowy świątyni Pana. 
 

                                                 
152

 2 Kron. 36:5-7, 14-20 (BW). 
153

 Ezdr. 1:1-6 (BW). 
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Kiedy Żydzi przystąpili do odbudowy świątyni, chcieli przyłączyć się 

do nich także reprezentanci innych plemion semickich i innych narodów, 

aby wspólnie oddawać cześć jednemu Bogu. Żydzi jednak nie zgodzili 

się na to, traktując tych ludzi tradycyjnie — jak „wrogów”. Swoje 

postanowienie uzasadniali wolą Cyrusa II — zmieniając jednak 

znaczenie rozkazu perskiego króla, gdyż Cyrusowi II chodziło o 

o d b u d o w ę  ś w i ą t y n i , a nie o to, aby czynili to w y ł ą c z n i e  Żydzi. 

Oni mieli to czynić p r z e d e  w s z y s t k i m , ale inne ludy od początku 

miały w tym u d z i a ł , dając choćby kosztowności i wszelkie dobro. 

Ci zaś, którzy nie mieli kosztowności, mogli przyczynić się do odbudowy 

swoją pracą. Król Cyrus II i tak uważał, że to on odbudowuje świątynię 

Bogu — powiedział przecież: „[Bóg] rozkazał mi, abym zbudował mu 

świątynię w Jeruzalemie”. Żydzi chętnie przyjęli środki na budowę od 

w i e l u  l u d ó w , ale świątynię chcieli zachować wyłącznie dla siebie.  
 

1. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię 

Panu, Bogu Izraela, 

2. Przystąpili do Zerubbabela, do Jeszuy i do naczelników rodów, i rzekli do nich: 

Będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składa-

my mu ofiary od czasów Asarchaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj spro-

wadził. 

3. Lecz Zerubbabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli 

im: Nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, 

gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, 

król perski
154

. 
 

Było to egoistyczne postępowanie, które odwlekło budowę świątyni  

o dziesiątki lat, gdyż odrzuceni i rozgoryczeni, pełni zawiści i  niedoj-

rzali w wierze, n e o f i c i
155

, wysyłali listy do królów perskich: Cyrusa 

II, Dariusza I (550-486 p.n.e.), jego syna Kserksesa (519-465 p.n.e.) i 

wnuka Artakserksesa I (panował: 464-424 p.n.e.) przeciwko Żydom. 

Perscy władcy rozkazali wstrzymać budowę. Artakserkses I zrobił to 

pisemnie (Ezdr. 4:23). Nieprzychylne stanowisko Żydów wobec innych 

narodów, nie tylko blokowało budowę świątyni, blokowało także innym 

narodom drogę do wiary w jednego Boga, spychając je w objęcia 

zawiści. 
 

Tak oto, widać z tej historii, że Żydzi nie byli skłonni odwzajemnić 

d o b r a  innym ludom, dzieląc się wiarą z tymi, którzy tego pragnęli. 

Obecne było wśród nich stare przekonanie (z czasów podboju Ziemi 

Świętej) traktowania innych plemion jak wrogów. Tymczasem te inne 

                                                 
154

 Ezdr. 4:1-3 (BW) 
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 Nowicjusze wśród wyznawców religii. 
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plemiona czciły już jednego Boga, (tak jak Żydzi) i słusznie chcieli 

czynić to wspólnie w nowej świątyni, aby stało się to podstawą pokoju 

pomiędzy narodami. Pomimo bezinteresowności i wielkoduszności, 

której Żydzi doświadczyli w tak wielkim stopniu od króla Cyrusa II 

i jego poddanych, niechętnie zmieniali swoje podejście do innych 

narodów. 
 

Ostatecznie budowa została wznowiona dopiero w drugim roku 

panowania króla Dariusza II (panował 423-405 p.n.e.), a ukończona 

w szóstym roku jego panowania; około 417 p.n.e.
156

. Stało się tak dzięki 

dyplomatycznym zabiegom Żydów, dzięki wpływowi na świadomość 

perskiego władcy i dzięki podstępowi: zatajeniu, wobec późniejszych 

pokoleń Persów, faktu cofnięcia zgody na budowę przez Cyrusa II 

(oraz następnych królów perskich) i powołanie się na pierwsze pismo 

króla Cyrusa II — tak jakby nic innego, w tej kwestii, nigdy się nie 

wydarzyło. Czas zatarł w pamięci Persów fakt, iż Cyrus II odwołał swoją 

zgodę na budowę świątyni. W rzeczywistości mogło dojść do zakoń-

czenia budowy, bowiem stosunki pomiędzy Żydami i innymi narodami 

zamieszkującymi Judeę, poprawiły się i Pan pozwolił Żydom zakończyć 

budowę. Przedstawiciele obcych plemion zostali dopuszczeni do obrząd-

ków religijnych i uczestniczyli w uroczystości poświęcenia świątyni: 
 

20. [...]  Zabili więc baranka paschalnego za wszystkich dawnych jeńców i za 

swoich braci kapłanów oraz za samych siebie. 

21. A spożywali go nie tylko synowie izraelscy, którzy powrócili z wygnania, lecz 

także wszyscy, którzy odłączyli się od nieczystości pogan w tej ziemi i przystali do 

nich, szukając Pana Boga Izraela
157

. 
 

Za czasów Dariusza II Żydzi odbudowali poparcie jakim cieszyli się 

kiedyś u królów perskich, a Artakserkses II, który panował w latach 404-

358 p.n.e. (syn Dariusza II) zezwolił na powrót do Jerozolimy reszcie 

Żydów zamieszkujących Persję (dawną Babilonię), tych, którzy wcześ-

niej nie powrócili do Jerozolimy na wezwanie króla Cyrusa II. 

Artakserkses II podobnie jak Cyrus II wyposażył hojnie Żydów we 

wszelkie dobro na rzecz świątyni oraz do ich użytku. Kiedy nowi 
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 I dokończona została ta świątynia trzeciego dnia miesiąca Adar, w szóstym roku 

panowania króla Dariusza. Ezdr. 6:15 (BW). W Starym Testamencie, nie numeruje się 

imion królów, więc Dariusz II Notos, o którego tutaj chodzi, często jest mylony 

z Dariuszem I Wielkim. Podobnie łatwo pomylić trzech króli o imieniu Artakserkses. 

Artakserkses I Makrocheir był synem Kserksesa i pisemnie zakazał budowy świątyni. 

Artakserkses II Mnemon był pierwszym synem Dariusza II Notosa i sprzyjał Żydom. 

Artakserkses III Mnemon był synem Artakserksesa II Mnemona i panował w latach 

358-338 p.n.e. Dane według: Oksfordzki Słownik Biograficzny, Warszawa 1999. 
157

 Ezdr. 6:20-21 (BW). 



 

84 

  

przesiedleńcy szczęśliwie powrócili do Jerozolimy, natychmiast odżył 

w nich nacjonalizm i monolatria.
158

 
 

10. Wtedy powstał Ezdrasz, kapłan, i rzekł do nich [Żydów]: Wy popełniliście 

wiarołomstwo, że pojęliście obcoplemienne kobiety za żony, pomnażając winę 

Izraela. 

11. Wyznajcie ją więc teraz przed Panem, Bogiem waszych ojców, i spełnijcie jego 

wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi i od żon obcoplemiennych! 

12. A całe zgromadzenie odpowiedziało głosem donośnym: Tak jest! Jak powie-

działeś, tak postąpimy
159

. 
 

Żydzi, przesiedleni z Bożą i ludzką pomocą, z powrotem, do Jerozoli-

my, powrócili niechlubnie do swojej dawnej doktryny: czystości rasowej. 

Oddalili swoje żony (wraz z dziećmi) tylko z tego powodu, że pocho-

dziły z innych plemion, zamiast zadbać o ich rozwój duchowy i etyczny, 

który się wiąże z wiarą w jednego Boga. Nie był to wyraz lęku przed 

pogańskim zepsuciem, ale wyraz słabej wiary; wiary tak słabej, że 

z trudnością udawało się ją zachowywać samym Żydom, nie mówiąc już 

w ogóle o możliwości i odczuwaniu potrzeby krzewienia jej wśród 

innych nacji.  
 

Idea czystości rasowej i takiego rozumienia uprzywilejowania narodu 

żydowskiego nie jest ideą Bożą. Mojżesz, którego trudno podejrzewać 

o brak właściwej wiary, wziął sobie za żonę kobietę obco-plemienną: 

Kuszytkę. Kiedy Aaron i Miriam protestowali przeciwko temu, Bóg 

okrył Miriam trądem, który tylko dzięki wstawiennictwu Mojżesza, 

ustąpił po siedmiu dniach.
160

 Tak więc Bóg nie miał nic przeciwko 

                                                 
158

 Traktowanie Boga jako bóstwa plemiennego lub jako boga jednego wybranego 

narodu. 
159

 Ezdr. 10:10-12 (BW). 
160

 Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony, 

Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. I mówili: Czy tylko przez Mojżesza 

przemawiał Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Mojżesz był 

człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na 

ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam: Przyjdźcie wy troje do 

Namiotu Zgromadzenia. I wyszli we troje. A Pan zstąpił w słupie obłocznym, stanął 

u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan: 

Słuchajcie moich słów: Jeżeli jest u was prorok Pana, To objawiam mu się w widzeniu, 

Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym 

moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego, I jasno, a nie w zagad-

kach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się Wypowiadać 

się przeciwko słudze memu, Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko 

nim,i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak 

śniegiem, i gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. I rzekł Aaron do 

Mojżesza: Ach, panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej 

popełnili i ściągnęli na siebie winę. Niechaj ona nie będzie jak płód poroniony, który od 
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obcoplemiennym żonom, natomiast karał Żydów za  b r a k  w i a r y . 

Żydzi nie musieli ulegać pogaństwu obcoplemiennych kobiet, mogli 

nakłonić je do wiary w jednego Boga, a także modlić się o Bożą pomoc 

w tym zakresie. Salomon, na którego przypadek powoływali się Żydzi, 

oddalający swoje żony, posiadał zbyt wiele żon, więc zdarzało się, że 

ulegał ich pogaństwu i pozwalał im czcić własnych bożków. Kiedy 

kobieta przyjmowała wiarę w jednego Boga, tak jak żona Mojżesza, 

mogła pozostać we wspólnocie — tej zasadzie sprzeciwili się Żydzi 

i zamiast łaski okryli się hańbą — jak Miriam trądem.  
 

W imię czystości rasowej podszytej strachem i egoizmem Żydzi 

odsunęli od wiary także obcoplemieńców (mężczyzn) „z powodu win ich 

przodków”: 
 

1. W tym czasie odczytano z księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było 

napisane, że Ammonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, 

2. Gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli 

przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał; ale Bóg nasz przemienił przekleństwo 

w błogosławieństwo. 

3. Gdy tedy usłyszeli to postanowienie, wyłączyli z Izraela wszystkich obcople-

mieńców
161

. 
 

To postanowienie także było haniebne. Skoro Bóg darował Izraelitom 

ich winy i sprowadził z powrotem do Jerozolimy, Żydzi także powinni 

darować wszelkie winy swoim dawnym winowajcom, a nie mścić się na 

ludziach za przewiny ich odległych przodków. Gdyby Bóg stosował 

t a k ą  m i a r ę  wobec Żydów, nigdy by nie powrócili do Ziemi Świętej. 
 

W efekcie z powodu n ac jo na l i zm u  i mon o l a t r i i  Żydzi nie 

stworzyli Państwa Bożego, jakie mogłoby powstać na bazie powszechnej 

wiary narodów w jednego Boga — a taka wiara jest Bożym 

zamierzeniem. Zamiast pozostać wiernymi Bożym przykazaniom 

wynieśli wytwór własnego egoistycznego umysłu ponad słowo Boże. 

Zdawał sobie z tego sprawę Afas, autor dwunastu Psalmów, pisząc: 

„Powstań, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicznym panem 

wszystkich narodów.” (Psalm 82:8 BW) oraz Izajasz: 
 

                                                                                                                        
razu przy swoim wyjściu z łona matki swojej ma na pół zżarte ciało. Mojżesz wołał do 

Pana, mówiąc: O Boże, proszę, uzdrów ją! I rzekł Pan do Mojżesza: Gdyby jej ojciec 

plunął jej w twarz, czyż nie musiałaby się wstydzić przez siedem dni? Niech będzie przez 

siedem dni wyłączona z obozu, a potem niech wróci. I była Miriam wyłączona z obozu 

przez siedem dni, a lud nie ruszył w pochód, aż powróciła Miriam. 4 Moj. 12:1-15 

(BW). 
161

 Nehem. 13:1-3 (BW). 
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6. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby 

miłować imię Pana i zostać Jego sługami — wszystkich zachowujących szabat bez 

pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, 

7. przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. 

Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie 

nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów
162

. 
 

Dzięki wsparciu królów perskich, Żydzi odbudowali świątynię i mury 

Jerozolimy, ale raz pobłądziwszy grzęźli w grzechu i sami nie zacho-

wywali wiary. Zdarzało się, że bezcześcili i zaniedbywali świątynię: 
 

4. Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu 

naszego Boga, bliski krewny Tobiasza, 

5. Urządził dla niego przestronną komnatę tam, gdzie przedtem przechowywano 

rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, 

moszczu i oliwy, przypadające Lewitom, śpiewakom i odźwiernym, oraz dary dla 

kapłanów. 

6. Gdy to się działo, mnie nie było w Jeruzalemie, gdyż w trzydziestym drugim 

roku Artakserksesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie 

wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót, 

7. A gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił 

Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu 

Bożego. 

8. Oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe 

Tobiasza z komnaty, 

9. I kazałem oczyścić te komnaty, i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu 

Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. 

10. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono Lewitom ich udziałów, wobec 

czego Lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do 

swojej posiadłości
163

. 
 

Tak więc, Żydzi zdystansowali się od innych ludów i nie prowadzili 

wśród nich misji szerzenia wiary. Uciekali raczej przed nimi w obawie, 

że utracą własną wiarę — tak jakby jeden człowiek mógł zabrać wiarę 

drugiemu, wbrew jego woli. Ci, którzy znali Boga, chcieli zachować go 

tylko dla siebie. Stali się nieużytecznymi sługami dbającymi o swoje 

przywileje i o wadliwie interpretowane przepisy prawa, zamiast dbać 

o każdego sprawiedliwego bliźniego (nawet obcoplemieńca), 

szukającego Boga oraz o jego postępy w wierze i w miłosierdziu. 

Zamiast nauczać inne narody, Żydzi chcieli zachować wiedzę o Bogu 

tylko dla siebie. B r a k  d i a l o g u  prowadził do obumierania wiary. 

Zamiast nauczać ludzi, Żydzi podejmowali wobec nich działania 

restrykcyjne. Usuwali, nic nie rozumiejących, handlarzy z Jerozolimy 

a nawet sprzed jej murów: 
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 Izaj. 56:6-7 (BT). 
163

 Nehem. 13:4-10 (BW). 
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15. W owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino 

w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi 

i wszelkie inne ciężary, i sprowadzano w dzień sabatu do Jeruzalemu. Ostrzegłem 

ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. 

16. Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki 

towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie. 

17. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich: Co to za niegodziwa 

rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu? 

18. Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas 

całe to nieszczęście, a również na to miasto! Wy zaś ściągacie jeszcze większy 

gniew na Izraela, znieważając sabat? 

19. Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać 

wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie 

otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych 

z moich sług z poleceniem: W dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. 

20. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy 

na dworze, poza Jeruzalemem. 

21. Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich: Dlaczego nocujecie tuż przed murem? 

Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie 

przychodzili już w sabat
164

.  
 

O błędach popełnianych przez Żydów oraz o ich wadliwym rozu-

mieniu Bożego Prawa dobitnie pisał Izajasz:  
 

[...] Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne 

drogi, każdy bez wyjątku szuka swego zysku
165

. 
 

1. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos 

i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! 

2. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli 

narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, 

domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, 

powiadając: 

3. Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, 

a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy 

i uciskacie wszystkich swoich robotników. 

4. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie 

pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. 

5. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek 

umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór 

i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? 

6. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne 

więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie 

wszelkie jarzmo, 
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 Nehem. 13:15-21 (BW). 
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7. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do 

domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie 

odwrócisz. 

8. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło 

nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją 

tylną strażą. 

9. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, 

odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie 

palcem i bezecne mówienie, 

10. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy 

twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, 

11. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, 

i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony 

i jak źródło, którego wody nie wysychają
166

. 
 

Idea postu to nie umartwianie własnego ciała, ale d b a ł o ś ć  

o  sprawiedliwość. Post to występowanie przeciwko rozpuście wyzysku: 

Pościć to znaczy: „rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, 

wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać” (Izaj. 58:5-6 

BT). Takiej wiary i takiego postu Żydzi nie realizowali, a takiej wiary 

i takiego postu (postępowania) oczekuje Bóg. 
 

Słaba wiara Żydów sprawiała, że nie chcieli dzielić się nią z innymi 

narodami, pomimo takiego pragnienia narodów, a więc i woli Boga, 

bowiem to sam Bóg skłania ludzi ku wierze. Strach i egoizm, brak 

empatii i miłosierdzia, brak skłonności do odwzajemniania dobra, upór 

przy idei wyłączności sprawił, że Bóg p o m i n ą ł  Żydów w swoich 

dalszych planach. Bóg pozostawił Żydów w ich nacjonalizmie, którym 

zastępują wiarę do dzisiaj. W chwili obecnej ich negatywne cechy 

uwidaczniają się najdobitniej w usuwaniu z Palestyny Palestyńczyków. 

Sytuacja w Palestynie wymaga interwencji rzeczywistych sił pokojo-

wych. Trzeba w tym celu organizować światową opinię publiczną.  
 

Żydzi utracili swoje uprzywilejowanie. Bóg, który zna serca wszyst-

kich ludzi, obrał inną drogę, aby zbawić narody. Wysłał Jezusa, który 

ukazał, że wśród narodów drzemie wiara silniejsza i mocniejsza niż 

wśród Żydów. Jezus wielokrotnie doświadczył większej wiary w Boga ze 

strony innych narodów: 
 

12. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych 

mężów, którzy stanęli z daleka. 

13. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. 

14. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, 

zostali oczyszczeni. 
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15. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem 

chwaląc Boga. 

16. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. 

17. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych?               

A gdzie jest dziewięciu? 

18. Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 

cudzoziemiec? 

19. I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię
167

. 
 

5. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik
168

, prosząc go 

6. I mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. 

7. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go, 

8. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach 

mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. 

9. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; 

i mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: 

Czyń to, a czyni. 

10. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę 

powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. 

11. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do 

stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios. 

12. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów. 

13. I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został 

uzdrowiony sługa w tej godzinie
169

. 
 

Tak oto, brak wiary wśród Żydów i ich niechęć do wypełnienia 

posłannictwa narodu wybranego, jest g e n e z ą  chrześcijaństwa. Jezus, 

Apostołowie i pierwsi Chrześcijanie, wykazali się wiarą silniejszą niż 

śmierć. Nie mieli także żadnych kłopotów z powoływaniem uczniów. 

Św. Paweł, św. Piotr i pozostali Apostołowie poprzez swoje podróże 

rozprzestrzenili wiarę w jednego Boga i w Jezusa Chrystusa, pośrednika, 

w całym znanym im ówcześnie świecie, czyli w basenie Morza 

Śródziemnego.  
 

Królestwo Boże to porozumienie ludzi i narodów pomiędzy sobą. 

Porozumienie na płaszczyźnie monoteistycznej wiary, Nauki Jezusa 

i idei dobra absolutnego. Żydzi zostali c z a s o w o  wyłączeni z wiary, 

aby inne narody mogły do niej dotrzeć pierwsze. Boży plan zakłada, iż 

Żydzi wejdą do Królestwa Bożego, ale na końcu — kiedy z m i e n i ą  

m y ś l e n i e .  
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 Łuk. 17:12-19 (BW). 
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 Setnik - Rzymianin, dowódca oddziału składającego się ze stu żołnierzy w legionie 

rzymskim. 
169
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Odłączeni od wiary Żydzi pozostali w swoim nacjonalizmie. Oni 

także propagują swoje idee, ale propagowane przez nich wyobrażenia, 

wiążą się z podporządkowaniem innych narodów żydowskiemu zwierz-

chnictwu. Takie działanie nie może być realizowane bezpośrednio 

i otwarcie. Zawsze jest ono realizowane w sposób utajony i podstępny — 

najczęściej za pomocą pieniądza i manipulacji prawem oraz 

świadomością (media). Przynosi ono Żydom niechlubne sukcesy dzięki 

przewadze intelektualnej ludzi wyedukowanych w podstępie. Bariera 

intelektualna, nie pozwala wielu ludziom, spostrzec rzeczywistych 

intencji ludzkich działań. Innym utrudnieniem jest stosowanie działań 

wyjątkowo cynicznych i dwulicowych. Ludzie postępujący etycznie 

i przyzwyczajeni do wysokich standardów moralnych często nie są 

w stanie przyjąć, że można działać w sposób tak przewrotny. Człowiek 

szczerze wierzący, pomimo, że nie czyni zła, powinien być jednak zdolny 

do jego pojmowania, aby nie padać łatwo jego ofiarą:  
 

Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i nie-

winni jak gołębice
170

. 
 

Drogi wiary pełnej nacjonalizmu i wynikającego z niej podstępu 

prowadzą do upadku. W 64 p.n.e. Judea została zajęta przez Rzymian.  

Po objawieniu Nauki Jezusa drogi nacjonalizmu i monolatrii całkowicie 

i ostatecznie ukazały swoją wadliwość. W roku 70 n.e. po nieudanym 

żydowskim powstaniu Rzymianie zburzyli świątynię w Jerozolimie, co 

przepowiedział Jezus:  
 

1. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu  

pokazać zabudowania świątyni. 

2. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? 

Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie 

został rozwalony
171

. 

 

W 132 roku Rzymianie wypędzili Żydów z Jerozolimy. Żydzi utwo-

rzyli diasporę na terenie całego ówczesnego Imperium Rzymskiego. 

Stworzyli wspólnotę o duchowości jurydycznej, zamkniętej dla innych. 

Wielu Żydów wciąż przeciwstawia się woli Bożej upowszechnienia 

wiary wśród narodów. Żydzi nadal mylą pojęcie wybrania, z pojęciem 

wyłączności. Dzieło i postać Jezusa Chrystusa, który ukazał błędy 

żydowskiej postawy wobec Boga, bliźnich i religii, napawa ich lękiem, 

niechęcią lub nienawiścią i pogardą. Dzieje się tak w myśl zasady, którą 

najlepiej opisał Norwid; nie ten jest uznawany za niegodziwego, kto kala 
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własne gniazdo, ale ten kto widzi, jak jest ono skalane. Po powrocie 

z Babilonu, Żydzi wcale nie oparli życia w Jerozolimie na Boskim 

Prawie — jak zwykło się sądzić. Oparli je na swoim egoizmie. Dlatego 

Bóg zesłał im nową niewolę, najpierw grecką a później rzymską.  
 

Gdyby Żydzi zbudowali Państwo Boże ze wszelkimi ludami żyjącymi 

w okolicy oparte na szczerej i mocnej wierze, Rzymianie nie zdołaliby 

podbić tak wszechmocnego państwa, będącego pod Boską opieką. 
 

Przez następne stulecia Żydzi, pozbawieni ochrony Opatrzności oraz 

jako innowiercy narażeni byli na wszelki  i z a w s z e  n i e s p r a w i e d -

l i w y  atak. Dogmatyczne podejście do wiary powodowało nie tylko 

spory wśród Chrześcijan, stało się także przyczyną prześladowania 

Żydów. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że prześladowanie Żydów zawsze 

było g r z e c h e m . Zmuszanie ich do przechodzenia na katolicyzm, jakie 

miało miejsce na przełomie XV i XVI-ego wieku w Hiszpanii, było 

działaniem zbrodniczym.  
 

Trzeba także pamiętać, że Jezus nie przyszedł na świat, aby dać 

powód do zmiany pojmowania Boga, ale żeby wiarę w  jednego Boga 

rozszerzyć na wszystkie narody,  bowiem wiara wśród narodów była 

i jest zamierzeniem Boga. Na tym polega misja Jezusa i Nowe Przymierze 

przez Niego ogłoszone. Z tego też powodu Jezus został ukrzyżowany.  
 

Zmuszanie Żydów, poprzez szykany i prześladowanie do porzucenia 

wiary w jednego Boga, było nie tylko zbrodnicze, było b ł ę d n e . Wśród 

Żydów postępem duchowym jest, po prostu wiara w  p o s ł a n n i c t w o  

Jezusa; wiara w to, że Jezus przyszedł w imię Boże. Na tym i na zmianie 

myślenia zgodnie z zasadami duchowości właściwej polega rozwój 

duchowości wśród Żydów i wśród innych narodów. Postęp dokona się 

wówczas, kiedy wszystkie narody przyjmą wiarę w jednego Boga, 

a jednocześnie opowiedzą się za Nauką Jezusa.
172

 Jedność wśród 

Chrześcijan i Muzułmanów zaistnieje wcześniej niż jedność z Żydami. 

 

Żydzi odłączeni czasowo od wiary i pozbawieni duchowej tożsamo-

ści, zagrożeni dodatkowo prześladowaniami, zaczęli sami wytrwale i od 

początku budować swoje bezpieczeństwo w oparciu o pieniądz. 

Ponieważ jednak, „nie można służyć Bogu i mamonie”, starania Żydów 

oddalały ich od Boga — podobnie jak każdego człowieka, który zawierza 

sile pieniądza. 
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DEMOKRACJA FINANSOWA 

 
 

 

 

 
I Ja wam mówię: Zyskujcie sobie przyjaciół  

mamoną niesprawiedliwości, aby kiedy ustanie, 

przyjęli was do wiecznych przybytków. 

 

Jezus Chrystus  
Ewangelia św. Łukasza 16:9 
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7. POCZĄTKI I ISTOTA PIENIĄDZA 
 

 

Na początku pieniądza nie było. Ludzie zajmowali się zbieractwem, 

polowaniem a później uprawianiem roli, głównie na własne potrzeby.           

W zakresie wymiany, dominował handel wymienny. Wraz z rozwojem 

cywilizacji, wzrastała rola wymiany i wkrótce pojawiła się potrzeba 

zastąpienia handlu wymiennego, handlem stosującym uniwersalny nośnik 

wartości, wymienialny na wszelkie towary lub usługi. Najwcześniej 

w Chinach, około X-ego wieku p.n.e., takim nośnikiem stały się trwałe 

przedmioty metalowe; noże i szpadle. Następnie zaczęto oddzielać 

funkcję praktyczną tych przedmiotów, od ich funkcji umownej. Noże 

i szpadle jako przedmioty-znaki służące do wymiany, zaczęły ulegać 

miniaturyzacji — chociaż nadal zachowywały kształt pierwotnych 

narzędzi
173

. Następnym etapem w historii tych przedmiotów-znaków, 

było uproszczenie ich kształtu —  przestały przypominać noże i szpadle. 

Ostatecznie przyjęły się metalowe pierścienie i dyski. Taki był początek 

pieniądza. 
 

W kulturze śródziemnomorskiej dominowało złoto i srebro oraz jego 

naturalny stop zwany elektronem, później brąz i miedź. Pierwsze złote 

monety pojawiły się w Azji Mniejszej w Lidii w połowie VII-ego wieku 

p.n.e. Herodot tak opisywał Lidyjczyków: „Osobliwości, zasługujących 

na opis, ziemia lidyjska specjalnie nie posiada takich jak inne kraje, 

z wyjątkiem złotego piasku, który spławiany jest z gór Tmolos. [...] Córy 

ludu lidyjskiego wszystkie frymarczą swym ciałem i zbierają sobie w ten 

sposób posag; uprawiają to do chwili zamążpójścia i same się za mąż 

wydają. [...] Lidyjczycy mają podobne obyczaje jak inni Hellenowie, 

tylko, że pozwalają swym córkom uprawiać nierząd. Są oni, o ile mi wia-

domo, pierwszymi ludźmi, którzy bili złote i srebrne monety i nimi się 

posługiwali; pierwszymi też byli kramarzami”
174

. W Europie pieniądz 

został ściśle związany z wartością kruszcu, co utrudniało rozumienie jego 

umownej natury. Kruszcowy charakter pieniądza związany był także, 

w sposób bardzo istotny, z rzadkością występowania kruszców i trudnoś-

cią ich pozyskania. Czynniki zewnętrzne sprawiały, że emisja pieniądza 

była ograniczona. W wielu kulturach takie zewnętrzne ograniczenie 

emisji było warunkiem nadania pieniądzu wartości i tym samym 
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 Geoffrey Parker (red.), Ilustrowana historia świata, Warszawa, 1995, s. 62-63. 

Można tam obejrzeć zdjęcia tych przedmiotów podobnie jak lidyjskiego statera z poło-

wy VI w. p.n.e., o którym piszę niebawem. 
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 Herodot, Dzieje, ks. I, 93-94, Warszawa 1954, s. 64-65. (Cytat za: Wojciech 

Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002, s. 18).  
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uczynienia go miernikiem wartości dóbr pozostałych. To, co występowa-

ło najrzadziej, a jednocześnie było w miarę trwałe, stawało się środkiem 

wymiany. Działo się tak w wielu cywilizacjach, a środkiem wymiany 

czyniono nie tylko złoto i srebro, ale także różne przedmioty, np. rzadkie 

muszle. Zewnętrzne ograniczenie emisji — rzadkość występowania 

nośnika wartości — pojawiała się wszędzie tam, gdzie ludzie nie potrafili 

sami, skutecznie ograniczyć emisji, czyli zapanować nad nią siłą swego 

intelektu i ducha. 
 

Umowna funkcja pieniądza od początku unaoczniła się w Chinach. 

Dobitnym jej potwierdzeniem było świadome prowadzenie emisji ograni-

czonej i celowej, niezwiązanej z ograniczeniem zewnętrznym; rzad-

kością występowania. Chińczycy, już od X-ego wieku n.e., emitowali 

papierowe banknoty, zaopatrzone — po prostu — w pieczęcie i podpisy 

najwyższych urzędników państwowych: Jeden z największych podróż-

ników średniowiecznej Europy Marco Polo tak opisywał chińską emisję 

pieniadza: „Wszystkie te pieniądze papierowe robione są z taką powagą 

i namaszczeniem, jakby to było złoto lub srebro czyste, gdyż na każdym 

z nich kilku urzędników do tego wyznaczonych podpisuje swe nazwisko 

i wytłacza swoją pieczęć, i gdy to przez wszystkich wykonane zostanie, 

najwyższy mincerz, ustanowiony przez cesarza, zanurza swą pieczęć 

w cynobrze i pieczętuje nią pieniądz tak, że kształt pieczęci odbija się na 

nim cynobrową czerwienią; taka moneta ma pełną wartość. Każde 

fałszerstwo karane jest śmiercią. Monetę ową wypuszcza Chan w tak 

wielkiej ilości, że mógłby za nią wykupić wszystkie skarby świata”
175

. 

Było to zwycięstwo twórczej i praktycznej myśli oraz kultury, nad 

chciwością i zachłannością obecną w innych cywilizacjach, znacznie 

bardziej barbarzyńskich. W barbarzyńskich cywilizacjach — w obliczu 

braku ducha — rygor emisji wynikał z czynników zewnętrznych. 
 

Pojawienie się banknotów drukowanych w Europie, było prawdzi-

wym przełomem. Na początku, banknoty opierały swoją wartość, także 

na wartości kruszcu, ale działo się to w sposób p o ś r e d n i , z wykorzy-

staniem umowy społecznej — nie tak jak w przypadku złotych czy 

srebrnych monet. Był to olbrzymi postęp a jednocześnie dobitne 

unaocznienie zasady, iż pieniądz nie ma wartości sam w sobie, ale jest 

odzwierciedleniem wartości istniejącej niezależnie od niego. Na początku 

był to tzw. parytet złota, czyli ilość złota w skarbcu, stanowiąca, 
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przynajmniej częściowe pokrycie dla banknotów w obiegu. Procent 

złotego pokrycia dla emisji pieniądza, wyznaczał różnice kursów 

pomiędzy walutami różnych krajów. Także dolar amerykański miał być, 

decyzją prezydenta Trumana z 1947 roku
176

, wymienialny na złoto. 

Żywiołowa emisja amerykańskiego dolara uchyliła parytet złota dla tej 

waluty. Ilość dolarów w obiegu zwiększyła się wielokrotnie, 

proporcjonalnie do amerykańskich zobowiązań płatniczych wobec 

zagranicy. Złote pokrycie dla amerykańskich długów zagranicznych 

zmniejszyło się z bardzo bezpiecznego 250 % w roku 1947 (za 

prezydentury Trumana) do budzącego niepokój 19 % w roku 1971. 

Prezydent Nixon zawiesił wówczas wymienialność dolara na złoto.  
 

Wkrótce, w 1976 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) 

dokonał demonetaryzacji złota
177

, kończąc ponad dwudziestosześcio-

wieczny okres wiązania wartości pieniądza z kruszcem. Wartość złota 

przestała wyznaczać wartość pieniądza. Można domniemywać, że demo-

netyzacja złota miała jeszcze inną przyczynę, niż ta oficjalnie podawana 

w przypadku dolara. Parytet złota utrudniał lichwę. Nie było skąd brać 

złota na pokrycie naliczanych procentów od zawartych umów kredy-

towych oraz karnych odsetek od długów. Parytet złota utrudniał 

mnożenie pieniędzy za pomocą lichwy i unaoczniał fakt, iż odsetki od 

kredytów oraz odsetki od odsetek (tzw. procent składany) to nie są 

rzeczywiste pieniądze, a jedynie zobowiązania płatnicze. Po uchyleniu 

parytetu złota oprocentowanie zaczęto traktować jako źródło, „w pełni 

wartościowego” pieniądza. Jest to ciemna strona demonetyzacji złota. 
 

Jasną stroną demonetyzacji złota było dobitne unaocznienie zasady, 

że to i l o ś ć  d ó b r  k o n s u m p c y j n y c h  produkowanych przez 

społeczeństwo, oraz ilość i poziom usług, decydują o wartości pieniądza, 

a nie odwrotnie. Złoto jest tylko jednym z dóbr. Wartość pieniądza jest 

określana przez ilość dostępnych dóbr konsumpcyjnych, ta zaś zależna 

jest od ludzkiej pracy wyrażonej w wytworzonych dobrach. Zupełnie 

niekonieczne jest tutaj pośrednictwo złota, a jego parytet wręcz przeszka-

dza. Lawinowe zwiększanie się, wraz z postępem technicznym w pro-

dukcji, ilości dóbr konsumpcyjnych, prowadziłoby do nienaturalnego 

zawyżenia ceny złota, gdyby miało ono stanowić pokrycie na wszystkie 

dobra i usługi. Ludzie nie rozumieli, że istotna wartość pieniądza, to 

wartość ludzkiej pracy zawartej w towarach oraz usługach. Często 
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 Por. Wojciech Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, 

Warszawa 2002, s. 186.  
177

 Tamże s.187, 190. 
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sądzili, że wystarczy pomnażać ilość pieniędzy (złotych i srebrnych 

monet lub banknotów), aby osiągnąć bogactwo. Wyrażanie pieniądza 

w złocie — jednym z dóbr — skutecznie zaciemniało rzeczywistą naturę 

zależności pomiędzy pieniądzem a wytworzonym przez człowieka 

dobrem konsumpcyjnym. Zniesienie parytetu złota stworzyło w polityce 

finansowej nową sytuację, która nie została jeszcze dokładnie wyjaśnio-

na. Nie zaproponowano także, kreatywnych rozwiązań, związanych 

z  n o w ą  n a t u r ą  pieniądza,  pozbawionego parytetu złota. Zostaną one 

zaproponowane w niniejszej pracy, ale dopiero po koniecznej (i bardzo 

krótkiej) analizie dotychczasowych dziejów pieniądza.  
 

Tymczasem dodam tylko, że uwolnienie pieniądza od parytetu złota 

w naszej cywilizacji, nie było aktem dobroczynności — ani świadectwem 

duchowego rozwoju —  i jak do tej pory; spotęgowało tylko negatywne 

funkcje pieniądza, charakterystyczne dla pieniądza kruszcowego. 

Lichwa, która uprawiana była już w handlu wymiennym i we wczesnej 

formie gospodarki towarowej oraz przy użyciu pieniądza kruszcowego, 

po zniesieniu parytetu złota, rozprzestrzeniła się błyskawicznie i do 

niespotykanych dotąd rozmiarów. Niektórzy, nawet, zaczęli nazywać to 

zjawisko „rewolucją finansową”. Demonetyzacja złota, jak dotąd, 

ujawniła jedynie swoje negatywne strony i posłużyła do zalegalizowania 

niebotycznych zysków z lichwy i ze złego prawa.  
 

W niniejszej pracy zaprezentuję szkic  p o z y t y w n e g o  wykorzysta-

nia faktu demonetyzacji złota, który wynika z rozwoju duchowości i na 

prymacie duchowości się opiera. Ale po kolei. 
 

Banknot pojawił się w Europie jako dojrzała forma istniejących 

wcześniej zobowiązań płatniczych; zaświadczeń i weksli oraz papierów 

wartościowych, które zapośredniczyły dysponowanie bogactwem real-

nych dóbr, a także umożliwiały ich czerpanie. Ewolucja pieniądza nie 

zatrzymała się na banknocie. Ostatnio wraz z rozwojem technologii 

komputerowej pojawiła się najnowsza i ostatnia forma pieniądza: 

p i e n i ą d z  e l e k t r o n i c z n y , wyrażany jedynie w formie znaku na 

ekranie monitora lub w formie komputerowego wydruku stanu konta. 

Jest on dostępny na życzenie np. dzięki kartom kredytowym i jest — po 

zniesieniu parytetu złota — jedynie  i n f o r m a c j ą .  Wraz z taką zmianą  

i z podziałem pracy, jaki dokonał się przez wieki i uczynił wymianę dóbr 

życiową koniecznością, otworzyły się zupełnie nowe możliwości uzyski-

wania pieniędzy, a pieniądz rozszerzył dziedzinę swojego istnienia. Stał 

się; po pierwsze —  s y m b o l i c z n y m , liczbowym wyrazem ludzkiej 

energii  życiowej, po drugie — formą kontrolowania ludzkiej a k t y w -
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n o ś c i  ż y c i o w e j , zarówno aktywności pojedynczego człowieka jak                  

i całych społeczeństw. Do tego tematu powrócimy w dalszej części 

pracy. Tymczasem kontynuujmy rozważania historyczne. 
 

Przyjrzymy się funkcjom, które w dziejach ludzkości pełnił pieniądz. 

Pierwszą funkcją, do której pieniądz został powołany, było umożliwienie 

swobodnej wymiany. Pieniądz umożliwiał swobodny handel. Po drugie 

pieniądz stał się bardzo sprawnym i wygodnym sposobem gromadzenia 

majątku, co nie było zgodne z jego pierwotną funkcją, ale konsekwentnie 

z niej wyniknęło. Pieniądz umożliwiał także swobodny podział wytwo-

rzonych dóbr.  
 

Umożliwienie swobodnej wymiany i łatwy podział dóbr to pozyty-

wne funkcje pieniądza. Natomiast gromadzenie pieniądza może mieć 

wiele funkcji i nie wszystkie są pozytywne. Pozytywna funkcja 

gromadzenia pieniędzy to kumulowanie środków finansowych, aby 

zrealizować społecznie użyteczne przedsięwzięcie. Inny pozytywny 

aspekt gromadzenia pieniędzy to oszczędzanie na zakup artykułu, 

którego cena przekracza nasz jednorazowy dochód. Natomiast bezużyte-

czne gromadzenie pieniądza (tezauryzacja) ma znaczenie negatywne, 

które można porównać do czasowego wycofywania go z obiegu. Takie 

zjawisko, kiedy stawało się powszechne, zaburzało wymianę, utrudniało 

handel i produkcję oraz zaspokojenie potrzeb tym, którzy nie posiadali 

odłożonych zasobów pieniędzy. Następowała wówczas z konieczności, 

(ale jeszcze częściej z chciwości), dodatkowa emisja monet o zmniej-

szonej zawartości kruszcu: tzw. „psucie pieniądza”. Zjawisko ówczes-

nego psucia pieniądza mogło oczywiście wynikać nie tylko z chciwości, 

ale także z braku złota. Złoto w pieniądzu bardziej go ograniczało, niż mu 

pomagało. Stwarzało dodatkową komplikację zaciemniającą zależność 

pieniądza od ludzkiej aktywności. Brak złota mógł nawet w przypadku 

dynamicznie rozwijającej się gospodarki prowadzić niesłusznie do 

zastoju. Z kolei nadmierna emisja (nawet złotego) pieniądza prowadziła 

do inflacji i upadku danej waluty w przypadku braku produkcji
178

, 

niedoboru konkretnych dóbr lub braku społecznego zapotrzebowania na 

produkowane dobra
179

. 

                                                 
178

 Stało się tak w XVII wiecznej Hiszpanii. Wzrost ilości kruszców jakie były 

przywożone z Ameryki, powodował proporcjonalny wzrost cen. Ilość kruszców w 

Hiszpanii zwiększyła się osiemnastokrotnie, ale przy braku rozwoju gospodarczego 

podobnie wzrosły ceny. Por. Norman Davis, Europa, Kraków 1999, s. 1279. 
179

 Najlepszym przykładem braku społecznego zapotrzebowania na produkowane 

„dobra” są zbrojenia. Brak zapotrzebowania na broń jest likwidowany poprzez wywoły-

wanie konfliktów i wojen, wbrew woli społeczeństw.  
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Negatywne zjawiska towarzyszące pieniądzom brały się zazwyczaj 

z jego bezużytecznego gromadzenia (tezauryzacji), ono samo zaś wynika-

ło z ludzkiej chciwości — chciwość zaś z lęku i poczucia małej wartości.  
 

Szybko pojawiły się inne zastosowania zgromadzonego pieniądza, 

nie związane z handlem, produkcją, dzieleniem majątku, ani z płaceniem 

podatków, ale wymyślone przez ludzi chciwych i służące chciwości. 

Pieniądz zaczęto pożyczać na procent. Ten, kto miał dużo pieniędzy mógł 

pożyczyć je na procent drugiemu. Takie pożyczanie nie było 

przyjacielską przysługą. Stało się i n t e r e s e m . Wierzyciel musiał oddać 

więcej pieniędzy, niż pożyczył. Zjawisko to zaczęto nazywać lichwą. 

Lichwa jest zyskiem, jaki ktoś uzyskuje bez pracy, czyli bez 

wydatkowania swojej energii — niezależnie od wysokości odsetek. 

Lichwa to utrzymywanie się przy życiu bez pracy. Jest ona sprzeczna 

z Bożymi wskazaniami; „w mozole żywić się będziesz, [...] w pocie 

oblicza twego będziesz jadł chleb”
180

, które określają kondycję 

człowieka: jego związek z pracą  f i z y c z n ą  i  u m y s ł o w ą . 
 

 Zysk z lichwy jest możliwy wyłącznie dzięki temu, że istnieją 

różnice finansowe pomiędzy ludźmi. Jest on związany z pracą tylko 

pośrednio — z pracą innych ludzi, którzy pożyczyli pieniądze, aby 

przeżyć lub sfinansować własne przedsięwzięcie gospodarcze. Lichwa 

jest więc p o d s t a w o w ą  f o r m ą  f i n a n s o w e g o  w y z y s k u  

człowieka przez człowieka, którą pieniądz bardzo usprawnił. Nie piszę, 

że wywołał, bowiem lichwa, czyli żądanie oddania więcej, niż się 

pożyczyło, realizowane było także w gospodarce towarowej, np. w zbożu 

i było obecne już w starożytnej Mezopotamii i Egipcie.  
 

Lichwa w trakcie dziejów została bardzo ściśle związana z pozyty-

wną funkcją gromadzenia pieniędzy; umożliwiała bowiem sfinansowanie 

społecznie użytecznego przedsięwzięcia ludziom przedsiębiorczym, nie 

posiadającym gotówki. Lichwa przylgnęła do gospodarczej inicjatywy, 

jak pasożyt do zdrowego organizmu. Symbioza ta była możliwa dlatego, 

że wspólnota ludzka, nie wypracowała innych, etycznych zasad emisji 

pieniądza na cele społecznie użyteczne. Przemieszanie negatywnego 

i pozytywnego aspektu lichwy, jest w niej obecne do dzisiaj. Współ-

cześnie doszliśmy do takiego punktu w rozwoju naszej cywilizacji, że 

m u s i m y  o d d z i e l i ć ,  potrzebę emisji pieniądza na cele społecznie 

użyteczne, od lichwy, gdyż jej negatywna funkcja, rozrosła się do tego 
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stopnia, iż nie tylko blokuje rozwój naszej cywilizacji, ale zagraża 

narodom. Ale nie uprzedzajmy wykładu.  
 

Lichwa prowadziła do dalszego gromadzenia bogactwa ponad własne 

potrzeby. Posiadanie pieniędzy stało się sposobem na zarabianie pienię-

dzy, czyli czerpanie zysków z pracy innych ludzi. Lichwa to naliczanie 

procentu nie od wypracowanego, osiągniętego realnie zysku, ale od 

kwoty pożyczki. Lichwa polega na abstrahowaniu od warunków 

rzeczywistej realnej gospodarki i zastąpieniu udziału w zysku 

abstrakcyjną opłatą od pożyczonych pieniędzy. Lichwie zawsze 

towarzyszy przerzucanie ryzyka na pożyczkobiorcę. Jest to świadectwem 

instrumentalnego traktowania pożyczkobiorcy i braku poczucia 

ludzkiego braterstwa. Uniwersalność pieniądza, za który można nabyć 

wszelkie towary, dodatkowo zachęca ludzi do jego gromadzenia. 

W przypadku „miłości do pieniądza”, ludzie zachłanni nigdy nie mogą jej 

nasycić, tak jak stosunkowo szybko mogą się nasycić dużą ilością 

konkretnych dóbr: jedzeniem, piciem, garderobą, sprzętami 

i nieruchomościami. 
 

Z negatywnych cech lichwy ludzie szlachetni zdawali sobie sprawę 

już od starożytności i dążyli do ograniczenia jej prawem. Takie działania 

były prowadzone w Egipcie i w Babilonii. Limit zysków pożyczkodawcy 

był tam niski w porównaniu do zwyczajów obecnych, kiedy oprocen-

towanie kilkukrotnie przekracza wartość pożyczki. W Egipcie zwracano 

dobra wartości maksymalnie dwukrotnej (200%), w Babilonii powię-

kszone maksymalnie (jedynie) o jedną trzecią (133%)
181

. Żydowskie 

prawo, w ogóle zakazywało lichwy i pożyczania na procent pieniędzy 

oraz żywności, chociaż zakaz ten był stosowany wyłącznie wewnątrz 

wspólnoty żydowskiej.  
 

W Grecji o pieniądzach wypowiadali się najwięksi filozofowie.           

W dialogach Platona, Sokrates krytykował ludzi za miłość do pieniędzy, 

które skąpcy i dorobkiewicze traktowali na równi z miłością do rodziny. 

W Państwie, Platon opowiadał się za zwalczaniem bogactwa i biedy, 

jako zjawisk zagrażających społecznej stabilności i rodzących zepsucie 

moralne. Taki pogląd był uzasadniony; bowiem istnieniu pieniądza 

kruszcowego, podległego jedynie zewnętrznemu rygorowi w ograni-

czeniu emisji, od początku towarzyszyły negatywne etycznie zjawiska. 

Lidyjczycy akceptowali rozwiązłość swoich córek. Zaczęły się także 

upowszechniać gry hazardowe. Pisał o tym Herodot
182

.  
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 Por. tamże, s. 16-17. 
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 Por. tamże, s. 18. 
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Już Platon i Arystoteles dostrzegali umowność pieniądza, możliwość 

zastąpienia go pieniądzem niekruszcowym: „znakiem służącym do 

wymiany”
183

. W Etyce nikomachejskiej Arystoteles precyzyjnie określa 

naturę pieniądza; „jest czymś nie przyrodzonym, lecz ustanowionym 

przez prawo [...] i w mocy naszej leży zmienić go i uczynić bezużyte-

cznym”
184

. Arystoteles bardzo negatywnie oceniał lichwę. Jest to według 

niego działanie niezgodne z naturą pieniądza, ten bowiem został ustano-

wiony w celu ułatwienia wymiany, a nie w celu bogacenia się, poprzez 

czerpanie zysków z jego udzielania ; „a już z najzupełniejszą słusznością 

znienawidzone jest rzemiosło lichwiarza, ponieważ w tym wypadku 

osiąga się zysk z samego pieniądza, który mija się ze swym 

przeznaczeniem. Stworzony został bowiem do celów wymiany, a tym-

czasem poprzez pobieranie procentów sam się pomnaża. [...] Toteż ten 

sposób zarobkowania jest w najwyższym stopniu przeciwny naturze”
185

.  
 

Chrześcijaństwo od początku występowało przeciwko miłości do 

pieniędzy i przeciwko lichwie, widząc w tych zjawiskach niebezpie-

czeństwo utraty wiary; „nie można Bogu służyć i mamonie”. Jezus 

widząc, że wyzysk prowadzony jest za pomocą pieniądza, nazywał 

pieniądz po prostu „niesprawiedliwością”. Pierwsze wspólnoty chrześci-

jańskie używały pieniądza tylko do reprezentowania wspólnoty na 

zewnątrz. Ludzie wstępujący do wspólnoty, dobrowolnie oddawali jej 

swoje pieniądze, decydując się żyć według prawa Bożego. O tym jak 

ważna i wyrazista była ta decyzja, może świadczyć fakt nietolerowania 

przez Boga żadnej nieuczciwości w tym zakresie: 
 

32. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie 

nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 

33. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. 

34. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, 

którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze 

sprzedaży 

35. I kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.  

36. I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pociesze-

nia, lewita, rodem z Cypru, 

37. Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. 
 

                                                 
183

 Tamże, s. 20. W dwudziestym wieku n.e. przewidywania Platona spełniły się. 
184

 Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. V, 1133, 28-34, Warszawa 1982, s.179. Cytat: 

tamże, s. 20. To powiedzenie Arystotelesa należy traktować jak proroctwo, które 

najpierw my, a później nasze wnuki, będziemy mogli zrealizować. 
185

 Arystoteles, Polityka..., ks. I 1258 a,b, s. 27. Cytat: tamże, s. 23. 
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1. A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość 

2. I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył 

u stóp apostołów. 

3. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha 

Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? 

4. Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś 

rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do 

serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. 

5. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął 

wszystkich, którzy to słyszeli. 

6. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. 

7. A po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. 

8. I odezwał się do niej Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona 

zaś rzekła: Tak jest, za taką. 

9. A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi 

tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. 

10. I upadła zaraz u nóg jego, i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli 

ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża
186

. 
 

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie zanegowały całkowicie rolę 

pieniądza w określaniu stosunków pomiędzy ludźmi. W obliczu wiary 

w Boga i miłości bliźniego, pieniądz jest zbędny. Przekazanie go do 

dyspozycji wspólnoty było potrzebne z związku z ograniczonym 

zasięgiem pierwszych gmin chrześcijańskich. W dobie autentycznego, 

powszechnego chrześcijaństwa pieniądza może nie być. 
 

Upowszechnienie się chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim nie 

zlikwidowało pieniądza, nawet po oficjalnym uznaniu religii chrześci-

jańskiej przez Konstantyna Wielkiego. Stało się tak, bowiem Konstantyn 

wykorzystał idee chrześcijańskie jedynie do objęcia władzy. Nie było to 

zwycięstwo Nauki Jezusa. Ten rozdział dziejów omawiam w części     

III-ciej Arte Sacra. Tutaj tylko zaznaczę, że zamiast Nauki Jezusa, 

zaczęto rozprzestrzeniać kompromis pomiędzy wiarą pierwszych 

Chrześcijan, greecką filozofią i mitologią a zasadami świeckiego 

państwa. Chrześcijaństwo przybrało formę dogmatycznej religii, a tracąc 

autentyczny autorytet jednego Boga, wyznawanego przez samego Jezusa, 

musiało być wspierane państwowym przymusem. Różnice świadomości 

religijnej, stały się ekspresją walki o społeczną pozycję, prowadząc 

w obliczu braku miłości bliźniego, do dogmatycznego usztywnienia 

i w efekcie do podziałów wewnątrz chrześcijaństwa. 
 

17. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgor-

szenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. 
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18. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, 

i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków
187

. 
 

W średniowiecznym chrześcijaństwie zwalczano lichwę, ale niezbyt 

konsekwentnie. W 626 roku synod w Clichy zakazał wiernym uprawiania 

lichwy, zarówno ludziom duchownym jak i świeckim. Karol Wielki 

powtórzył ten zakaz w 789 roku. Zakaz ten, nie został jednak poparty 

innymi, koniecznymi posunięciami. Nie wytworzono chrześcijańskich 

z a s a d  e m i s j i  pieniądza, co stało się z czasem i co jest do dzisiaj, 

p o w o d e m  b r a k u  r e a l i z a c j i  c h r z e ś c i j a ń s t w a . Tę nieko-

rzystną sytuację, zmienia dopiero teoria demokracji  finansowej , ku 

której zmierzamy w niniejszym wykładzie i którą trzeba będzie jak naj-

szybciej wprowadzić w życie — oczywiście na zasadach demokratycz-

nych — jeżeli wspólnota chce żyć w państwie zorganizowanym według 

zasad chrześcijańskich. 
 

W gospodarce zapośredniczonej przez pieniądz, czasami są potrzebne 

pożyczki kapitałowe. Średniowieczni Frankowie realizowali je w koope-

racji z cudzoziemcami: Lombardczykami lub „innowiercami”, Żydami. 

Prowadziło to do rozwoju bankowości niezależnej od władzy państwo-

wej. Najbardziej niebezpiecznego zjawiska dla państw i narodów. Takie 

posunięcia nie wyeliminowały, ani lichwy, ani negatywnych funkcji 

pieniądza. Z czasem lichwa stała się narzędziem destrukcji, tym bardziej 

niebezpiecznym, że prowadzonym niezależnie od władzy królewskiej 

i duchowej. Lichwa odzyskała swoje wpływy w społeczeństwie chrześci-

jańskim, a wraz z rozwarstwianiem się wspólnoty i powiększaniem 

dysproporcji majątkowych, zaczęła podporządkowywać sobie coraz to 

nowe dziedziny życia społecznego Chrześcijan. Dzisiaj niemal całko-

wicie zdominowała finanse, bankowość, życie gospodarcze, a także 

m e n t a l n o ś ć  ludzi.  
 

W społeczeństwie o dużym zróżnicowaniu kapitałowym, zaczęła się 

upowszechniać niekorzystna tendencja, coraz więcej ludzi pożyczało od 

innych pieniądze, płacąc im za to procent. Ludzie ci, musieli, tak 

zorganizować pracę własną i swoich pracowników oraz, tak określić ich 

wynagrodzenie, aby wytworzone efekty pracy pokryły koszty i przynio-

sły dochód, także temu, kto udzielił pożyczki kapitałowej. W ten sposób 

lichwa uległa zapośredniczeniu. Na spłatę kapitału zaczęli pracować inni 

ludzie, którzy mogli nawet nie wiedzieć o zobowiązaniach płatniczych 

swojego pracodawcy. Pojawił się wyzysk niczego nie świadomych ludzi. 

Nastąpiło zawłaszczanie części wartości dodanej, wynikającej z pracy 
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włożonej przez pracownika, nie tylko przez pracodawcę, ale także przez 

pożyczającego kapitał. (Oczywiście zawłaszczanie części wartości 

dodanej przez pracodawcę, nie jest uzależnione od faktu pożyczenia 

kapitału i może występować niezależnie, także przy własnych źródłach 

finansowania. Najczęściej jednak, aby uruchomić nowe, kapitałochłonne 

przedsięwzięcie gospodarcze, przedsiębiorca korzystał z pieniędzy 

powierzonych). W ten sposób rozprzestrzeniało się w gospodarce 

niekorzystne zjawisko; legalizacja i banalizacja lichwy, dokonywana na 

dodatek bez wiedzy osób wyzyskiwanych. Coraz więcej ludzi dążyło do 

tego, aby uzyskiwać dochody z samego faktu posiadania kapitału, czyli 

bez pracy i bez ryzyka gospodarczego. Banki, które pośredniczą w 

lichwie pomiędzy ludźmi, same także prowadzą największe w skali 

społeczeństwa, operacje lichwiarskie, które już dzisiaj nie nazywa się 

lichwą tylko udzielaniem kredytu. Pieniądz rodzi pieniądz; czyli 

wspólnota pomnaża bogactwo najbogatszych, uzależniając się 

jednocześnie od pieniądza jak narkoman od narkotyku.  
 

Pochodną formą wyzysku lichwiarskiego stało się — opisane najle-

piej przez Karola Marksa — przywłaszczanie sobie przez pracodawcę 

części wartości dodanej, wynikającej z pracy najemnej. Zwyczaj wyraża-

nia wartości dodanej, w liczbowej formie pieniężnej i przywłaszczania 

sobie tej wartości, także wynikał z lichwy. Było to wyuczone zachowanie 

usankcjonowane przez tradycję i wzmacniane przez prawne zalegalizo-

wanie lichwy, nazywanej kredytem. Ktoś kto inwestował swoje pieniądze 

w realny interes, chciał uzyskać, przynajmniej, tak duży zysk, a lepiej 

większy, niż ten, który mógłby osiągnąć wpłacając kapitał „bezpiecznie”, 

na procent do banku. Utrwalenie lichwy w praktyce bankowej rozpow-

szechniało jej zasadę, czyli finansowy wyzysk ludzi pomiędzy sobą na 

coraz to nowe dziedziny życia.  
 

Znaczącą rolę, odegrało tu zastąpienie słowa: lichwa, słowem: kredyt. 

O ile lichwa, kojarzyła się z tradycyjnie pogardzanym zajęciem wymu-

szania od ludzi potrzebujących większych opłat — to słowa: kredyt 

zaczęto używać w pozytywnym kontekście dostępu do pieniędzy. To, że 

będą oni musieli oddać więcej pieniędzy niż pożyczyli  nazwano słowem: 

o p r o c e n t o w a n i e . Oprocentowanie uzasadniano faktem nagminnego 

„psucia pieniądza” (bicia monet lub drukowania banknotów bez 

pokrycia) i częstym spadkiem jego wartości. Uważano, że aby oddać po 

pewnym czasie taką samą ilość pieniędzy trzeba ich oddać więcej — tak 

jakby pieniędzy nie pożyczonych nie „psuto”. Notabene: oprocentowana 

pożyczka stawała się wówczas dla wierzyciela formą korzystnego 

ubezpieczenia kapitału przez dłużnika. Określenie kredyt odwoływało się 
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głównie do pozytywnej funkcji gromadzenia pieniędzy i do możliwości 

ich udzielania, natomiast zdawkowo traktowało o jego funkcji 

negatywnej: oprocentowaniu, czyli o lichwie, która tym samym, nienaz-

wana, znikała ludziom z pola widzenia. 
 

Oprocentowanie wydawało się wielu ludziom uzasadnione, inni byli 

do jego akceptacji przymuszeni okolicznościami i tylko jego nadmierna 

wysokość traktowana była jak lichwa. Dzięki kredytowi i oprocen-

towaniu, udało się uczynić z lichwy zajęcie „szacowne i pożyteczne”. 

N o w a   n a z w a  zmieniła ocenę etyczną całego zjawiska. Udało się po 

raz kolejny omamić wielu ludzi. Obecnie można zauważyć dalszy postęp 

tej nowomowy. Kredyt nazywa się dzisiaj „produktem”. Bank staje się 

wówczas „przedsiębiorstwem produkcyjnym” jakich wiele. Produkuje 

pieniądze dla swoich właścicieli i udziałowców. Ten sposób manipulacji 

świadomością, ma uzasadniać wolność banków w liberalnej, kapitali-

stycznej gospodarce i zapewnić im bezpieczeństwo w pomnażaniu 

pustych pieniędzy. Ale po kolei. 
 

Lichwa to pierwotny, najprostszy mechanizm względnie trwałego 

wyzysku człowieka przez człowieka. Lichwa (i wyzysk) to etyczna 

dewiacja, która rozszerza się na coraz to nowe dziedziny życia 

społecznego. Lichwa jest przeciwieństwem miłosierdzia i sprawiedli-

wości. Jest ona wykorzystywaniem sił życiowych człowieka, którego 

spotkało jakieś nieszczęście (np. klęska nieurodzaju) lub który znalazł się 

w sytuacji przymusowej. Pożyczając takiemu człowiekowi pieniądze lub 

środki do życia, pomaga mu się — pożyczając je n a  p r o c e n t  

wykorzystuje się jego nieszczęście, aby samemu s k o r z y s t a ć . Często 

popycha się potrzebującego człowieka, ku jeszcze większemu 

nieszczęściu: zadłużenie wzrasta z czasem. Lichwiarski procent jest ceną 

czasu, ale czas nie jest własnością człowieka. Lichwa istnieje i może się 

rozwijać dzięki opieszałości ludzi w miłości bliźniego i w miłosierdziu. 

Dla ludzi zajmujących się lichwą, największym niebezpieczeństwem jest 

l u d z k a  s o l i d a r n o ś ć . Lichwiarze Żydzi już w XV wieku 

protestowali przeciwko nie oprocentowanym (lub nisko oprocento-

wanym) pożyczkom, jakie były oferowane ludziom ubogim przez 

kościelne instytucje finansowe: Montes  Pietatis
188

. Montes Pietatis 

zostały powołane w celu obrony ludzi przed lichwą, jaka została 

rozpowszechniona w średniowiecznej Europie, w dobie wypraw 

krzyżowych. Pierwsze takie instytucje finansowe udzielające 
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nieoprocentowanego kredytu były prowadzone przez franciszkanów: 

w Perugii od 1462 roku, w Orvieto i Neapolu od roku 1463. W czasach 

powszechnego wyzysku i lichwy nie oprocentowany kredyt świadczy o 

miłosierdziu — jest autentyczną formą pomocy bliźniemu.  
 

Bezinteresowne pożyczki są dobre i potrzebne. Nadal jednak nie 

rozwiązują kwestii etycznej emisji pieniądza i konieczności takiej emisji, 

gdyż ilość pieniądza we wspólnocie p o w i n n a  s i ę  z w i ę k s z a ć  

wraz ze wzrostem ilości towarów i przyrostem naturalnym ludności.  
 

Brak etycznej emisji pieniądza we wspólnotach europejskich, był 

ściśle związany z jego kruszcowym charakterem. Władcy, chcąc 

wyemitować złoty pieniądz, albo go „psuli”, dodając srebra lub miedzi, 

albo pozyskiwali go w handlu z innymi krajami. Rozpowszechnionym 

sposobem pozyskiwania kruszców było nakładanie, coraz to nowych 

podatków. Wówczas ciężar pozyskania kruszcu, władcy przerzucali na 

ludność. Innym sposobem pozyskania pieniędzy były pożyczki. 

Gromadzenie kruszcowego kapitału przez lichwiarzy, umożliwiało 

udzielanie takich pożyczek.  Korzystanie przez władców z lichwiarskich 

pożyczek, które uzależniały ich gospodarczo i politycznie, wynikało 

właśnie z kruszcowego charakteru pieniądza. Potęga lichwy b y ł a  

z a k o r z e n i o n a  w  z ł o c i e  — w starym sposobie na ograniczenie 

emisji poprzez zewnętrzną regulację podaży pieniądza (rzadkość wystę-

powania nośnika wartości). 
 

Poprzez wyzysk i lichwiarski kredyt kapitał ulegał kumulowaniu, 

a jego władza nad społeczeństwem wzrastała. We wspólnocie opartej na 

pieniądzu, a takie są w większości współczesne państwa, rządzi ten kto 

posiada najwięcej pieniędzy. Posiadacz kapitału ma dostęp do 

z a s o b ó w  l u d z k i e j  e n e r g i i , którymi może dysponować według 

własnego życzenia. Jego władza, oparta na pieniądzu, jest możliwa 

wówczas, gdy inni ludzie nie posiadają pieniędzy, więc posiadacz 

kapitału zawsze dążył do tego, aby inni ludzie żyli w biedzie, zdani na 

jego łaskę i niełaskę.  
 

Tradycyjnie działo się to poprzez obniżanie wynagrodzenia za pracę. 

Wymyślono nawet „spiżowe prawo płacy”, które określało wysokość 

płacy na poziomie odpowiadającym minimalnym kosztom utrzymania 

i to bez względu na wartość produkcji. Do dzisiaj stosuje się tą metodę, 

zmieniła się tylko nazwa, z prawa: „spiżowego” na „żelazne”.  

 

Ci, którym udało się zgromadzić najwięcej kapitału, założyli banki 

i pomnażali pieniądz udzielając oprocentowanych kredytów. Oprocento-
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wanie lokat sprawiło, że dochód został uniezależniony od pracy i od 

produkcji. Strajki, przerwy w produkcji, rezygnacja z pracy z powodu 

zbyt niskich płac, nie szkodziła posiadaczom kapitału, w obliczu 

wysokiego oprocentowania wkładów w banku. Im większe jest 

bezrobocie, tym większa konkurencja w staraniach o pracę i tym niższe 

wynagrodzenie staje się wynagrodzeniem, które ludzie są zmuszeni 

przyjąć. W obliczu finansowego kryzysu, można było zejść nawet 

poniżej „żelaznego prawa płacy”. Tak zostały wywołane demonstracje, 

które okazały się wstępem do rewolucji francuskiej. Strajki, demonstracje 

a nawet rewolucje, dokonane przez nadmiernie wyzyskiwanych ludzi, 

tracą na znaczeniu w dobie czerpania zysku z oprocentowanego kapitału. 

Podwójne źródło zysku: wyzysk i procent, zapewnia bezpieczeństwo 

posiadaczom kapitału. Procent, z czasem, okazał się nawet bardziej 

„pewny” i skuteczny.  
 

Innym sposobem pozbawiania ludzi pieniędzy, realizowanym w po-

rozumieniu z władzami państwa p o w o l n y m i  kapitałowi, stało się 

okładanie ludzi nadmiernymi podatkami. Po przejęciu władzy przez 

reprezentantów kapitału, państwo zostawało przez nich ubezwłasno-

wolnione: pozbawiane jednej ze swoich podstawowych funkcji: prawa do 

emisji pieniądza. Bankierska lichwa zdominowała państwo i stała się 

jedynym sposobem emisji pieniądza. Dzisiaj kiedy państwo potrzebuje 

pieniędzy zwraca się do bankiera. Prywatny bankier pożycza mu 

pieniądze na procent, o ile zechce. Jeżeli nie chce „pomóc państwu”, nie 

pożycza pieniędzy i destabilizuje państwo (patrz: Argentyna) lub doradza 

państwu, aby zdobyło pieniądze z podatków, czyli żeby odebrało je 

ludności (patrz: Polska i inne państwa —  a ogólnie zalecenia MFW, BŚ 

i zasady tzw „Konsensusu Waszyngtońskiego”). Państwo, które samo 

oddało bankom inicjatywę emisji pieniądza, zachowuje się jak człowiek 

ubezwłasnowolniony. Zamiast wyemitować dla ludzi pieniądze, stara się 

je uzyskać z podatków,  tak jak doradził mu bankier — winiety, podatek 

katastralny, grzywny, mandaty itp. Wszystkie te działania pogłębiają 

tylko trudności państwa. Do takiej władzy doszły banki i do takiej 

duchowej nędzy w o l i  i  c h a r a k t e r u  rządy państw narodowych. 

Dzisiaj ubezwłasnowolnienie państw i narodów przez banki jest 

w świecie nieomal powszechne. Przyczyną takiego patologicznego stanu 

rzeczy jest zrzeczenie się przez państwo na rzecz banków, prawa 

do emisji pieniądza oraz poprzestawanie na  a n a c h r o n i c z n y c h  

zasadach jego kreacji przez banki.  
 

Anachronizm kreacji pieniądza na zasadzie lichwy (kreacji długów) 

wynika przede wszystkim ze zmian technologicznych, zapoczątko-
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wanych rewolucją przemysłową. Dopóki ilość dóbr wytwarzanych przez 

ludność była związana wyłącznie z ich pracą i tym samym ograniczona 

w sposób naturalny, ograniczeniu temu towarzyszyło subiektywnie 

naturalne zewnętrzne, kruszcowe ograniczenie emisji pieniądza. 

Rewolucja przemysłowa zmieniła tę sytuację. Skokowy wzrost produkcji 

sprawił, że niedobór dóbr został zastąpiony przez ich wysoką podaż.           

W społeczeństwie pojawiło się nowe zjawisko, nazwane niesłusznie 

i niefortunnie: n a d p r o d u k c j ą . Nadprodukcja nie wynikała wcale 

z nadmiernej produkcji, co sugeruje samo określenie. Wynikała z braku 

właściwej polityki finansowej, z tego, że emisja pieniędzy pozostała na 

etapie gospodarki opartej na powszechnym niedoborze. Ilościowy wzrost 

produkcji należało uzupełnić ilościowym wzrostem emisji pieniądza 

i demokratyczną zasadą jego dystrybucji. Dzisiaj wydaje się to dziecinnie 

łatwe i proste do zrozumienia, jednak było to sprzeczne z ówczesną 

obyczajowością, która, po prostu, nie nadążyła za zmianami technolo-

gicznymi. Niektórzy ludzie, w tym ekonomiści nurtu liberalnego, także 

obecnie mają trudności ze zrozumieniem tej prostej zależności. 
 

Zmiany techniczne i postęp technologiczny trwa nadal i w związku 

z tym ciągle wzrasta dysproporcja pomiędzy  m o c ą  p r o d u k c y j n ą  

społeczeństw, a panującymi w nich  z a s a d a m i  e m i s j i  pieniądza. 

Rozbieżność ta nabrzmiała dzisiaj do tego stopnia, że  g ł o ś n o  w o ł a           

o zmianę — a zmiana ta to z m i a n a  u s t r o j u  m o n e t a r n e g o  

państw. 
 

Wyzysk i lichwa jest zasadą kapitalizmu. Wiara w to, że kapitalizm 

może zrodzić jednolite, bogate społeczeństwo, nie jest niczym uzasa-

dniona. Co najwyżej, wyzysk pomiędzy klasami społecznymi, które to 

zjawisko opisał Karol Marks, może ulec relatywnemu zmniejszeniu na 

rzecz zwiększenia wyzysku pomiędzy narodami, rasami lub nawet całymi 

regionami kuli ziemskiej; bogata północ, biedne południe. Prowadzi to do 

wojen cywilizacyjnych, które już trwają.  
 

Ponieważ zubażanie ludzi jest gwarantem władzy kapitału. Posia-

dacze i emitenci pieniędzy nie są zainteresowani poprawą losu ludzi 

i narodów. Wręcz przeciwnie, dążą do pogorszenia kondycji wspólnoty, 

od  pogorszenia wykształcenia jej reprezentantów aż po depopulację. Jest 

to najbardziej skuteczny sposób utrwalenia własnej dominującej pozycji.  
 

Właściciele wielkiego kapitału, z czasem, stali się także, bardziej 

zainteresowani prowokowaniem konfliktów i wojen, niż pokojem wśród 

ludzi i narodów. Grabież, zbrojenia i kontrakty na dostawy dla wojska to 

jedne z najlepszych „interesów” — podobnie jak odbudowywanie 
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zniszczeń wojennych, których się samemu dokonało. Takie są przyczyny 

wojen. O tym, jak bardzo „interesy” te są szkodliwe dla społeczeństwa, 

ludzie przekonują się zwykle za późno.  
 

Kręgi najbogatszych za pomocą kontroli finansowej, narzucają 

politykę gospodarczą, decydują o poparciu dla partii politycznych, 

wprowadzają do parlamentu ludzi zaufanych lub wywierają nacisk na 

ludzi niezależnych. Dzięki korupcji, kupują korzystne dla siebie ustawy. 

Kontrolują także opinię publiczną poprzez środki masowego przekazu, 

które są najczęściej ich własnością. Tworzą także nadbudowę nad 

istniejącym, niesprawiedliwym systemem społecznym; począwszy od 

„prawa” sankcjonującego taki układ, poprzez szkolnictwo, w którym 

lansuje się światopogląd hedonizmu i użycia jako normalną, racjonalną 

postawę życiową, skończywszy na kulturze, w której następuje promocja 

zjawisk banalnych lub destrukcyjnych, a wartościowe zjawiska obejmuje 

się zmową milczenia, lub wytwarza wokół nich chaos informacyjny. 

Dzięki usankcjonowaniu niesprawiedliwości w „prawie”, można potem 

bronić rażących stosunków społecznych, powołując się na praworząd-

ność.    
 

Właściciele kapitału są zainteresowani tym, aby zneutralizować 

wszelkie wartości niezależne od pieniądza, w tym to, co najważniejsze; 

poczucie ludzkiej wspólnoty i solidarności.
189

 Wspólnota, która nie 

posiada innych wartości, jak tylko k u l t  bogactwa i źle rozumianego 

i n d y w i d u a l i z m u ,  jest b e z b r o n n a  wobec władzy kapitału.  
 

Obecnie najbardziej sprawne gospodarowanie nie wytrzymuje konku-

rencji z prostym przemnożeniem stanu konta w banku. Zobowiązania 

płatnicze wobec kredytodawcy, ubezpieczenie, podatki i koszty mogą 

uczynić każde przedsięwzięcie gospodarcze nieopłacalnym, a w banku 

jest  a b s t r a k c y j n y  p r o c e n t  o d e r w a n y  o d  r e a l i ó w  

g o s p o d a r c z y c h , choć dla społeczeństwa nic dobrego z tego procentu 

nie wynika. Dzisiejszy zaawansowany kapitalizm i towarzysząca mu 

polityka finansowa, nie ma nic wspólnego z pierwszymi ideami 

liberalizmu Johna Locke’a. Kapitalizm obecnie nie polega już na 

dysponowaniu własnymi, uczciwie zarobionymi pieniędzmi. Stał się 

formą podstępu, sposobem przejmowania cudzej własności, bowiem za 

ten bezużyteczny procent, można nabyć to, co inni rzeczywiście 

wypracowali i muszą sprzedać, aby żyć za pieniądze w systemie 

globalnego kapitalizmu, w systemie celowo ukształtowanym tak, aby 
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normalna działalność gospodarcza była nieopłacalna (nadmierne 

podatki), a ludzie tracili realne pieniądze w wyniku ponoszenia kosztów 

związanych z tworzeniem dóbr konsumpcyjnych. Dzisiejszy globalny 

kapitalizm, to po prostu  z m i a n a  s t o s u n k ó w  w ł a s n o ś c i o w y c h  

w świecie.  
 

Dawne, rzeczywiste pieniądze (banknoty) są ściągane z rynku po-

przez wysokie opodatkowanie ludności oraz poprzez spłaty oprocento-

wanego kredytu emitowanego na zasadzie z a d ł u ż a n i a  przedsię-

biorców. Banknoty zastępowane są nowymi pieniędzmi, występującymi 

w postaci niematerialnego znaku. Jest to pieniądz elektroniczny 

nieustannie emitowany w olbrzymich ilościach, ale — dzisiaj — głownie 

dla najbogatszych. Tak więc ludzkość została podzielona na tych, którzy 

mają zerowy (lub niewysoki) stan kont i tych, którzy mają konta 

wysokie. Ci, którzy mają zerowy stan kont są nieustannie zajęci tym, aby 

związać koniec z końcem, czyli utrzymać się przy życiu w warunkach, 

w których normalne gospodarowanie jest w zasadzie nieopłacalne. A ci, 

którzy mają wysoki stan kont, dostają pieniądze z a  d a r m o , aby mieć 

czas na utrwalanie tego systemu. Tak więc globalny kapitalizm stał się 

formą  f i n a n s o w e g o  r a s i z m u , gdyż służy on tylko jednej grupie 

społecznej — posiadaczom kapitału
190

.  
 

Główną troską globalnych posiadaczy kapitału jest wymyślenie 

sposobów zapobieżenia inflacji, jaka wynika z  e m i s j i   o l b r z y m i c h  

i l o ś c i  elektronicznych pieniędzy i jest dodatkowo spowodowana 

zastojem gospodarczym, wynikającym z braku opłacalności  r e a l n e j  

gospodarki. (Różnorodne sposoby emisji pieniądza elektronicznego to 

tzw. „gospodarka symboliczna” lub „wirtualna”). Globaliści rozwiązują 

ten problem wprowadzając d e f l a c j ę , czyli zmniejszając ilość 

pieniądza w obiegu. Dzieje się to poprzez udzielanie kredytów na 

zasadzie długu, obniżanie wynagrodzeń za pracę i wysokie podatki dla 

ludności. Bogaci ludzie zazwyczaj nie płacą podatków korzystając 

z wielu prawnych przywilejów i ulg finansowych, a w końcu z istnienia 

tzw. „rajów podatkowych”
191

.  

                                                 
190

 Nie piszę „kapitalistom”, bowiem rzeczownik ten tradycyjnie odnosi się do przedsię-

biorcy. Posiadaczem kapitału jest bankier, który dawniej działał anonimowo, a dzisiaj 

jego rola w gospodarce jest precyzyjnie analizowana — co prowadzi do zmiany. 
191

 Raj podatkowy, to opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej w danym 

kraju za pomocą niskich stawek obowiązujących w jakimś innym kraju. Np. stawka 

podatku dochodowego w Polsce wynosi 19% - pierwszy próg, próg ostatni wynosi 45%. 

Natomiast w innym kraju stawka podatku dochodowego wynosi 10% (lub nawet 5% 

w specjalnych okolicznościach), wówczas dzięki założeniu spółki „zagranicznej” i pod-
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Najbardziej patologicznym mechanizmem rozwiniętego kapitalizmu 

jest e m i s j a  p i e n i ą d z a  e l e k t r o n i c z n e g o ,  na starych zasadach, 

właściwych dla pieniądza kruszcowego. Możliwość emisji pieniądza 

elektronicznego zrodziła się wraz z postępem technologicznym i rozwo-

jem komputerów. Teraz wystarczy napisać niezbyt skomplikowany 

program komputerowy i ustalić oprocentowanie kont, aby nastąpiła 

emisja elektronicznego pieniądza, który będzie automatycznie zasilał 

wybrane konta, przysparzając właścicielom niezerowych kont, 

rzeczywistych korzyści materialnych bez kiwnięcia palcem. Jeżeli bank, 

w którym ulokowane jest konto, ma gwarancje państwowe albo umowy 

gwarancyjne z innymi bankami, tak osiągnięte zyski są „całkowicie 

pewne i bezpieczne”. Właściciel kapitału nie jest już zainteresowany 

prowadzeniem ryzykownych transakcji handlowych lub „wikłaniem się” 

w produkcję, która jest obciążona podatkami, dotyczącymi pracy, 

produkcji i zysku. Często właścicielowi kapitału wystarczy 

oprocentowanie swoich wysokich lokat w banku, aby mieć dostęp do 

dużych ilości, coraz to nowych pieniędzy, czyli nowych zasobów 

l u d z k i e j  e n e r g i i  s k o m a s o w a n e j  w  t o w a r a c h  i  u s ł u -

g a c h .
 

Tak oto dzięki postępowi technologicznemu (wynalazek 

komputera) upowszechniono lichwę w skali globalnej. Wzrosła także 

ilość ludzi zachłannych, którzy nie widzą nic złego w lichwie. Dla ludzi 

o duchowości jurydycznej odsetki od kapitału to normalna rzecz, która 

nie budzi zastrzeżeń, skoro jest dopuszczona przez prawo. Skoro można 

to trzeba — według nich — korzystać z możliwości prawa. Za taki stan 

rzeczy ponoszą odpowiedzialność twórcy systemu prawnego, który 

legalizuje lichwę, oraz ci, którzy urzędowo ustalają wysoki procent dla 

oszczędności i jeszcze większy dla kredytów
192

.  
 

                                                                                                                        
pisanym przez władze polskie umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania, bogata 

„zagraniczna” spółka działająca w Polsce i stąd czerpiąca zyski, płaci niższy podatek 

„u siebie” w kraju. Jest to korzystne dla spółki, istotny dochód dla (np.) małych wysp 

np. Pacyfiku i oczywista strata dla kraju, w którym prowadzi się realną działalność 

gospodarczą. Kiedy w ten sposób ludność bogatego kraju dofinansowuje biedne 

wspólnoty, nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli jednak w ten sposób dodatkowo zubaża 

się biedne społeczeństwo, ma to znaczenie negatywne. 
192

 W Polsce jest to Rada Polityki Pieniężnej która swego czasu ustaliła najwyższy, 

lichwiarski procent w Europie. Jest to polityka wymierzona w Polaków, którzy będą 

musieli w myśl prawa, spłacać odsetki od kwot ulokowanych na kontach. Pamiętać przy 

tym należy, że ulokowane w polskich bankach kwoty nie są wykorzystywane do 

rozwoju gospodarczego kraju; produkcja w Polsce spada, a co najwyżej do finanso-

wania importu, który niszczy rodzimą gospodarkę. 
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Oprocentowanie rachunków bankowych mogłoby prowadzić do 

inflacji, bowiem wzrasta ilość pieniędzy bez pokrycia, proporcjonalnie 

do ustalonego oprocentowania — nie są one wypracowane
193

. Aby 

uniknąć inflacji, wprowadza się pokrycie na pieniądze naliczone według 

oprocentowania, z pracy innych ludzi; z wypracowanej przez nich 

wartości dodatkowej, odprowadzanej częściowo do skarbu państwa 

w formie podatku. Pensje pracowników wystarczają im ledwie na 

odtworzenie sił życiowych. O dochodzie nie ma mowy. Tak można 

przynajmniej częściowo uniknąć inflacji, ale jest to wyzysk człowieka 

przez człowieka zapośredniczony przez państwo. Ktoś musiał wypra-

cować zysk dla amatora odsetek od kapitału. Tak samo dzieje się 

w momencie, kiedy ktoś bierze kredyt, będzie musiał go spłacić z zys-

kiem dla banku i jego udziałowców. Oba mechanizmy: oprocentowany 

kredyt oraz oprocentowanie kont bankowych, to ta sama zasada lichwy 

— wyzysku, który został usankcjonowany przez państwo. Jest to także 

działanie na krótką metę. W końcu rozwój lichwy to rujnowanie 

gospodarki, poprzez osłabianie zdolności wspólnoty do tworzenia dóbr 

materialnych i konsumpcyjnych. Prowadzi to do inflacji, czyli zmniej-

szania się ilości dostępnych produktów w stosunku do dostępności 

pieniądza. Stąd wynika konieczność d e f l a c j i , czyli ograniczenia 

dostępności pieniądza, po to, aby wybrani ludzie mogli cieszyć się jego 

wartością. Postęp deflacji sprawia, że pomimo istnienia zjawisk 

typowych dla procesów inflacyjnych ceny spadają. Wówczas także rośnie 

dodatkowo rzeczywisty majątek posiadaczy kapitału.  
 

Dawniej nie stosowano mechanizmów deflacji. Inflacja pojawiała się 

wówczas, kiedy ludzie, zamiast w realną gospodarkę, angażowali się 

w działalność finansową. Przypadek bankructwa między innymi poprzez 

nadmierne zaangażowanie się w rozwój usług bankowych miał miejsce 

np. w Amsterdamie w XVIII wieku; „Operacje pieniężne nie dawały kra-
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 Zazwyczaj oprocentowanie kont w bankach uzasadnia się faktem inflacji - odwrotnie 

do rzeczywistych zależności: oprocentowanie kont to dystrybucja pustego pieniądza, 

która jak wiadomo wywołuje inflację. Co z tego, że Rada Polityki Pieniężnej nie 

pozwala drukować banknotów, skoro wprowadza wielkie ilości pieniądza elektro-

nicznego. Jest to dokładnie takie samo mnożenie pustego pieniądza. Oczywiście 

oprocentowanie kont to nie jedyne źródło inflacji, która generalnie wynika przede 

wszystkim ze złego stanu gospodarki. Wysokie oprocentowanie kont i kredytów 

pogłębia jednak trudności gospodarcze i wtórnie przyczynia się do inflacji. Obecny 

„spadek” inflacji w Polsce, pomimo najwyższego w Europie oprocentowania kont, 

wynika z kontroli dostępności zysków, które są kumulowane przez obcy kapitał 

spekulacyjny. Ceny nie mogą rosnąć, bo Polacy mają coraz mniej pieniędzy: niektóre 

ceny nawet relatywnie spadają. Globalny wyzysk powstrzymuje w Polsce inflację, 

prowadząc jednocześnie do rujnowania gospodarki. 
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jowi [Holandii] tego, co kwitnący handel, żegluga, przemysł — nie 

dawały pracy szerokim masom, pogłębiały różnice społeczne, zwiększały 

nędzę mas”
194

. Przypadek grabieży fatalnej w skutkach dla wszystkich 

możemy zilustrować historią Hiszpanii z XVI-XVII wieku. Hiszpanie 

uwierzyli, że bogactwo i pomyślność ich państwa zwiększy się, poprzez 

eksploatację kolonii w Ameryce Południowej, a szczególnie, poprzez 

przywóz złota i srebra. Zaczęli masowo przywozić stamtąd oba metale, 

aby z bitej później monety, kupować wszystko czego zapragnęli od sąsia-

dów. W efekcie kraje ościenne wzmocniły swoją gospodarkę, aby 

zaspokoić oczekiwania Hiszpanów. Oni sami natomiast, roztrwonili 

własne siły w pogoni za rabunkiem złota i srebra. Ich gospodarka 

zastąpiona przez grabież złota i srebra, zamiast się wzmocnić, osłabła, 

pomimo że ilość złota i srebra w kraju wzrosła osiemnastokrotnie — 

analogicznie wzrosły też ceny. Tak prowadzona ekspansja kolonialna 

Hiszpanii skończyła się dla niej serią bankructw i upadkiem znaczenia na 

arenie międzynarodowej
195

.  
 

Pomyślny rozwój gospodarczy zależy od rzeczywistej, realnej pracy 

ludzi, którzy produkują dobra konsumpcyjne lub świadczą potrzebne 

innym usługi, co polepsza byt całej wspólnoty, a nie od nadmiernego 

wzrostu ilości środków wymiany.  
 

Solidna praca prowadzi do wzrostu ilości produktów na rynku 

i sprawia, że siła nabywcza pieniądza wzrasta, czyli ceny towarów 

spadają. Jest to przeciwieństwo inflacji, chociaż czasami, niesłusznie, 

martwi ono producentów, którzy zaczynają myśleć, iż mają do czynienia 

z „nadprodukcją”. Najlepszym sposobem wyjścia z takiej sytuacji jest 

tolerowanie niskich cen, nieuleganie lękowi i chciwości. Kiedy towary 

tanieją z powodu ich dużej ilości, świadczy to o sile gospodarki; 

nadwyżki można rozdawać potrzebującym
196

. Ceny nie będą spadać, 

jeżeli większej ilości towarów na rynku, będzie towarzyszył wzrost ilości 

pieniądza u ludzi, których potrzeby są niezaspokojone, czyli u ludzi 

najuboższych. Istnienie takich niezaspokojonych potrzeb całkowicie 

niweluje niebezpieczeństwo „nadprodukcji”, ale aby ominąć to nie-

bezpieczeństwo należy dokonać emisji pieniądza dla najuboższych. 

Jest to racjonalne, etyczne i ekonomicznie uzasadnione. Natomiast 

pomnażanie środków wymiany, czyli pieniędzy, bez wzrostu produkcji 
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 J. Balicki, M. Bogucka, Historia Holandii, Wrocław 1976, s. 194, (w:) Wojciech 

Morawski, dz. cyt., s. 72. 
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 Por. Wojciech Morawski, dz. cyt., s. 67-69. 
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 Na tym polegał Plan Marshall'a - amerykański program pomocy dla państw Europy 

Zachodniej po II wojnie światowej. 
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i konsumpcji prowadzi do zmniejszania się ich siły nabywczej, czyli do 

inflacji. Dzisiaj, aby zapobiec inflacji, nie stosuje się wzrostu produkcji, 

ani sprawiedliwego podziału środków finansowych — chciwi ludzie 

stosują mechanizmy deflacji. Dawniej, w dobie „kryzysów nadpro-

dukcji”, zamykali fabryki i ograniczali produkcję, dzisiaj o g r a n i c z a j ą  

i l o ś ć  p i e n i ą d z a  w obiegu.  
 

Zmniejszający się popyt prowadzi do bankructw wśród producentów 

i do bezrobocia wśród pracowników. Pracodawcy i pracownicy stają się 

ofiarami tych, którzy chcą żyć wyłącznie z obrotu pieniądzem. Po co 

zatrudniać ludzi skoro w banku „pieniądz sam rodzi pieniądz”? Dzięki 

deflacji, pomimo gospodarczego zastoju, ceny spadają (jak w czasach 

prosperity!), wartość pieniądza idzie w górę, co cieszy ludzi zamożnych, 

natomiast znakomita większość społeczeństwa wegetuje bez pieniędzy, 

bez  j e d z e n i a , a często bez  n a d z i e i . Dodatkową „zaletą” takiej 

sytuacji, dla najbogatszych, jest to, że ludzie bez pieniędzy nie przyjdą po 

nie do banków. Można więc bezkarnie mnożyć puste pieniądze dla 

wybranych. Im większa kontrola finansowa tym bezpieczniejszy świat 

dla posiadaczy kapitału. Niekontrolowana gospodarka, czyli „wolny 

rynek” — niemowlęca forma kapitalizmu — pełna jest „niebez-

pieczeństw” a kontrola finansowa i finansowy rasizm — dojrzała forma 

kapitalizmu — daje posiadaczom kapitału poczucie siły i bezpieczeń-

stwa! Dlatego tak zwany „wolny rynek” został już dawno w globalnym 

kapitalizmie i w Unii Europejskiej zastąpiony biurokratyczną kontrolą 

finansową i prawną. 
 

Oprocentowanie kont jest opodatkowane, ale główny ciężar tego 

podatku spada na drobnych ciułaczy, którzy trzymają tam niewielkie 

kwoty, bowiem nie stać ich na zakup akcji czy pakietów kontrolnych 

dochodowych przedsiębiorstw, które nie są opodatkowane a które 

stanowią istotną przyczynę wzrostu indywidualnego majątku. Kiedy 

zyski przejmuje niewielu ludzi, nie powoduje to inflacji. Kontrola 

dostępności zysków z bankowej lichwy polega na wprowadzaniu biuro-

kratycznych ograniczeń w zakładaniu banków oraz w funkcjonowaniu 

kas samopomocy finansowej w zakładach pracy. Kasy te podobnie jak 

banki spółdzielcze są likwidowane przez państwowych urzędników
197

. 
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 4 kadencja, 56 posiedzenie, 2 dzień, 11.09.2003, Oświadczenia. Poseł Witold Hatka: 

Wielkopolski Bank Rolniczy założyli ludzie, którzy posiadali mocno ukształtowaną 

więź duchową z ojczystą historią, tradycją, kulturą, a przede wszystkim z ziemią 

i rodziną. Postawę rolników zauważył Episkopat, który apelował do kapłanów i organi-

zatorów życia politycznego i społecznego o włączenie się do inicjatyw, by wnosząc 

swój wkład finansowy i aktywną podstawę, byli współtwórcami odnowy kraju.  
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Ludzie stają się „niewolnikami” posiadaczy kapitału, którzy emitują 

go dla samych siebie poprzez kreację długów dla społeczeństwa. 

Ciekawe jest to, że posiadacze i zwolennicy wysoko oprocentowanych 

kont, wmawiają społeczeństwu, że emisja elektronicznych pieniędzy bez 

pokrycia jest formą walki z inflacją, podczas gdy jest ona jedną z jej 

najważniejszych przyczyn. Pomysł ściągania nadmiaru pieniędzy z rynku 

do banku poprzez oprocentowanie lokat, jest pomysłem analogicznym do 

leczenia morfinisty heroiną i daje takie same skutki. Dzisiaj, rzeczywisty 

mechanizm antyinflacyjny to zubażanie ludzi. 
 

Na mniejszą skalę, jeżeli chodzi o dostępność zysku, ale na nieporó-

wnanie większą skalę, jeżeli chodzi o kwoty, emisja elektronicznego 

pieniądza następuje przez operacje finansowe związane z oprocento-

waniem zadłużenia, w tym zadłużenia państw. Odsetki powiększają 

zadłużenie, banki naliczają odsetki od odsetek. Jest to wzrost fikcyjnego 

długu i wzrost elektronicznej masy finansowej, zupełnie niezwiązanej 

z realną pracą, realną gospodarką i produkcją dóbr. Następuje handel 

                                                                                                                        
Tysiące rolników przystąpiło do inicjatywy zbudowania systemu finansowego 

wzajemnego wspomagania w każdej dziedzinie życia, a zwłaszcza zgromadzenia 

środków dla zaspokojenia głodu polskiej wsi, głodu ziemi i umacniania własności 

Polaków. […] Od pierwszych dni powołania Wielkopolskiego Banku Rolniczego ta 

inicjatywa społeczna była dyskryminowana przez organy państwa. Narodowy Bank 

Polski wydał licencję tak okrojoną, że od pierwszych dni bank był narażony na 

upadłość. Tylko dzięki determinacji akcjonariuszy i rzetelności pracy zarządu, którym 

kierowałem, został utrzymany fenomen dynamicznego rozwoju. Niestety, po 7 latach 

działalności prezesi Narodowego Banku Polskiego nie uszanowali własności prywat-

nego banku i wydali z naruszeniem prawa wymierzone przeciwko właścicielom 

Wielkopolskiego Banku Rolniczego w Kaliszu akta prawne. W wyniku haniebnej 

decyzji dokonano transakcji, której beneficjentem stała się holenderska grupa 

kapitałowa ING Bank Śląski. Nastąpiło zaplanowane zjawisko wyprzedaży polskiego 

sektora bankowego oraz uruchomienie systemu niszczenia przy udziale władzy 

państwowej. […] Aby obnażyć decyzje organów państwa, podejmowane w końcu w 

wolnej Polsce, pragnę przypomnieć pewien historyczny fakt. W 1904 r. rząd pruski, 

obawiając się rozwoju polskiego ruchu oszczędnościowego, zamierzał wydać ustawę 

zabraniającą składania oszczędności w bankach polskich, pod pretekstem rzekomo 

niedostatecznych zabezpieczeń hipotecznych, ale wycofał się, obawiając się kompro-

mitacji. A był to obcy, zaborczy, pruski rząd. Myśl tę dedykuję pani Gronkiewicz-Waltz 

i panu Balcerowiczowi, i wszystkim rządzącym w państwie. Rozbiliście Wielkopolski 

Bank Rolniczy i oddaliście polskie banki obcym. Czy był to błąd, czy wyrafinowane 

przestępstwo mające cechy zbrodni stanu? […] 

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Na koniec pierwszej części oświadczenia chciałbym 

zapowiedzieć złożenie do laski marszałkowskiej projektu uchwały o powołaniu komisji 

śledczej w sprawie zbadania prywatyzacji Banku Śląskiego i przejęcia przez ten bank 

Wielkopolskiego Banku Rolniczego.   
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tymi f i k c y j n y m i  długami związanymi z prawnym usankcjono-

waniem lichwy, oraz wielokrotnym oprocentowaniem „długów”. W 1999 

roku amerykański ekonomista i mąż stanu Lyndon LaRouche pisał; 

„Podczas gdy wymiana handlowa w skali światowej osiąga wartość 

zaledwie 12 bln (sic) dolarów rocznie i ulega ciągłemu spadkowi, naj-

większą część długu w światowej wymianie dewizowej stanowią krótko-

terminowe operacje spekulacyjne (znane jako dyrywatywy) o wartości 

300 bln (sic) dolarów”
198

. „Takie operacje jak »dyrywatywy« należało 

zdelegalizować w momencie ich pojawienia się i zakwalifikować do ka-

tegorii przestępstw gospodarczych, dokonywanych kosztem systemu 

monetarnego kraju”
199

.  
 

W tej chwili szybkie bogacenie się następuje zazwyczaj bez realnej 

pracy, na zasadzie bycia właścicielem kapitału, udzielania kapitału na 

procent, zarządzania kapitałem za wysoką prowizję i co najgorsze 

zajmowania dobrze płatnych, uprzywilejowanych, stanowisk urzędni-

czych, które pozwalają na wydawanie decyzji umożliwiających prawnie 

usankcjonowaną lichwę. W takim systemie elektroniczna masa 

finansowa bez pokrycia, rośnie gwałtownie i jest kumulowana na kontach 

wpływowych osób. Wzrost masy monetarnej jest zbędny, gdyż pieniądz 

wyrażony jest w formie elektronicznej. Nie ma potrzeby drukowania 

banknotów i bicia monet, gdyż już w intencji tak powstającego bogactwa 

jest ograniczenie go dla wybranych ludzi. W tak zorganizowanym 

społeczeństwie realna produkcja spada, zwykłym ludziom, którzy nie 

                                                 
198

 Lyndon LaRouche, Czy uda Ci się przeżyć ten krach. Nowa Solidarność, nr 18, 

listopad 1999, Instytut Schillera. Lyndon LaRouche jest skoncentrowany na idei 

stworzenia sprawiedliwego ładu gospodarczego, który umożliwiłby rozwój wszystkich 

narodów naszej planety. Instytut Schillera jest instytucją o programie częściowo 

zbieżnym z teorią demokracji finansowej. Istnieje całkowita zbieżność celów i moty-

wacji, a różnice występują w środkach wiodących do celu. Lyndon LaRouche upatruje 

rozwiązanie współczesnych problemów finansowych poprzez powrót do dawnych 

ustaleń monetarnych z Bretton Wood uwzględniających parytet złota. Demokracja 

finansowa jest czymś nowym. Jest propozycją wprowadzenia dobrego prawa w miejsce 

monetarnej samowoli najbogatszych. Powrót do pieniądza kruszcowego, nie 

zlikwidowałby obecnego monetarnego chaosu — porównaj zasygnalizowane wcześniej 

problemy merkantylizmu — natomiast zdecydowanie utrudniłby realizację sprawied-

liwości. Zwolennicy przywilejów po wzbogaceniu się na swojej samowoli, mogliby się 

dzisiaj nawet zgodzić na nowy parytet złota, aby ochronić swoje bogactwo i nie 

dopuścić do wprowadzenia demokracji finansowej. Demokracja finansowa realizuje 

cele społecznie uzasadnione, te obecne i te dalekosiężne. Ponowne wprowadzenie 

parytetu złota, jest niepotrzebne, nieekonomiczne i bezzasadne. Nowy parytet złota to 

argument ludzi myślących powierzchownie. 
199

 Lyndon LaRouche, Co powinien dziś zrobić każdy naród. Nowa Solidarność, nr 16, 

listopad 1998, Instytut Schillera.  
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czerpią zysków z oprocentowanych kont, żyje się coraz gorzej, a bogaci 

p o s i a d a c z e  k a p i t a ł u  p r o p a g u j ą  p o g l ą d , że na świecie  

ż y j e  z b y t  w i e l u  l u d z i  i że powinny obowiązywać limity wzrostu 

gospodarczego.  
 

Taki pogląd, wynikający ze sposobu emisji pieniądza, taka moty-

wacja i taka emisja pieniądza, sprawia, że pieniądz stał się formą kontroli 

ludzkiej aktywności; p r o j e k t o w a n y m  liczbowym wyrazem energii 

życiowej ludzi i narodów, a więc także sposobem kontroli liczebności 

populacji i narzędziem ewentualnej depopulacji — prowadzonej obecnie 

na szeroką skalę. 
 

Polityka finansowa staje się więc dzisiaj formą kontroli liczebności 

populacji danego narodu i jest jednym z podstawowych mechanizmów 

p o l i t y c z n e j  d e m o g r a f i i .
200

 
 

Limity wzrostu gospodarczego są poprzez politykę finansową, 

skutecznie i bezwzględnie narzucane mniejszym i uboższym krajom. 

Natomiast w mediach następuje promocja programów, mających na celu 

kształtowanie postaw aprobujących  e l i m i n o w a n i e  ludzi. Zagro-

żenie eliminacją nazywane bywa „nominacją”
201

 — co jest przykładem 

globalistycznej nowomowy. Wiele programów telewizyjnych; dawniej 

ukazujących możliwości wygrania, zostania szczęściarzem, ulubieńcem 

fortuny, obecnie kładzie większy nacisk na eliminowanie uczestników. 

Fakt eliminowania uczestników i zgody na nią pomimo skrupułów, jest 

c e l e b r o w a n y  w wielu programach telewizyjnych. Na tym polega 

także nekrosztuka, czyli sztuka epoki globalizmu — eksponowanie 

zwłok, mordowanie zwierząt, pornografia, perwersja, nie wspominając 

już o wielkiej ilości filmów kryminalnych, będących banalizowaniem 

zabójstwa i zbrodni. Eliminowanie ludzi i promocja dewiacji to 

m a n i p u l a c j a , która ma na celu osłabienie więzi duchowych społe-

czeństwa, a tym samym siły wspólnoty. Niektóre teleturnieje mają 

kształtować w ludziach kult pieniądza i chciwości, co także jest zabez-

pieczeniem interesów właścicieli kapitału. Przy takim systemie wartości, 

to oni trzymają w rękach „najważniejsze sznurki”. Propagowanie nega-

                                                 
200

 O politycznej demografii zaczął pisać w Polsce doc. Józef Kossecki. Por. 

http://www.autonom.edu.pl/publikacje/kossecki_jozef/dotychczasowy_rozwoj_a_perspe

ktywy_demograficzne_polski_i_ue-ocr.pdf,  oraz artykuł: Zagrożenie demograficzne 

narodów słowiańskich, https://socjocybernetyka.wordpress.com/2009/10/08/zagrozenie-

demograficzne-narodow-slowianskich/#more-160 , http://www.socjocybernetyka.pl/ 
201

 Przykład nowomowy z programu Big Brother. 
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tywnej wizji społeczeństwa w środkach masowego przekazu ma zastąpić 

kulturę. 
 

Globalny kapitalizm wytwarza swoją nadbudowę
202

, opartą na po-

gardzie dla człowieka i jego pozytywnych wartości. Tą nadbudową jest 

nekrokultura; dowartościowywanie eliminacji, aborcji, zabójstwa, per-

wersji i śmierci. Nadbudowę w formie nekrokultury finansują posia-

dacze kapitału, po to, aby; po pierwsze — zająć uwagę biednych 

i naiwnych, czymś b e z w a r t o ś c i o w y m ,  po drugie — dalej na 

ludziach tych zarabiać. Nekrokultura i nadbudowa są niegroźne dla 

kapitału, politycznie poprawne (konformizm), najczęściej bardzo tanie 

w produkcji i zajmujące ludziom dużo czasu.  
 

Obecnie negatywne zjawiska towarzyszące pieniądzom przewyższają 

ich pozytywne funkcje. Lichwa i wyzysk dominuje nad swobodą handlu 

i podziałem wytworzonych dóbr, z których to racji powołany został do 

życia pieniądz.  
 

Pieniądz jest dziełem człowieka. Jego natura zależna jest od natury 

człowieka, który decyduje o jego funkcji i sposobie emisji. Do tej pory 

o pieniądzu decydował człowiek o duchowości jurydycznej: „stary 

człowiek”. Pieniądz stał się dla niego formą realizacji; drugiej, 

egoistycznej części jego psychiki; chęci zdobycia bogactwa i władzy. 

Takie motywacje sprawiły, że „stary człowiek” zaczął używać pieniądza 

jako narzędzia zniewolenia i przymusu. W jego rękach pieniądz stał się 

niesprawiedliwością. Kult pieniądza jest świadectwem alienacji „starego 

człowieka” od duchowości. Dla zysku „stary człowiek” wyrzeka się 

swojej jurydycznej etyki i idei sprawiedliwości, staje się człowiekiem 

zachłannym: homo rapax. Zależność funkcji pieniądza od natury czło-

wieka, który go używa, sprawia, że wraz z degenerowaniem się „starego 

człowieka” w homo rapax — charakteryzującego się silnym pragnieniem 

władzy i represyjnego traktowania innych ludzi — degeneruje się 

i pieniądz, służąc celom coraz bardziej niehumanitarnym. 
 

Pieniądz stał się dziś narzędziem zniewolenia. 

                                                 
202

 Nadbudowa to rodzaj działalności mającej na celu utrwalenie istniejących stosunków 

społecznych. Jest ona zjawiskiem negatywnym, wówczas, kiedy stosunki społeczne są 

niesprawiedliwe. Ludzie zadowoleni z istniejących, niesprawiedliwych stosunków 

społecznych — zajmujący w nich uprzywilejowaną pozycję — używają nadbudowy do 

walki z kulturą, która jawi im się jako zagrożenie dla ich pozycji. Gebels mawiał: 

Ilekroć słyszę słowo kultura, otwieram kaburę pistoletu. W takich realiach zjawiskiem 

pozytywnym jest kultura, która dąży do ciągłego polepszania organizacji ludzkiej 

wspólnoty, w myśl zasad duchowości właściwej. 
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8. O RELACJI POMIĘDZY DUCHOWOŚCIĄ  

A PIENIĄDZEM  
 

 

Pomiędzy duchowością a pieniądzem zachodzi obecnie relacja 

sprzeczności :  
 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, 

a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie 

możecie Bogu służyć i mamonie
203

. 
 

Bóg poprzez duchowość daje życie. Duchowość to energia życiowa. 

To energia, którą człowiek dostaje od Boga  z a  d a r m o ,  po to aby 

mógł istnieć skoro został stworzony. Najlepiej aby istniał realizując 

zasady duchowości. Wówczas myśli, tworzy, pracuje w dobrym celu; aby 

utrzymać życie i stworzyć d o b r o  duchowe i materialne, którym będzie 

mógł się także podzielić z innymi. Taka jest też jego powinność zawarta 

w duchowości. Zasadą duchowości jest bezinteresowność: „darmo 

wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota ani 

srebra, ani miedzi” (Mat. 10:8-9 BW). Dzięki bezinteresowności 

duchowość rozprzestrzenia się tak jak i życie. Człowiek żyje i pracuje. 

Praca jest wielką wartością i jest potrzebna do szczęścia. Praca jest formą 

modlitwy. Celem pracy jest dobro. Dobro jako cel pracy jest wartością 

materialną, która występuje pod postacią wielu produktów 

i niematerialną: edukacja, zdrowie, piękno. Duchowości towarzyszy 

także informacja o tym, jak uzyskiwać dobro, czyli jak pracować i jak się 

dzielić dobrem. 
 

Pieniądz w klasycznej ekonomii to ludzka praca — efekt energii 

życiowej. Ale, aby pracować, trzeba żyć. Praca wynika z energii 

życiowej, tak jak energia kinetyczna z energii potencjalnej. Tak oto 

pieniądz to abstrakcyjny wyraz ludzkiej energii życiowej, tej „kine-

tycznej” i tej „potencjalnej”. W pieniądzu zawarta jest energia życiowa 

ludzi, którzy pracują, myślą, organizują produkcję, później odżywiają się, 

odbudowują swoją energię życiową poprzez wypoczynek i sen. Pieniądz, 

to wyraz liczbowy ludzkiej energii życiowej. W pieniądzu kruszcowym 

poprzez kult i parytet złota (oraz w pieniądzu dłużnym, kredytowym) 

nastąpiło wyalienowanie pieniądza od człowieka i od jego duchowości, 

a także wyalienowanie człowieka od jego energii. Pieniądz nie zawierał 

informacji, o tym jak uzyskiwać dobro, ani jak dzielić się dobrem, ani 
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 Łuk. 16:13 (BW). 
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nawet jak uzyskiwać zysk. Zawierał tylko informację o tym, jaki 

uzyskano zysk i ewentualnie: gdzie.  
 

Lichwa jest przeciwieństwem miłosierdzia. Dzięki chciwości ludzie 

kumulowali pieniądz w k a p i t a ł  należący do niewielu. Podstawową 

formą kumulowania kapitału była lichwa. Cała gospodarka kapitalis-

tyczna opiera się na zasadzie kumulowania kapitału i kapitałowi 

w pierwszej kolejności służy. Kapitał stoi tutaj przed człowiekiem i jest 

utożsamiany z bogactwem. Miłość do pieniędzy i wyzysk związany 

z kumulowaniem kapitału jest zawłaszczaniem ludzkiej energii życiowej. 

Jest to grzech przeciwko istnieniu i przeciwko człowiekowi. Indywi-

dualne bogactwo, czyli gromadzenie bogactwa ponad własne potrzeby, to 

wyzysk; pozbawianie innych należnego im dobra, bowiem ilość 

zasobów,  produktów i ludzkiej energii jest ograniczona. Jest to także 

pozbawianie ludzi możliwości kumulowania swojej energii lub nawet, 

jedynie, odbudowywania jej poprzez wyżywienie, wypoczynek, 

kształcenie się i godne warunki bytowania. Jednocześnie jest to dla 

zachłannego człowieka pozbawianie samego siebie duchowości — taka 

jest Boża sprawiedliwość. 
 

23. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz 

z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. 

24. A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż 

bogatemu wejść do Królestwa Bożego
204

. 
 

19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie 

złodzieje podkopują i kradną; 

20. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie 

złodzieje nie podkopują i nie kradną. 

21. Albowiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje
205

. 
 

Żaden domownik nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego znienawidzi, 

a drugiego będzie miłował, albo jednego trzymał się będzie, a drugiego zlekceważy. 

Nie możecie Bogu służyć i mamonie
206

.  
 

Kumulowanie kapitału likwiduje ludzką duchowość. Duchowość 

likwiduje znaczenie pieniądza. 
 

Obie zasady: duchowość i kumulowanie kapitału (chciwość) są 

obecne w każdej wspólnocie a ich relacje zmieniają się. W społeczeń-

stwach pierwotnych pieniądza nie było; cywilizacja tworzyła się dzięki 

duchowości, która była zasadą dominującą. W starożytności pieniądz 
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 Mat. 19:23-24 (BW). 
205

 Mat. 6:19-21 (BW). 
206

 Łuk. 16:13 (BW). 
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odgrywał niewielką rolę w porównaniu do władzy kapłańskiej lub 

królewskiej jakkolwiek by ona nie wyglądała: czy była sprawowana 

w interesie wspólnoty czy też w celu jej eksploatacji. W średniowieczu 

rola pieniądza stopniowo wzrastała, a duchowości malała. Było to 

związane z rozkładem znowelizowanej chrześcijańskiej duchowości 

jurydycznej
207

, która nie zlikwidowała dążenia do bogactwa i władzy ani 

wśród arystokracji, ani wśród kleru. Wraz z rozwojem społeczeństwa 

feudalnego wzrastała rola złota, które pośredniczyło w podziale dóbr 

i stało się synonimem bogactwa, wypierając stopniowo duchowość. 

W kapitalizmie nastąpiła dominacja pieniądza w postaci banknotu 

i dalszy upadek duchowości. Komunizm był nieudaną próbą ograniczenia 

władzy pieniądza i zastąpienia go władzą politycznych elit, które, 

w obliczu swojego programowego ateizmu, rządziły się jednak zasadą 

egoizmu, a nie duchowości. Globalizm jest zwycięstwem pieniądza 

elektronicznego, skumulowanego w rękach niewielu ludzi. Uchylenie 

parytetu złota, jak dotąd, nie zmieniło natury pieniądza elektronicznego. 

Dzisiejszy elektroniczny pieniądz rządzi się takimi samymi zasadami jak 

pieniądz kruszcowy, wzmacniając nawet jego negatywne cechy: rozmiar 

lichwy i kreacji długów. Dzisiaj wyalienowany od ludzkiej duchowości 

pieniądz — a w zasadzie wyalienowany od duchowości właściciel 

pieniądza — staje się wszechwładny, rządzi gospodarką, polityką 

i kulturą.  
 

Globalna chciwość może zlikwidować duchowość, o ile na to poz-

wolimy. Możemy także  k u m u l u j ą c  d u c h o w o ś ć  zmienić kierunek 

rozwoju światowej wspólnoty; zmieniając po drodze rolę pieniądza. 

Najpierw, już dzisiaj, możemy ograniczyć p r a w e m  towarzyszące 

pieniądzowi najbardziej patologiczne zjawiska. Następnie, możemy przy-

pisać pieniądzom nowe funkcje, wynikające z duchowości właściwej.             

Z czasem — w znanej tylko Bogu przyszłości — kiedy powszechnie 

zapanuje duchowość właściwa, możemy w ogóle zrezygnować 

z pieniądza, który dla ludzi realizujących zasady Królestwa Bożego nie 

ma znaczenia. 
 

Emisja elektronicznego pieniądza, w swojej o b e c n e j  postaci, jest 

b e z w a r t o ś c i o w a  i  n i e e t y c z n a . Jest taka, bowiem emitowany 

pieniądz trafia, nie do tych, którzy potrzebują go do przeżycia, ale do 

tych ludzi, którzy mają go już w nadmiarze. Pieniądz w emisji nieetycz-

nej nie jest realnie wypracowywany, natomiast w społeczeństwie ma 

realną wartość, bowiem można go wymienić na efekty ludzkiej pracy, 
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w których zawarta jest energia życiowa człowieka. Obecna, nieetyczna 

emisja elektronicznego pieniądza dostarcza środków do życia tym, którzy 

mają je już w nadmiarze, zaś pomija tych, którzy np. z powodu 

bezrobocia, przymierają głodem i którym należałoby dać je w pierwszej 

kolejności. Niezaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, jest 

jedynym uzasadnieniem, aby emitować pieniądz całkowicie bezintere-

sownie. Dopiero w takim przypadku, dawanie ludziom pieniędzy jest 

etyczne. Taka działalność stanowi rodzaj redystrybucji dochodu i zysku, 

ale jest ona mniejszym złem niż pozostawienie potrzebujących ludzi bez 

pomocy. W tym przypadku rządzący powinni naśladować postawę 

zarządcy z cytowanej wcześniej ewangelicznej Przypowieści o zarządcy. 
 

Aby osiągnąć taką zmianę i nieetyczną oraz nieracjonalną emisję 

pieniędzy zastąpić racjonalną e m i s j ą  e t y c z n ą ,  trzeba po pierwsze: 

zlikwidować o p r o c e n t o w a n i e  kont, a także pozostałe instrumenty 

wyzysku lichwiarskiego. Po drugie należy a n u l o w a ć  długi wynikające 

z pułapek kredytowych i z podstępnej polityki finansowej, wraz 

z odsetkami. Będzie to koniec lichwy i początek zdrowej, realnej 

gospodarki opartej na tworzeniu dóbr i czerpaniu zysku z pracy. 

Im szybciej się to zrobi tym lepiej.  
 

Zasada anulowania długów znana jest od wieków. Pierwszy raz 

została dokonana przez Ramzesa III i IV, Hammurabiego (czterokrotnie) 

a w Grecji przez Solona w 594 roku p.n.e. tzw. „strząśnięcie długów”. 

Wraz ze  s t r z ą ś n i ę c i e m  d ł u g ó w ; ustalono maksymalną wielkość 

majątku ziemskiego, zapobiegając nadmiernej koncentracji własności 

i umożliwiając tym samym  p o w s z e c h n ą  w ł a s n o ś ć  ziemi. Solon 

zdobywszy władzę dokonał szeregu reform, m. in. zdewaluował pieniądz 

i zakazał eksportu wielu produktów rolnych.
208

 Zmiany te okazały się 

później początkiem demokracji ateńskiej i przyczyniły się do rozkwitu 

antycznej kultury greckiej. Te pozytywne przemiany najlepiej można 

opisać słowami Lucjusza Anneusza Seneki: „Pieniądzom trzeba 

rozkazywać, a nie służyć”. Reformy Solona potrzebne są także dzisiaj, 

z jedną zmianą: zakaz importu żywności produkowanej w kraju. 
 

W dwudziestym stuleciu naszej ery zasada anulowania długów, 

została zastosowana na wielką skalę do Niemiec po pierwszej wojnie 

światowej — pomimo, że były one agresorem i przegrały wojnę. 

Ustalone odszkodowania zostały przez Niemców spłacone jedynie w nie-

wielkiej części. Podobnie Amerykanie umorzyli swoje długi dawnym 
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sprzymierzeńcom. Co więcej; Amerykanie, po drugiej wojnie światowej, 

przeznaczyli olbrzymie kwoty na odbudowę gospodarki krajów Europy 

Zachodniej — co zostało później nazwane Planem Marshalla. Plan ten 

nie był formą lichwiarskiej pożyczki, w rodzaju tych jakich udziela 

MFW, ani rodzajem finansowej psychomanipulacji, jaką obecnie 

prowadzi Unia Europejska wobec państw „kandydujących”. Była to 

rzeczywista pomoc, wynikająca z humanitaryzmu i b e z i n t e r e s o -

w n o ś c i , osłabionej jedynie przez poczucie zagrożenia ze strony 

komunistycznego ZSRR. Dzisiaj nie ma żadnego powodu, aby nie 

zastosować takiego darowania „długów” narodom, które padły ofiarą 

pułapek kredytowych; narodom, które swoje pożyczki spłaciły już 

dawno, wraz z pokaźną odsetkową premią, a dzisiaj są zobowiązane do 

spłacania niekończących się odsetek od odsetek.     
 

Wprowadzenie etycznej emisji pieniądza elektronicznego, polegać 

będzie na  d o d a w a n i u  określonych kwot na konta wszystkich obywa-

teli, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi najbardziej potrzebujących. 

Zmiana z oprocentowania na dodawanie jest matematycznym wyrazem 

d e m o k r a t y z a c j i  b a n k o w o ś c i . Oprocentowanie tak jak mnożenie 

p o w i ę k s z a  dysproporcje majątkowe, dodawanie dysproporcje te 

z m n i e j s z a  . 
 

Warto także zaznaczyć, iż decyzja o anulowaniu długów wynika 

z tradycji „r o k u  s i ó d m e g o ” opisanej w Starym Testamencie 

w Księdze Powtórzonego Prawa: 
 

1. Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów.  

2. Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę 

udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, 

ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.  

3. Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa 

ręka. [...] 

6. Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał 

wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad 

wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują. 

7. Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, 

w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani 

nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, 

8. lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie 

potrzeba. 

9. Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl: Blisko jest rok 

siódmy, rok darowania, byś złym okiem nie patrzał na ubogiego twego brata, nie 

udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się 

grzechem. 
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10. Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, 

Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki
209

. 
 

Powyższe prawo stało się prawdziwym probierzem wiary Żydów. 

Chętnie słuchali o swoim panowaniu nad narodami, ale starali się 

jednocześnie podważyć zasadę roku siódmego. Na początku, wbrew 

zaleceniom i ostrzeżeniom zawartym w Prawie, przestali pożyczać 

potrzebującym braciom w okresie zbliżania się roku siódmego. 

Ostatecznie uchylili prawo roku darowania przez zawiłe i przewrotne 

rozumowanie
210

, sprzeczne prawem i z wersem 5. cytatu. Nie wierzyli, że 

darując dług bliźniemu, Bóg odpłaci im jeszcze większym błogosła-

wieństwem i pomyślnością w pracy.  
 

Dzielenie się bogactwem wynikającym z powodzenia w pracy, 

poprzez pożyczki, a także poprzez darowanie długów, jest naczelną 

zasadą harmonii panującej we wszechświecie i powinno być podstawą 

ekonomii.  
 

Nie można tej d u c h o w e j  s i ł y  zastępować rachunkiem matema-

tycznym ani naliczaniem odsetek, bo wówczas człowiek degeneruje się; 

moc Boża normalnie towarzysząca jego staraniom i pracom jego ręki 

(patrz wers 10.) odstępuje od niego. Człowiek o duchowości jurydycznej 

uwierzył bardziej w logikę wyzysku i w prawa matematyki (szczególnie: 

w oprocentowanie) niż w Bożą opiekę. 
 

Poprzez powszechną wiarę w jednego Boga wśród narodów, prawo 

roku darowania dotyczyć będzie wszystkich wiernych z wszelkich 

narodów. Jest to starotestamentowe dziedzictwo, które potrzebne jest 

chrześcijaństwu. Prawo roku darowania trzeba reaktywować wśród 

Chrześcijan oraz powszechnie, gdyż Żydzi już chyba o nim zapomnieli, 

podobnie jak o Bożym zakazie lichwy
211

. 
 

Spekulacje wynikające z gry na różnicach kursów różnych walut 

z czasem same ulegną ograniczeniu wraz z wprowadzeniem jednolitej 
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 Pwt 15:1-3, 6-10 (BT) (5 Moj.). 
210

 Por: Wojciech Morawski, dz. cyt. s. 32-33. 
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 Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzo-

ziemcami w ziemi egipskiej. [...] Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, 

żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie 

karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś 

mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego 

ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Wj 

22:20, 24-26 (BT). Por. tamże, s. 33. 
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waluty na świecie.
212

 Z czasem, będzie można zacząć stopniowo 

wprowadzać zasady racjonalnej gospodarki bezinteresownej, w której 

praca polega na zaspokajaniu słusznych potrzeb wspólnoty i każdego 

człowieka. Taka praca jest szczęściem i powołaniem człowieka. Nadaje 

sens jego życiu. Poziom zaspokojenia potrzeb będzie ustalany w skali 

globalnej, czyli w skali całego globu i w s z y s t k i c h  n a r o d ó w , 

całkowicie niezależnie od zysku. Słuszne potrzeby powinny być 

zaspokajane, bez względu na zysk i dzięki pracy. (Dzisiaj zachwalana 

„konieczność” zysku często prowadzi do patologii i zła społecznego, 

najbardziej zyskowna jest wojna, więc globalni kapitaliści chętnie 

prowadzą wojny.) Wraz z postępem duchowości właściwej zaniknie 

arogancja i chciwość, miłość do pieniędzy i niesprawiedliwa mamona. 

Jest to droga ku b e z i n t e r e s o w n o ś c i  p o m i ę d z y  n a r o d a m i  

ś w i a t a . Droga długa i trudna, ale lepsza niż droga globalnej kontroli, 

czyli zniewolenia narodów przez grupę właścicieli kapitału, którzy dla 

ochrony swojej własności i uprzywilejowanej pozycji, pragną zatrzymać 

ewolucyjny, duchowy postęp i wtłoczyć ludzi z powrotem w fazę 

barbarzyństwa lub drapieżnego zezwierzęcenia.  
 

13. Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna 

droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 

14. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest 

tych, którzy ją znajdują
213

. 
 

Likwidacja lichwy i racjonalna gospodarka oparta na pojęciu d o b r a , 

a nie zysku, to koniec niesprawiedliwej mamony. 
 

Likwidacja negatywnych cech pieniądza kruszcowego, podtrzymy-

wanych wciąż jeszcze przez pieniądz elektroniczny, jakkolwiek dzisiaj, 

dla większości może być nierealną fantazją, już jutro może się okazać 

całkiem realna, a pojutrze, może się wydarzyć
214

. Cały niezbędny 

ku temu proces intelektualnego postępu i kumulowania duchowości, 

zachodzi szybciej, niż myśli niejeden człowiek. Gwałtowne zubażanie 

społeczeństw przez grupy spekulantów, w połączeniu z informacją 

o możliwości duchowej i finansowej ewolucji (m. in. niniejsze 
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 Dzieje się to już dzisiaj w Unii Europejskiej, ale obecnie ma to jeszcze znaczenie 

negatywne: tworzy się uniwersalny instrument kontroli i wyzysku. Dopiero 

w przyszłości, kiedy pieniądz zostanie podporządkowany etyce ujawnią się pozytywne 

strony jednej waluty i jednego budżetu. Bez jednolitego budżetu nie ma uzasadnienia 

jednolity fiskalizm. 
213

 Mat. 7:13-14 (BW). 
214

 Nie wiadomo ile lat potrzeba, aby taki rozwój się dokonał, ale trzeba się o niego 

starać tak, jakby mogło się to stać już jutro (sic!) 
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rozważania), ułatwia zmianę myślenia i duchową przemianę ludziom — 

bowiem ludzie ubodzy są błogosławieni duchem. Finansowy rasizm 

uczyni tę przemianę wręcz k o n i e c z n ą . Słowa jutro i pojutrze są 

oczywiście umowne. Nie wiadomo, kiedy skończy się niesprawiedliwa 

mamona (lichwiarstwo), ale skończy się na pewno
215

. Tymczasem trzeba 

propagować świadomość pożytków z duchowości właściwej i jej 

racjonalności, z e t y c z n e j  e m i s j i  elektronicznego pieniądza, na 

całym świecie. Likwidacja lichwy jest możliwa już dzisiaj. Do etycznej 

emisji pieniądza w ramach rodzimej gospodarki wielu krajów, zmusi 

najbiedniejsze narody deflacja; polityka finansowego wyzysku 

prowadzona przez kręgi najbogatszych ludzi na świecie i konieczność 

uniknięcia tego wyzysku. Jeszcze większy postęp nastąpi, kiedy etyczna 

emisja jednolitego elektronicznego pieniądza obejmie całą ludzką 

cywilizację. 
 

Kapitalizm nie wie czym jest d o b r o . Wie tylko czym jest zysk. 

Na terenach byłej Jugosławii, przedstawiciele międzynarodowego 

kapitału urządzili wojnę, aby podporządkować sobie narody i zarobić na 

odbudowie zniszczeń wojennych, których sami dokonali — oto szczyt 

przewrotności i cynizmu. Atak na World Trade Center, ktokolwiek go 

dokonał, był prezentowany w środkach masowego przekazu, jako 

wystarczający powód do nowej wojny, która już trwa i przynosi zyski 

producentom śmierci.  
 

Atak na World Trade Center i Pentagon miał stworzyć wśród 

Amerykanów psychologiczną gotowość zaakceptowania nowej wojny. 

Był obliczony na wywołanie poczucia zagrożenia i chęci odwetu. Udało 

się takie działanie przed I wojną światową — poprzez skłonienie 

Niemców do zatopienia amerykańskiego pasażerskiego statku Lusitania, 

a także przed II wojną światową: brak ostrzeżenia przed atakiem na Pearl 

Harbor. Brak takiej psychologicznej gotowości w przypadku Wietnamu 

i Serbii spowodował społeczną krytykę i tym samym utrudnienia w pro-

wadzeniu — niechcianej przez społeczeństwo — wojny. Atak na World 

Trade Center nie spełnił swojego zadania. Amerykanie pomimo 

olbrzymiej tragedii i tak protestują przeciwko wojnie.  
 

Należy mieć nadzieję, że podobne prowokacje nie powtórzą się 

w przyszłości. Świadomość, że jest to prowokacja, utrudnia manipulację 

i zniechęca rzeczywistych sprawców, wykorzystujących fakt istnienia 
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 I Ja wam mówię: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby kiedy 

ustanie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Łuk. 16:9 (GPNT). 
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islamskich organizacji militarnych. Społeczeństwo amerykańskie (i nie 

tylko ono, patrz np. Indonezja) stanęło dziś przed groźbą nowych 

zamachów, dokonywanych na zlecenie zwolenników wojny z Irakiem 

a później z innymi krajami islamskimi. Tylko świadectwo prawdy — 

ujawnienie  i n t e n c j i  rzeczywistych sprawców — może powstrzymać 

te ataki. Należy zwrócić uwagę na to, jaki fakt powstrzymał działania 

terrorystyczne prowadzone przy użyciu wąglika. Była to polityka 

rzekomych ustępstw USA wobec państw islamskich, w tym deklarowanie 

pomocy Palestyńczykom. Dopiero takie deklaracje sprawiły, że ataki 

ustały. Izrael poczuł się zagrożony nagłą zmianą polityki rządu USA. 

Zaskoczony premier izraelskiego rządu — broniąc się bardzo niezręcz-

nie — absurdalnie porównał sytuację swojego kraju, do sytuacji 

Czechosłowacji oddanej tuż przed II wojną światową hitlerowskim 

Niemcom. Była to „pokerowa zagrywka” USA. Rząd Stanów 

Zjednoczonych znalazł skuteczny sposób, zapobieżenia tragedii ataków 

przy użyciu wąglika, po czym wrócił do dziwnej polityki wspierania 

Izraela a nie Palestyńczyków. Pośredni i nie do końca jasny, charakter 

poprzednich działań sprawił, że dzisiaj USA są znowu szantażowane 

„atakami islamskich terrorystów”. Wojna z Irakiem ma być antidotum na 

rzekomy iracki terroryzm — oto spryt homo rapax, który s z a n t a ż u j e 

USA — albo wojna na Bliskim Wschodzie — albo zamachy na 

terytorium amerykańskim. Homo rapax dosiadł USA i spina je ostrogami 

niczym nieposłusznego konia.  
 

Chęć rozszerzenia wojny na inne państwa muzułmańskie jest obecna 

i widoczna w Izraelu. Niedawno polska telewizja wyświetliła następujący 

napis: „Irak ukrył broń w sąsiedniej Syrii — twierdzi premier Izraela”. 

Jest to ekspresja chęci rozszerzenia konfliktu i jednocześnie zapowiedź 

tego, co może się dziać w przyszłości. Wysocy rangą amerykańscy 

politycy i wojskowi czują się zobowiązani kontynuować ten wątek 

i wspominają mimochodem o tajemniczej, „wojskowej, syryjskiej po-

mocy” dla Iraku. 
 

W Polsce demontaż gospodarki, terroryzm gospodarczy, dokonuje się 

za cichą zgodą miejscowego establishmentu i w „tajemnicy” przed 

narodem od dziesięciu lat. W Polsce, naród został wydziedziczony ze 

swojej własności, przez sprytnych i egoistycznych posiadaczy kapitału. 

Narody Afryki, Ameryki Południowej i Azji są eksploatowane w sposób 

jeszcze bardziej bezwzględny. Wszystko to umożliwia nieetyczny  

s t a r y  p i e n i ą d z  i ludzka zgoda na niego wynikająca z  b r a k u  

w i e d z y  o  możliwości innego rozwiązania. 
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Możliwość innego rozwiązania już istnieje i jest ekspresją twórczości. 

Lekarstwem na rozprzestrzenianie się mechanizmów wyzysku, jest 

o p a r c i e  i n s t y t u c j i  s p o ł e c z n y c h  n a  z a s a d a c h  m i ł o ś c i  

b l i ź n i e g o ,  o czym będzie mowa w dalszej części pracy. 
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9. ETYKA JAKO PODSTAWA GOSPODARKI 

I EMISJI PIENIĄDZA 
 

 

Inne rozwiązanie jest możliwe. Koncepcja likwidacji „starego pienią-

dza” opiera się na świadomości, że pieniądz to tylko k a t a l i z a t o r  

w gospodarce: symboliczny (liczbowy) wyraz ludzkiej energii życiowej. 

Szukanie pieniądza i zysku to tylko l u d z k a , w y u c z o n a  r e a k c j a , 

a nie o b i e k t y w n e  p r a w o  p r z y r o d y . Możliwe jest przyjęcie innej 

metody gospodarowania niż poszukiwanie zysku. Oparcie gospodarki na 

pojęciu d o b r a , w miejsce zysku, oraz na zasadzie solidarnej, wstrze-

mięźliwej konsumpcji, w miejsce kultu użycia i konsumpcji na pokaz.          

To rozwiązanie jakkolwiek trzeba się go dopiero n a u c z y ć  to trzecia 

droga — zmiana całej cywilizacji i oparcie jej na duchowości właściwej. 

Jest to koniec globalnego kapitalizmu, który jeszcze dzisiaj, dąży ciągle, 

do niczym nieograniczonej finansowej kontroli narodów. Jest to także 

pogrzebanie socjalizmu i komunizmu z jego władzą, biurokratycznych, 

egoistycznych „elit”. Trzecią drogą jest, oparta na duchowości racjonalna 

i p o w s z e c h n a  b e z i n t e r e s o w n o ś ć  wśród narodów świata. 
 

 

POWSZECHNA BEZINTERESOWNOŚĆ 
 

 

Bezinteresowność wynika z poznania duchowości i jej praw. Ducho-

wość właściwa i jej prawa dotyczą wszystkich ludzi, na całym świecie 

i to ona może być płaszczyzną porozumienia. Piszę: bezinteresowność, 

aby podkreślić różnicę ze światem interesów starego człowieka. 

W istocie powszechna bezinteresowność to dobro dla wszystkich 

ludzi.  Jest to  i n t e r e s  z n a k o m i t e j  w i ę k s z o ś c i ,  prawdziwy 

r a c j o n a l i z m  dojrzałych, wykształconych ludzi, kierujących się 

zasadą braterskiej solidarności i dbałością o realizację dobra na ziemi.  

 

Jedną z funkcji pieniądza kruszcowego (monet i wymienialnych na 

złoto banknotów) była informacja. Zdobyty pieniądz zawierał informację 

gdzie uzyskano zysk i jaki, a zysk wynikał z zaspokojenia ludzkich 

potrzeb. Pieniądz realny: monety i banknoty obecne we wspólnocie 

spełniały więc ważną rolę; „doradzały” co robić i gdzie warto działać. 

Człowiek dążący nawet jedynie do własnego zysku, często aby go 

osiągnąć musiał jednocześnie zaspokajać konkretne ludzkie potrzeby. 

To czyniło pieniądz ważnym narzędziem — pod n i e o b e c n o ś ć  

świadomości praw ekonomicznych zawartych w Nauce Jezusa — i z tej 
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funkcji pieniądza zrodziła się teoria „dobroci” wolnego rynku 

nadużywana później bez umiaru
216

. Pieniądz elektroniczny, który jest 

obecnie generowany w banku, nie posiada tej ważnej funkcji. Jest on 

dziełem lichwiarzy i rządzi się p o g a r d ą dla człowieka, jego pracy 

i jego potrzeb. Ludzkie potrzeby i ludzie są mu w ogóle nie potrzebni, 

wręcz mu przeszkadzają stanowiąc potencjalne niebezpieczeństwo, 

bowiem człowiek może  u n i e w a ż n i ć  pieniądz, co jasno widział już 

Platon, Arystoteles i Jezus. 
 

Ponieważ zamiera informacyjna funkcja kruszcowego pieniądza 

(wraz z nim), a nowy elektroniczny pieniądz, generowany w banku jej 

nie posiada, ludzie muszą sami zacząć zbierać i przetwarzać informacje  

o swoich potrzebach. Jest to słuszne, potrzebne, dobre i co najważniejsze 

m o ż l i w e . Rozwój informatyki, już dzisiaj może zastąpić dawną 

informacyjną funkcję pieniądza, którą on i tak już traci poprzez mnożenie 

go w bankach (oprocentowanie) bez relacji do realnej gospodarki. 

Opracowywanie informacji o ludzkich potrzebach z uwzględnieniem 

wartości etycznych i zaspokajanie ich poprzez dystrybucję dóbr lub 

pieniędzy, stanowi postęp ewolucyjny i jest pozytywną stroną rozwoju 

informatyki i komputeryzacji. (Stroną negatywną było upowszechnienie 

się lichwy).  
 

Dzisiaj uwalniając pieniądz od funkcji informacyjnej i funkcję 

informacyjną od pieniądza, możemy oddzielić ważną informację o ludz-

kich potrzebach od zasady arbitralnego dysponowania zyskiem przez 

właściciela kapitału. Otrzymujemy informację o zapotrzebowaniu na 

dobra oraz o ilości dóbr, które mogą podlegać racjonalnej, bezintere-

sownej dystrybucji.  
 

Taka informacja o ilości dóbr, może zostać skonfrontowana z infor-

macją o zapotrzebowaniu na te dobra i w ten sposób może zostać 

prowadzona bezinteresowna dystrybucja. Jakkolwiek, dzisiaj, wydaje się 

to fantastyczne, jest to r a c j o n a l i z a c j a  i usprawnienie światowej 

gospodarki.  

                                                 
216

 W istocie dobroć nie jest stałą i niezmienną cechą wolnego rynku. Oparcie 

gospodarki na chciwości całkowicie zmienia sytuację i gwarantuje upadek a nie 

powodzenie. Wolny rynek staje się dobry, jedynie w porównaniu z większym złem, z 

tyranią ludzi chciwych, bezbożnych i niekompetentnych np. z ateistycznym, 

biurokratycznym komunizmem. Wspominana tutaj dobroć wolnego rynku, wynikała 

z opieszałości w miłosierdziu i z małych zdolności organizacyjnych starego człowieka. 

Ideę dobroci wolnego rynku analizuję dokładnie w części III-ciej Arte Sacra, pisząc 

o teorii Adama Smith'a Tam też ukazuję mechanizm rynkowy, który obalił optymis-

tyczne i naiwne wyobrażenia tego mało inteligentnego ekonomisty. 
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Informacji o bieżącej produkcji dóbr, powinna towarzyszyć informa-

cja o zapotrzebowaniu na konkretne dobra, tak, aby światowa wspólnota 

mogła je zaspokajać w sposób optymalny. Dzieje się to już dzisiaj, ale 

jest powiązane z systemem kontroli zysku, co prowadzi do niepotrze-

bnych komplikacji i marnotrawstwa. Ci, którzy produkują trochę drożej 

bankrutują i często stają się całkowicie bezproduktywni, podczas gdy 

w systemie opartym na zasadzie bezinteresowności, nadal produkowali 

by  d o b r o , najwyżej trochę mniej. Trzeba pamiętać, iż to właśnie pogoń 

za zyskiem i obniżeniem kosztów produkcji żywności, jaka ma miejsce 

w kapitalizmie, jest przyczyną wielu tragedii współczesnej cywilizacji, 

np.: choroby szalonych krów
217

.  
 

Gospodarka etyczna i racjonalna to przyszłość. Jest ona możliwa 

dzięki rozwojowi środków informacji i komunikacji, i będzie 

wprowadzona wraz z postępem duchowości właściwej, czyli wraz 

z postępem intelektualnym i duchowym; postępem świadomości 

społecznej. Wcześniej nie jest to możliwe. Tak więc duchowość staje się 

w a r u n k i e m  rozwoju. 
 

Prostacki, nadmierny konsumpcjonizm, lansowany przez zwolen-

ników kapitalizmu; kult użycia, który ma być sprężyną koniunktury 

w kapitalizmie, jest jednocześnie ciągłym wezwaniem do pogoni za 

zyskiem i przyczyną antagonistycznych stosunków społecznych. W ten 

sposób kapitalizm sam siebie napędza, prowadząc do dewastacji 

środowiska i eliminowania słabszych. Im większy prostak, tym więcej 

chce posiadać, aby swoim posiadaniem dodać sobie wartości. 

Duchowości właściwej towarzyszy konieczny umiar w konsumpcji.                 

W duchowości właściwej panuje konsumpcja  r a c j o n a l n a , wynikająca 

z potrzeb, a nie dokonywana na pokaz. Im szlachetniejszy człowiek, tym 

skromniej żyje, kierując się także, bardziej potrzebami innych, niż 

własnymi. Patrz: Matka Teresa z Kalkuty. 
 

Konsumpcja wstrzemięźliwa, wynika także, z ludzkiej solidarności 

i z poczucia odpowiedzialności za środowisko. Normy duchowości 

właściwej likwidują chciwość, egoistyczny stosunek do świata i innych 

                                                 
217

 Patologiczna pogoń za zyskiem sprawia, że w kapitalizmie nawet produkcja rolna, 

zamiast przysparzać dóbr, do czego jest powołana, staje się narzędziem zniszczenia 

i śmierci. Zwierzęta hodowane są w "obozach koncentracyjnych dla zwierząt", gdzie są 

genetycznie modyfikowane, często karmione własnymi odchodami, a przy życiu, 

podtrzymywane przez stały dodatek antybiotyków do "paszy". W efekcie ludzie jedzą 

później mięso zwierząt chorych, genetycznie zmodyfikowanych, które bardziej im 

zagraża, niż ich odżywia. 
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ludzi, antagonistyczną konkurencję oraz barbarzyńską mentalność 

zachłannego człowieka (homo rapax) — typowego przedstawiciela 

kapitalizmu. Dlatego władcy kapitalistycznego świata, starają się pow-

strzymać ewolucyjny proces uduchowiania się człowieka, serwując mu 

udział w wojnie i to najlepiej w wojnie „religijnej” — na wzór dawnych 

krucjat
218

. Oprócz tego polecają ludziom kulturę śmierci i hedonis-

tycznego użycia. Ich fanatyczny wysiłek doprowadzi do całkowitego 

chaosu, z którego jednakże powstanie n o w a  c y w i l i z a c j a ,  oparta na 

zasadach opisywanych tutaj.  
 

Pozbawianie ludzi realnego pieniądza, prowadzone przez przedsta-

wicieli międzynarodowej finansjery, to pozbawianie ich powszechnego 

dzisiaj k a t a l i z a t o r a  gospodarki: symbolicznego wyrazu ludzkiej 

energii życiowej. Nie jest to pozbawienie ludzi ich w ł a s n e j  e n e r g i i  

życiowej, woli, zdolności intelektualnych i manualnych, możliwości 

uczenia się i chęci do pracy. Ludzie nadal mogą żyć, uczyć się, pracować, 

tworzyć dobro duchowe i materialne, b e z  k a t a l i z a t o r a , jakim jest 

tradycyjny pieniądz. Te wszystkie procesy życiowe wspólnoty zostały 

zapośredniczone przez pieniądz p ó ź n i e j i w istocie; n i e  w y m a g a j ą  

one jego pośrednictwa. Wspólnota może wypracować inny sposób 

regulacji wzajemnych zależności pomiędzy ludźmi.  
 

W rozwoju wspólnot, funkcję regulacyjną zawsze pełniła r e l i g i a ,  

ale ta oparta na  j e d n o ś c i  w i a r y  i  r o z u m u . Pieniądz kruszcowy 

pojawił się później, jako instrument uzupełniający. W swojej istocie, był 

to nośnik informacji , nośnik użyteczny, bowiem p o w s z e c h n y  — 

mający jednak także swoje wady, bowiem wyalienowany od wartości 

etycznych, które zawsze we wspólnocie powinny mieć znaczenie 

decydujące. To wartości etyczne określają życie wspólnoty, jej powo-

dzenie i realizację ludzkiej pomyślności; poprzez wprowadzanie w życie 

idei sprawiedliwości i miłości bliźniego zawartej zawsze w dobrej religii.  
 

D o b r a  r e l i g i a  jest oparta na najwyższym Autorytecie, odzwier-

ciedlonym poprzez najbardziej abstrakcyjne myślenie, jest to jeden Bóg, 

który Jest. Bóg Abrahama, Mojżesza, Jezusa, Apostołów, Mahometa 

i wszystkich ludzi innych wyznań, którzy wypełniają jego wolę. Z Niego 

wypływają wszystkie życiodajne idee: światło duchowości, miłość do 

Stwórcy, do rodziców, miłość do bliźniego swego i do siebie samego 

                                                 
218

 Z tym, że w miejsce nieobecnego dzisiaj fanatyzmu religijnego, wojnę uzasadnia się 

— nie chęcią obrony jedynie słusznej religii — ale chęcią obrony własnego 

bezpieczeństwa. Obie motywacje są z zasady absurdalne. Wojna nie ma nic wspólnego, 

ani z religią, ani z bezpieczeństwem. 
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oraz wynikającą z tej miłości wrażliwość etyczna czyli poczucie spra-

wiedliwości i miłosierdzie. Dobra religia jest ponadto  p o p r a w n a  

i n t e l e k t u a l n i e  — jest zgodna z umysłem i otwarta na nowe 

osiągnięcia intelektualne: nowe i stare rzeczy. Jeżeli zabraknie 

którejkolwiek z wymienionych wartości, funkcje regulacyjne religii 

ulegają osłabieniu i  n a r z ę d z i e  p o m o c n i c z e :  pieniądz, wysuwa 

się na plan pierwszy w regulowaniu życia wspólnoty. Tak jest obecnie.  
 

S a m o t n y  p i e n i ą d z
219

,  niesie ze sobą niewłaściwe regulacje, 

bowiem, nigdy nie został powołany do tak z a s z c z y t n e j  funkcji, jaką 

jest zarządzanie wspólnotą ludzką. Pieniądz kruszcowy, tak jak i pieniądz 

elektroniczny w swojej obecnej formie, umożliwia posiadanie dóbr 

i gromadzenie ich ponad miarę, zawsze kosztem innych. Prowadzi to do 

niesprawiedliwości pomiędzy ludźmi, do upadku d e m o k r a c j i  i do 

braku w o l n o ś c i . Kiedy samotny pieniądz opanuje społeczeństwo, 

ludziom dzieje się krzywda i niesprawiedliwość. 
 

Ideologią kreatorów obecnego pieniądza jest e t y c z n y  

r e d u k c j o n i z m ; ludzkie zachowanie w gospodarce i wszelkie 

zjawiska ekonomiczne rozpatruje się n i e z a l e ż n i e  od wartości 

etycznych. Lekarstwem na etyczny redukcjonizm, jest powrót do 

duchowości i wartości etycznych, zawartych w poprawnej intelektualnie 

religii; powrót do jedności wiary i rozumu, czyli wiara w to co 

r z e c z y w i s t e . W przypadku chrześcijaństwa, trzeba powrócić do 

wiary w jednego Boga — tożsamej z tą jaką wyznawał sam Jezus 

Chrystus i Apostołowie. Tę wiarę i ich Naukę trzeba także bardzo 

konsekwentnie realizować w życiu, bo pod względem wartości etycznych 

nie ma lepszej. Kiedy staniemy się silni duchowo, zapanujemy także nad 

pieniądzem, będącym jedynie narzędziem pomocniczym — a dla 

wspólnoty ludzi silnych duchowo narzędziem wręcz zbędnym. To 

ostatnie stwierdzenie wybiega daleko w przyszłość. 
 

Etyczny redukcjonizm, właściwy liberalnej ekonomii, zaszczepia się 

młodym ludziom w wyższych szkołach ekonomicznych. Jest to praw-

dziwe pranie mózgów, po którym religia zysku i chęć wyzysku: lichwa 

i procent, wydaje się adeptom tych szkół całkowicie uzasadniona, 

potrzebna i racjonalna; staje się wręcz żelaznym prawem ekonomii 

a możliwość innej postawy w ogóle nie istnieje lub jest traktowana, jako 

przykład utopii i marzycielstwa.  
 

                                                 
219

 Pieniądz wyalienowany od wartości etycznych. 
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Obecnie Polacy zostali pozbawieni pieniędzy przez tzw. „reformę 

monetarną” a nasza gospodarka jest podstępnie rujnowana. Trwa to 

nieustannie, bowiem celem jest nie tylko zysk, ale przede wszystkim; 

polska ziemia — najlepsze pokrycie na pomnażany w Polsce i na świecie 

substytut pieniądza. Piszę o substytucie pieniądza, bowiem obecna 

kreacja środków rozliczeniowych w bankach to w rzeczywistości kreacja 

długów. Jedynym bankiem uprawnionym do emisji pieniądza w Polsce 

jest Narodowy Bank Polski. Wszystkie inne banki robią to niezgodnie 

z zapisem zawartym w artykule 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej. W celu legalizacji kreacji dłużnych środków rozliczeniowych 

przez prywatne banki zagraniczne, wpisano do Konstytucji R P. 

zależność stanu prawnego w Polsce od umów międzynarodowych na 

przykład artykuły:  87, §1. art. 88 § 3. a szczególnie art. 90 § 1. oraz art. 

91. § 2. i 3. Odrzucenie tej ograniczającej naszą suwerenność zasady 

będzie oznaką wyzwolenia się od władzy obcego kapitału. Powinniśmy 

więc podejmować starania o to, aby tę obcą zasadę unieważnić. Należy to 

uczynić, a Konstytucja R. P. daje nam prawo wypowiedzenia nieko-

rzystnych umów międzynarodowych w artykule 89. § 1, wraz z dobrym, 

aktualnym uzasadnieniem zawartym w pkt. 4.   
 

Oznacza to także, że możemy wyzwolić się z wielu rzekomych 

długów oraz, że można i warto, obejść się bez władzy pieniądza w życiu 

gospodarczym — bez pośrednictwa katalizatora rodzącego patologię. 

Można to zrobić, o ile wzrośnie lawinowo ilość ludzi kierujących się 

duchowością właściwą i wynikającą z niej racjonalnością. Jest to 

możliwe, bowiem ubodzy są błogosławieni duchem. Prawda wyzwala 

i rodzi entuzjazm. Społeczne zło, wycofa się pod naporem 

bezinteresownych ludzi, zjednoczonych w imię Boga i Prawdy, a Bóg 

będzie wspierał słuszne działania, zgodne z jego wolą. W społeczeń-

stwach słowiańskich mogą zostać wypracowane inne mechanizmy 

regulacyjne, niż pieniądz i chęć zysku. Będą się one opierały na etycznej 

słuszności i będą wynikały z Nauki Jezusa.  
 

Jest to kwestia powszechnego porozumienia się ludzi pomiędzy sobą, 

w czym może pomóc, powszechny już dzisiaj, postęp informacyjny. 

Trzeba odejść od złych zwyczajów oprocentowanego kredytu 

i oprocentowania kont — emisji elektronicznego pustego pieniądza dla 

najbogatszych. Co to za pomysł, aby tym, którzy mają z b ę d n e środki 

finansowe, wspólnota  f u n d o w a ł a  ciągle nowe zyski i jeszcze większe 

bogactwo. Dzieje się to, przecież zawsze, kosztem energii życiowej ludzi 

ubogich, żyjących z własnej pracy. Już czas skończyć z tą drastyczną 

niesprawiedliwością. Globalny dochód trzeba dzielić równo na 
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wszystkich ludzi, a wręcz, tym najuboższym i ubogim dawać więcej, tak 

aby wyrównać poziom życia ludzi, w społeczeństwie. Próbkę takiej 

polityki finansowej i gospodarczej stanowił plan Marshalla, 

wprowadzony po II wojnie światowej. Pomimo rozdawania dóbr za 

darmo, nie zlikwidował on wcale ludzkiego dynamizmu ani 

przedsiębiorczości. Pogląd, że miłosierdzie likwiduje ludzki dynamizm, 

lansują zwolennicy lichwy i globalnego kapitalizmu. Plan Marshalla 

wyzwolił ludzki entuzjazm i pozwolił szybko odbudować zniszczenia 

wojenne w Europie Zachodniej, choć był także sposobem ustanowienia 

prymatu dolara i amerykańskiego kapitału nad Europą Zachodnią. 
 

Radykalna zmiana zasad polityki finansowej, zmienia ustrój państwa. 

Państwo przestaje być prawną formą t y r a n i i  k a p i t a ł u , gwarantem 

możliwości jego pomnażania w prywatnych bankach. Staje się p r a w n ą  

f o r m ą  l u d z k i e j  a k t y w n o ś c i  i  t r o s k i .  Prawo i państwo 

zostaje podporządkowane wartościom duchowości właściwej, zgodnie 

ze słowami Jezusa; „jarzmo moje miłe jest a brzemię lekkie”. 

T a k i  u s t r ó j  p o w i n i e n  b y ć  n a s z y m  c e l e m .  Taki ustrój to 

początek nowego chrześcijańskiego państwa. W przypadku Polski, 

początek prawdziwie suwerennej Rzeczypospolitej.   
 

W sprawiedliwym, demokratycznym społeczeństwie panuje demo-

kracja finansowa. W efekcie zmiany emisji z oprocentowania na doda-

wanie zmniejsza się stopniowo dysproporcje majątkowe. Kiedy ludzie 

mają podobny stan posiadania nie wywyższają się ponad innych. 

Podobny stan posiadania wśród ludzi, likwiduje napięcia społeczne, 

zmniejsza przestępczość, prowadzi do harmonijnego współżycia 

i rozwoju duchowości. Tak więc, emitujmy elektroniczny pieniądz na 

konta obywateli, ale równo dla każdego, a jeszcze lepiej z uprzy-

wilejowaniem najuboższych. Dodawanie pieniędzy na konta, znosi 

najważniejszą dysproporcję, wynikającą z matematycznych praw 

oprocentowania i mnożenia. A mianowicie; ludzie, którzy mają zerowy 

stan kont, nawet przy najwyższym oprocentowaniu nadal będą mieli zero. 

Podczas dodawania zyskuje każdy zaś relatywnie najwięcej zyskują 

najubożsi.  
 

Nie ma sensu finansowa histeria na giełdach. Podobnie nie mają 

sensu indywidualne ubezpieczenia. Z czasem, wszyscy mogą być 

ubezpieczeni z definicji — tym, których spotka nieszczęście, wspólnota 

gwarantuje naprawę szkód. Ludzie, którzy zajmują się rzeczami 

niepotrzebnymi, (nadmiar urzędników, pośredników, ochraniarzy), 

znajdą nowe zajęcie w realizowaniu zamówień publicznych. Naprawa 
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systemu monetarnego: demokracja finansowa, jest zadaniem możliwym 

do wykonania. Nie powinno to przesłonić celu dalekosiężnego: 

bezinteresownej gospodarki, opartej na zasadzie realizowania słusznych 

społecznie celów. Bezinteresownej – oznacza nastawionej na realizację 

interesów całej wspólnoty a nie własnych, indywidualnych interesów 

egoistycznych. Taka gospodarka może być realizowana nie tylko 

w Polsce: odbudowanie zrujnowanego przemysłu, rozwój krajowego 

rolnictwa — pełne wyżywienie ludności, (nikt nie może być głodny), 

budowa tanich mieszkań komunalnych i domów jednorodzinnych, 

rozdawnictwo działek budowlanych rodzinom bezdomnym (każda 

rodzina musi mieć własny dach nad głową), bezinteresowne dzielenie się 

nadmiarem dóbr z ludźmi i narodami uboższymi, (nic, a szczególnie 

żywność, nie może się marnować). Taka gospodarka wypracowana 

w Polsce, w Norwegii w Rosji lub każdym innym kraju, powinna łączyć 

narody i rozprzestrzeniać się po całym świecie. Takiej gospodarki chce 

90% ludzi na Ziemi, gdyż wartości etyczne duchowości właściwej 

są obiektywne. Taka gospodarka to w o l n o ś ć  i  w y z w a l a n i e  

e n t u z j a z m u . W końcu zostanie zrealizowana powszechnie, bowiem 

jest to racjonalizacja gospodarki, która dzisiaj o b u m i e r a , zdławiona 

przez kreację długów, lichwiarską chciwość i biurokratyczną kontrolę 

prowadzoną według celów ustalonych przez samowolną garstkę 

zachłannych ludzi.  
 

Duchowość likwiduje chciwość i żądzę pieniądza. Ludzie pracują, 

tyle ile potrzeba, nie zaniedbując swoich dzieci ani rodzin. Jest to 

możliwe dzięki dzieleniu się pracą, (likwidacja bezrobocia) i postępowi 

technicznemu, (upowszechnianie najnowocześniejszej technologii). 

W chrześcijańskim państwie, słuszne społecznie działania, powinny być 

podejmowane przez zainteresowanych nimi ludzi, którym należy się 

także wszelka możliwa pomoc ze strony całej wspólnoty — 

pośredniczenie kapitału i czerpanie zysku z ludzkich potrzeb, jest 

zupełnie nie na miejscu. Ci, którzy wiedzą i mają, powinni podzielić się 

dobrem, z tymi, którzy nie wiedzą i nie mają
220

. Mam tu na myśli 

dzielenie się wytworzonym już dobrem, wiedzą, najnowszą technologią, 

maszynami do produkcji rolnej i przemysłowej, energią. Każdy człowiek 

powinien mieć co jeść, powinien mieć w co się ubrać, mieć dom 

(mieszkanie), pracę i możliwość wypoczynku. Ci, którzy mają nadmiar 

dóbr, w obliczu niedostatku spotkanego u innych ludzi, winni oddać ze 

swojego nadmiaru to, co potrzebne jest innym bez wahania. Człowiek 

utalentowany lub uzdolniony, który łatwo osiągałby zyski w kapita-
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 Amadeo Modigliani 1884 - 1920, włoski malarz, rysownik i rzeźbiarz. 
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lizmie, niech znajdzie prawdziwą satysfakcję w służeniu innym, w dobrej 

sprawie. Zdanie to nie jest chwytem erystycznym
221

, ale zasadą duchowej 

ewolucji.  
 

43. [...] ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym.  

44. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszyst-

kich
222

. 
 

Taka jest Boża sprawiedliwość. Prawodawcą jest Jeden Bóg. 

Wszelkie dobro jest darem Bożym. Wysiłek człowieka — praca jest 

realizacją duchowości i podlega jej prawom. Nie jest formą kumulowania 

zysku, ani kapitału. Praca jest to wspólny wysiłek ludzi, dla Boga i dla 

siebie — równie ważny jak modlitwa. Najważniejszym prawem i obo-

wiązkiem jest czynienie dobra, bezinteresowność i przestrzeganie 

harmonii istnienia określonej w dekalogu i przykazaniach miłości, 

zrywanie więzów i pęt niesprawiedliwości. To należy czynić i nie 

ustawać, a o modlitwie nie zapominać. Taki będzie początek trzeciego 

etapu chrześcijaństwa: Królestwa Bożego na Ziemi — braterskiej 

cywilizacji o jaką modlą się wszyscy wierzący.  
 

 

ROLA WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOŁA 
 

 

W propagowaniu duchowości właściwej i zasad bezinteresowności 

może, i powinien, przewodzić odrodzony Kościół Chrześcijański: 

Prawosławie i Katolicyzm Najlepiej w ścisłym porozumieniu z wyznaw-

cami Islamu także wierzącymi w tego samego jednego Boga. Rozszerzy 

to zasięg bezinteresownej gospodarki o wiele narodów oraz o złoża 

strategicznych surowców, a co najważniejsze zapewni Pokój na Ziemi. 

Muzułmanie to nasi bracia w wierze. Jest to głęboka prawda nie poznana 

jeszcze powszechnie, a wręcz zapoznana. Żydzi przyłączą się na końcu, 

jeżeli zmienią myślenie, porzucą monolatrię i nacjonalizm. Propagowanie 

duchowości właściwej, powinno mieć miejsce nie tylko na mszach 

w kościołach, gdzie trzeba kształtować świadomość i miłość wzajemną, 

oddając cześć jednemu Bogu, ale także aktywnie w świecie polityki; 

w parlamentach przy uchwalaniu prawa, w ministerstwach przy ustalaniu 

budżetu, w sądach przy rozstrzyganiu sporów; gdzie powinien królować 

                                                 
221

 Erystyka — sztuka prowadzenia sporów w sposób nieetyczny, z wykorzystaniem 

wielu sposobów, głównie odwołujących się nie do meritum sprawy, ale do cech 

rozmówcy. Słowo pochodzi od Eris — greckiej bogini niezgody, córki Nocy, 

gr. eristikόs — kłótliwy. 
222

 Mar. 10:43-44 (BW). 



 

138 

  

Jezus Chrystus sprowadzający prawdziwe Prawo, czyli Boże Słowo na 

Ziemię.  
 

Kościół hierarchiczny, powinien odejść od uprawiania polityki 

wezwań i uwag, oraz ogłaszania komunikatów, które nie mają mocy 

prawnej. W demokratycznym społeczeństwie, powinien wziąć klarowną 

odpowiedzialność za wspólnotę. Kompromis z kapitałem, oddawanie 

ludzi pod władzę chciwych bankierów oraz aroganckich (bez względu na 

formę ugrzecznienia) polityków, to ucieczka i upadek, ubezwłasnowol-

nienie rozłożone na wieki. Ta długotrwała zwłoka nie stanowi powodu do 

dumy. Kompromis z władzą polityczną został zrodzony w czasach 

Imperium Rzymskiego, w atmosferze lęku i ludobójstwa, dokonywanego 

na Chrześcijanach. Prześladowanie Kościoła przez ateistyczne państwo, 

rozpoczęte rewolucją francuską i trwające do końca XX wieku, jest już 

zamkniętym etapem dziejów. Rozdział Kościoła od państwa to 

m a s o ń s k i  p r z e ż y t e k ,  wprowadzony siłą w czasie rewolucji 

francuskiej oraz podczas rewolucji bolszewickiej i do dzisiaj zręcznie 

podtrzymywany przez świecką władzę, związaną z masonerią — tak 

w wydaniu liberalnym jak i komunistycznym. Dzisiaj w dobie 

demokracji, na początku trzeciego tysiąclecia, kiedy komunizm 

zakończył w Europie swój żywot, kompromis z kapitałem i ekono-

micznym liberalizmem, nie powinien być kontynuowany. Dzisiaj Kościół 

hierarchiczny powinien b e z p o ś r e d n i o  kształtować demokratyczne 

państwo. Duchowni powinni kandydować do Parlamentu: Sejmu 

i Senatu, jak biskup Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811 - 1877) 

prekursor  katolickiej nauki społecznej. Z takiej pozycji łatwiej będzie im 

tworzyć porozumienie wewnątrz narodów i pomiędzy narodami. Kościół 

hierarchiczny jest zobowiązany do skutecznego kierowania światową 

wspólnotą — ku Bogu — poprzez Jezusa.  
 

Nauka społeczna Kościoła — otwarta encykliką Rerum novarum 

(1891) Leona XIII i uwieńczona encykliką Jana Pawła II Centesimus 

annus (1991) — osiągnęła przez stulecie wysoki poziom. Rywalizacja 

dwóch ateistycznych systemów politycznych i ich dominacja, oparta na 

przemocy, siłą rzeczy, postawiła Kościół na zewnątrz państwa, ni to 

w roli arbitra, ni to w roli niezależnego doradcy. Polityczna aktywność 

zwolenników praktycznego i teoretycznego ateizmu, nieszczędzących 

prześladowań Kościołowi, sprawiła, że Kościół wycofał się na bezpie-

czny teren z a a n g a ż o w a n i a  p o ś r e d n i e g o .  Głosi prawdę 

Ewangelii, ale jej nie realizuje w instytucjach życia państwowego — nie 

ma takiej możliwości, ale niestety także i chęci. Teren ten, jest zazdrośnie 

strzeżony przez zwolenników liberalizmu gospodarczego, a dawniej był 
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strzeżony przez komunistów. Historycznie rzecz biorąc liberalizm, który 

wyrósł w Europie, po pogromie Kościoła katolickiego w czasie rewolucji 

francuskiej, szybciej dostrzegł korzyści, jakie płyną z religii. Napoleon 

Bonaparte zawarł konkordat z Kościołem katolickim prawie tak samo, 

jak Konstantyn Wielki, kiedy pierwszy raz uznawał chrześcijaństwo. 

Władza komunistyczna, zorientowała się w takich korzyściach później 

i nie wszędzie. Liberalizm zachodni „walcząc” z komunizmem, szukał 

w Kościele sojusznika i znalazł go. Jednak Kościół nigdy nie 

zrezygnował z własnej autonomii i głoszenia orędzia Chrystusa. 

Kapitalizm nie wyczerpuje treści nauczania społecznego Kościoła, co 

szczególnie dobitnie zostało wyrażone w encyklice Jana Pawła II 

Centesimus annus. Kapitalizm to w istocie przeciwieństwo chrzęści-

jaństwa.  
 

Demokracja finansowa to początek, p i e r w s z a  i s k r a , nowego 

ustroju społeczno-gospodarczego, zakorzenionego w Nauce Jezusa 

i w nauce społecznej Kościoła — o czym będę jeszcze pisał. Można mieć 

nadzieję, że w tym przypadku Kościół nie będzie obstawał przy bez-

piecznym niezaangażowaniu i poprze teorię demokracji finansowej, 

choćby poprzez rzeczową polemikę. Nauka Jezusa przedstawiona 

w niniejszej pracy, to nic innego, jak p o s z u k i w a n i e  p r a w d y  

obecne w każdym pokoleniu:  
 

To otwarte i odnawiające się w każdym pokoleniu poszukiwanie prawdy 

charakteryzuje kulturę narodu. Prawdą jest, że młodzież kontestuje dziedzictwo 

przekazywanych jej wartości. Kontestuje to niekoniecznie znaczy, że niszczy je 

czy z góry odrzuca, lecz raczej poddaje je próbie we własnym życiu i przez tego 

rodzaju weryfikację ożywia te wartości, nadaje im aktualność i charakter 

personalny, rozróżniając to, co w tradycji jest wartościowe od fałszu i błędów oraz 

przestarzałych form, które można zastąpić innymi, lepiej dostosowanymi do 

czasów
223

. 
 

Poszukiwanie przez każde pokolenie prawdy w zakresie pojmowania 

Ewangelii, słusznie można porównać do „wyjmowania rzeczy ze 

skarbca”. Sam Jezus nauczał Apostołów, aby byli jak dobry gospodarz, 

który wyjmuje ze swojego skarbca „nowe i stare rzeczy”
224

. Nowym 

rzeczom Jezus dał pierwszeństwo, gdyż to one stanowią twórczy poten-
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 Jan Paweł II, encyklika Centesimus annus, V, 50, (w:) Encykliki Ojca Świętego Jana 

Pawła II, dz. cyt. s. 689-690. 
224

 A On [Jezus] rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem 

Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe 

i stare rzeczy. (BW) Mat. 13:52. (BW). 
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cjał, są lepiej dostosowane do czasów, rzeczy starych i wartościowych, 

nie należy jednak przy tym gubić. 
 

Ważną kwestią w określaniu wartości rzeczy jest d i a l o g , to on 

zabezpiecza przed wyrzuceniem starego, które jest prawdziwie 

wartościowe oraz przed o d r z u c e n i e m  n o w e g o , które  r e a l i z u j e  

w a r t o ś ć .  Dialog jest formą miłości bliźniego — nigdy nie należy go 

przerywać, ani unikać. „Jeżeli [...] jakaś kultura zamyka się w sobie 

i przejawia tendencję do utrwalania przestarzałych form obyczajów, 

odrzucając jakąkolwiek wymianę i konfrontację dotyczącą prawdy 

o człowieku, to grozi jej jałowość i upadek”
225

. Dialog jest ważniejszy od 

prymatu. Wtłaczanie ludzi w przestarzałe lub błędne formy myślenia to 

utrata Prawdy, czyli rozwiązanie najgorsze. 
 

Jeżeli Kościół hierarchiczny nie poprze nowych zasad etycznej emisji 

pieniądza, czyli demokracji finansowej, będącej w s t ę p e m  do pow-

szechnej współpracy i współdziałania, zrobi to Kościół Chrystusowy, 

czyli sami wierzący; poprzez własną polityczną aktywność i modlitwę. 

Będzie to świadectwem autonomii ludzi wierzących, zdolnych do 

kreowania Królestwa Bożego na Ziemi. 
 

7. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, 

że dla swej wielomówności będą wysłuchani. 

8. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie 

przedtem zanim go poprosicie. 

9. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, 

10. Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi
226

. 

 

Idea Królestwa Bożego na Ziemi może zostać zrealizowana jako 

p o w s z e c h n a   b e z i n t e r e s o w n o ś ć  wśród narodów świata, czyli 

jako dążenie do powszechnego dobra wynikające z wiary i wierności 

jednemu Bogu. 
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 Jan Paweł II, encyklika Centesimus annus, V, 50, tamże, s. 690. 
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 Mat. 6:7-10 i następne (BW). 
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10. DEMOKRACJA FINANSOWA  

CZY PAŃSTWO WYZYSKU? 
 

 

Aby wstąpić na drogę ku upowszechnieniu dobroci i odpowie-

dzialności trzeba zrobić pierwszy krok. Tym krokiem jest demokracja 

finansowa. Polega ona na prawnej kontroli emisji elektronicznego 

pieniądza. Kontroli prowadzonej w zgodzie z racjonalną etyką opartą na 

Nauce Jezusa. 
 

Do tej pory, emisja elektronicznego pieniądza odbywała się 

żywiołowo i w pewien sposób „potajemnie”. Wszyscy o niej wiedzą, 

choć nigdzie nie została oficjalnie ogłoszona jako emisja pieniądza. 

Wyrasta ona z praktyki bankowej, prowadzonej jeszcze za pomocą 

tradycyjnego pieniądza; monet i banknotów, ale wraz z postępem 

technologicznym, jej zasady uległy przemianom. O ile, w tradycyjnej 

bankowości, obowiązującej w „solidnych czasach” parytetu złota, 

należało pożyczać pieniądze, które rzeczywiście istniały (do czasu 

pierwszych weksli i banknotów) i trzeba było je spłacać, także realną 

walutą, to obecnie emituje się elektroniczny pieniądz istniejący tylko 

wirtualnie. Takie możliwości uzyskiwania pieniędzy pojawiły się wraz 

z wynalazkiem i upowszechnieniem technologii informatycznych. 

Te nowe możliwości, to obrót pieniądzem elektronicznym, istniejącym 

jedynie w pamięci komputera i na komputerowych wydrukach. Skąd 

bierze się dzisiaj ten pieniądz? 
 

Źródłem wirtualnego pieniądza jest po pierwsze: kredyt, po drugie: 

procent. Kiedy idziesz do banku i podpisujesz umowę kredytową, często 

dokonujesz emisji pieniądza, a w zasadzie dokonuje jej bank na twoje 

życzenie. Nie jest to przesada. Zazwyczaj rozpatrujemy taki przypadek 

jednostkowo i indywidualnie — z naszego punktu widzenia. My pod-

pisujemy zobowiązanie wpłacenia pieniędzy wraz z oprocentowaniem, 

bank przelewa wirtualną kwotę na konto sprzedawcy, którego towarem 

jesteśmy zainteresowani, później odbieramy towar, a jeszcze później 

spłacamy kredyt; cenę zakupu powiększoną o odsetki. Z indywidualnego 

punktu widzenia niemal wszystko jest w porządku. Obraz ten zmienia 

się, kiedy dowiemy się, iż bank udziela takich poręczeń kilkukrotnie 

więcej, a czasami trzydziestokrotnie więcej — niż sam posiada gotówki 

w skarbcu227
.  
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 Por. artykuł Jean-Pierre Richard'a, (w:) Michael Jurnal Nr 6. Rougemont, Quebec, 

Kanada. Cytuje on gazetę Globe z 2 czerwca 1982 roku: W 1981 pożyczki udzielone 
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W ten sposób, bank emituje wirtualny pieniądz bez pokrycia, który 

stanie się klasycznym, realnym pieniądzem, dopiero wtedy, kiedy wie-

rzyciele wpłacą go do banku. Z tego faktu wynika wyraźnie, że nawet 

kredyt o zerowym oprocentowaniu, staje się formą emisji pieniądza, 

jeżeli suma udzielonych przez bank kredytów, przekracza wartość 

depozytów gotówkowych w banku. Przekroczenie limitów depozytów 

sprawia, że wiemy na pewno, iż bank nie udziela takich kredytów przy 

użyciu realnego pieniądza
228

.  
 

Co więcej; udzielanie kredytów, za pomocą innych środków niż 

rzeczywisty, obowiązujący w państwie pieniądz, może okazać się emisją 

pieniądza. Jeżeli bankier lub pani w okienku, daje Ci książeczkę czekową 

a nie pieniądz, robi elektroniczny przelew na konto firmy, lub daje Ci 

kartę kredytową zamiast pieniędzy, wówczas bank emituje elektroniczne 

pieniądze, które mogą, ale wcale nie muszą mieć pokrycia w realnym 

pieniądzu. Forma pieniądza, w każdym z tych przypadków, jest inna niż 

obowiązująca w państwie, ale za jej pomocą, jesteś w stanie kupić towar 

lub usługę. Elektroniczny pieniądz jest niematerialnym znakiem 

domyślnie odpowiadającym realnym banknotom uznawanym przez 

państwo. Nie wiesz jednak, czy za tym znakiem stoją realne pieniądze 

i nie interesuje Cię to. Dopóki za elektronicznym pieniądzem stoją realne 

pieniądze, wszystko jest w porządku. Jednak, kiedy dowiadujemy się, 

iż bank udziela takich elektronicznych poświadczeń kilkukrotnie, a nawet 

trzydziestokrotnie więcej, niż wynosi suma gotówkowych depozytów 

w jego skarbcu, oznacza to, że pieniądz elektroniczny nie ma pokrycia 

w pieniądzu realnym, że został wykreowany przez bank samowolnie 

i bezprawnie. Jest zatem pieniądzem fałszywym. Gdyby wszyscy ludzie 

przyszli jednego dnia do banku i chcieli wypłacić z banku gotówkę bank 

niechybnie by zbankrutował, dlatego bank żąda, aby większe wypłaty 

uzgadniać wcześniej. Poza tym banki zakładają wspólne fundusze 

                                                                                                                        
przez wszystkie banki kanadyjskie 32 razy przewyższyły ich łączny kapitał, a niektóre 

banki pożyczyły sumy równe 40-krotności ich kapitału. (Michael - Polska, jest dostępny 

bezpłatnie pod adresem: Janusz A. Lewicki, ul. Komuny Paryskiej 45/3a, 50-452 

Wrocław, tel. 0 prefix 71 3436750). 
228

 Jean-Pierre Richard cytuje wypowiedzi Grahama Towersa, dyrektora naczelnego 

Banku Narodowego Kanady, który stwierdził przed Rządowym Komitetem Bankowości 

i Handlu: Za każdym razem, gdy bank udziela pożyczki (lub kupuje papiery 

wartościowe) tworzony jest nowy kredyt bankowy, nowe depozyty – całkiem nowe 

pieniądze. i dodawał: Jest powszechnym błędem wiara w to, że banki pożyczają 

pieniądze z oszczędności zdeponowanych przez swoich klientów. Nie robią tego nigdy. 

[tamże]. Z faktu tego wynika także, że poręczenie bankowe może zostać zastąpione inną 

formą międzyludzkiego porozumienia oraz, że bank czerpie swoje korzyści z tego, iż 

ludzie nie potrafią jeszcze takich porozumień zawierać. 
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gwarancyjne, ale i w nich, z pewnością, nie ma gotówki w takiej ilości 

jaką obracają w formie elektronicznej. Banki tworzą dzisiaj niematerialny 

pieniądz dlatego, że ludzie po niego do nich przychodzą. Ludzie 

potrzebują pieniędzy i dostają je, często nawet bezprawnie, o ile podpiszą 

zobowiązanie „zwrotu” pieniędzy, a raczej wpłacenia ich (po raz 

pierwszy) do banku. Banki przetwarzają jedynie informacje o naszych 

transakcjach, mając na nie pokrycie w niewielkim stopniu. Na dodatek od 

swojego pośrednictwa i od „swoich” rzekomych, nie istniejących 

pieniędzy każą nam płacić pokaźne odsetki
229

. W przypadku przekro-

czenia, przez emisję elektronicznego pieniądza, limitu depozytów, banki 

stają się największymi na świecie fałszerzami pieniędzy, którym na 

dodatek, pozwala się prowadzić te szkodliwe dla społeczeństwa interesy, 

w świetle prawa. Nikt nie jest zainteresowany sprawdzaniem legalności 

elektronicznych pieniędzy, poprzez porównanie stanu skarbca ze stanem 

kont, bowiem te elektroniczne pieniądze są ludziom mimo wszystko 

potrzebne. Ludzie zgadzają się na nie z konieczności, bowiem wspólnota 

nie wypracowała jeszcze, ani nie wprowadziła w życie chrześcijańskiego, 

etycznego mechanizmu emisji pieniądza. Banki czerpią korzyści 

z ludzkiego nawyku posługiwania się pieniądzem i z braku bezintere-

sowności. Im niższy stopień rozwoju ludzkiej świadomości i duchowości, 

tym pewniejsza władza banków — stąd obniżanie poziomu edukacji 

dzieci i młodzieży. Zastąpienie lichwiarskiego monopolu etyczną emisją 

pieniądza leży w interesie znakomitej większości ludzi, ale może to 

zostać zrealizowane, kiedy demokratyczna większość opowie się za 

demokracją finansową i będzie aktywnie wprowadzać ją w życie. Tak 

więc należy mieć nadzieję, że lichwiarska wieża długów, niczym Wieża 

Babel, w końcu runie i nigdy nie zostanie już odbudowana. 
 

Zasada prowadzenia takiej nielegalnej, ale bardzo dochodowej emisji 

pieniądza przez prywatne banki została po raz pierwszy opisana przez 

Clifforda Huhga Douglas’a (1879-1952) w teorii Kredytu Społecznego
230

. 

Douglas zrobił to w czasach, kiedy panował jeszcze parytet złota, nie 

było pieniądza elektronicznego, a bankier miał do dyspozycji jedynie 

                                                 
229

 Richard dodaje od siebie: [...] banki chcą, żeby im płacić odsetki od pieniędzy 

pożyczonych obywatelom i rządom. Jednak nigdy nie stworzyły one pieniędzy 

reprezentujących odsetki i nigdy ich nie stworzą. Staje się zatem oczywiste, że sposób        

w jaki banki tworzą pieniądze jest rażącym oszustwem. tamże. Patrz także; w tym 

samym numerze Michael'a artykuł Louisa Even'a, Dzisiejsi bankierzy: lichwiarze 

najgorsi ze wszystkich.  
230

 Zobacz: Louis Even, Co to jest prawdziwy kredyt społeczny, oraz Elementarz 

Kredytu Społecznego (w:) Michael Jurnal Nr 5. Rougemont, Quebec, Kanada.  
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pióro, atrament i zeszyt, w którym zapisywał kwotę kredytu-długu. Dług 

ten był oprocentowany, co stawało się dodatkowym źródłem pieniądza.  

Teoria demokracji finansowej wykorzystuje osiągnięcia twórców 

Kredytu Społecznego, jednak pierwszym i najważniejszym źródłem 

Demokracji finansowej jest oryginalna Nauka Jezusa. Teoria demokracji 

finansowej jest r o z w i n i ę c i e m  i d e i  i pomysłów zawartych w do-

ktrynie Kredytu Społecznego. Ważną zmianą, jest zmiana samej 

terminologii. Istotą oprocentowanego kredytu jest lichwa. Lichwa tak jak 

kredyt, także polega na udzieleniu ludziom pieniędzy, aby czerpać z tego 

zyski. Tak więc „społeczna lichwa” to myląca i niedobra nazwa. Wcale 

nie o to chodziło Cliffordowi H. Douglas’owi, ani jego następcom, choć 

sami taką nazwę wprowadzili i używali — moim zdaniem: niefortunnie. 

Zmiana nazwy jest według mnie koniecznością. Oprócz tego; choć 

Clifford H. Douglas spostrzegał, iż doktryna Kredytu Społecznego jest 

realizacją chrześcijaństwa, to jednocześnie wiązał ją z upowszechnieniem 

kapitalizmu, uczynieniem z jego zasad mechanizmu uniwersalnego. 
 

    Ja, pisząc o demokracji finansowej, zdaję sobie sprawę z p r z e p a ś c i  

jaka dzieli chrześcijaństwo od kapitalizmu. Jest to przepaść intencji, 

celów, dążeń i metod. Kapitalizm jest wytworem żywiołu antychrześci-

jańskiego (żydów i masonerii), podobnie jak liberalizm. Liberalizm jest 

doktryną politycznej i gospodarczej samowoli, przeznaczoną dla 

najbogatszych, opartą na praktycznym egoizmie oraz na założeniu 

o antagonizmie jednostek. Właśnie ten złudny świat antagonizmów 

społecznych, kiedy zaczął realnie niszczyć ludzi, został odzwierciedlony 

w teorii walki klas Karola Marksa. Wprowadzona przez liberalizm — 

pod hasłami „wolnościowymi” — dominacja egoizmu i antagonizmu, 

posłużyła następnie komunistom do opanowania świadomości 

wyzyskiwanych robotników. Zło i wyzysk, którego robotnicy doznawali 

od samowolnych kapitalistów, próbowano zakorzenić w myśleniu 

„proletariatu”. Patrząc z takiej perspektywy, nie ma różnicy pomiędzy 

liberalizmem a komunizmem. Obie doktryny nawołują do agresji, 

konkurencji i walki, w imię „wolności”, a w rzeczywistości, w imię 

samowoli. Obie doktryny nie mają nic wspólnego z poszukiwaniem 

harmonii, dobra i powszechnego ładu, co jest  i zawsze być powinno 

istotą chrześcijaństwa. Poszukiwanie ładu określało także — jak sadzę — 

intencje twórców doktryny Kredytu Społecznego. Zatem niepotrzebnie 

odwołują się oni do idei kapitalizmu.  
 

Opisana powyżej różnica świadomości jest znaczna i znalazła 

odzwierciedlenie, także w nazwie. Jednak pomimo to mam dług 

wdzięczności wobec wszystkich twórców doktryny Kredytu Społecznego: 
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Clifforda H. Douglas’a, Louisa Even’a, Jean-Pierre Richard’a i Gilberte 

Côté-Mercier’a, którzy poprzez swoje artykuły, uświadomili mi ukryty 

wymiar współczesnej bankowości. Inne różnice wynikają z twórczego 

rozwinięcia, a czasami sprostowania, propozycji zawartych w pismach 

Louisa Evena
231

. Ich szczegółowe porównanie wymaga dalszej pracy 

i jest sprawą przyszłości. 
 

W przypadku o p r o c e n t o w a n i a  kredytów, bank emituje 

dodatkowe ilości pieniądza bez pokrycia, na zasadzie oprocentowania 

długu. Nie tylko emituje wirtualny pieniądz w kwocie netto pożyczki, 

zmusza pożyczkobiorcę do oddania większej ilości pieniądza, w tym 

najczęściej pieniądza realnego, który tym samym zostaje wycofany 

z rynku. Następuje stopniowa i trudna do zauważenia wymiana pieniądza 

realnego na wirtualny, który rządzi się innymi prawami niż pieniądz 

realny. Wymiana pieniądza realnego na wirtualny, bankowy jest bardziej 

efektywna, w przypadku oprocentowania kredytu; kwoty wymiany 

powiększają się bowiem wówczas o odsetki. Bank udzielając kredytu nie 

tworzy realnych pieniędzy; ani sumy netto pożyczki, ani kwoty odsetek. 

Bank czeka, aż klient przyniesie mu realne pieniądze uzyskane od innych 

ludzi. Kredytobiorca spłacając kredyt zubaża społeczeństwo i wzbogaca 

bank. Pieniądze wpłacone do banku, zostały odebrane społeczeństwu. 

Bank dysponuje coraz większymi pieniędzmi. Społeczeństwo, jako 

całość, ma coraz mniej gotówki i coraz większe długi.  
 

Wirtualny kredyt bez pokrycia, a dodatkowo jego oprocentowanie, 

sprawia, że k r e d y t o b i o r c a  s t a j e  s i ę  r e a l i z a t o r e m  

bankowego w y z y s k u . Biorąc kredyt, pożyczkobiorca, po prostu, 

zobowiązuje się do odebrania społeczeństwu realnych pieniędzy i wpła-

cenia ich do banku. Kiedy bank, udziela kredytów kilkanaście razy 

                                                 
231

 Najważniejsze różnice: Bankier po spłacie kredytu  nie uśmierca pieniądza, jak pisze 

Louis Even [tamże, s. 3 – Niszczyciel pieniądza], ale gromadzi go, w celu innego, nie 

znanego nam już zastosowania, którym może być wspieranie jakiegoś narodu, państwa 

lub jego rządu, albo wywołanie zamieszek lub wojny. Nie jest nam znany użytek jaki 

bankier robi z realnego pieniądza, który mu przynieśliśmy jako spłatę wirtualnej 

pożyczki. Niszczenie pieniądza występuje jedynie w księgowości. Tam z punktu 

widzenia bankiera jest uzasadnione likwidowanie świadectwa nadużycia i to 

z pewnością ma miejsce. Niszczenie pieniędzy może mieć sens, ale tylko wtedy kiedy 

bankier miałby utracić  kontrolę nad pieniędzmi. W pozostałych przypadkach on nie 

niszczy pieniędzy, przeznacza je na realizację własnych zamierzeń. Even. opisał w teorii 

kredytu społecznego regulowanie cen (tamże, s. 5) Jest to kłopotliwe i niepotrzebne. 

W demokracji finansowej zostało zastąpione dodawaniem pieniędzy na konta obywateli. 

Pomimo wielu zasadniczych  różnic widać w Demokracji finansowej inspirujący wpływ 

teoretyków Kredytu Społecznego. 
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przewyższających ilość ich depozytów, oznacza to, że po spłacie tych 

kredytów, bank będzie miał kilkanaście razy więcej realnych pieniędzy, 

kosztem społeczeństwa. Pieniądze te znikną z rynku. W ten sposób 

wirtualny pieniądz tworzony w banku, zostaje zamieniony na realny 

pieniądz wspólnoty. Bank ściąga do siebie pieniądz, który n i g d y  nie 

był jego w ł a s n o ś c i ą . Nie ściąga jedynie odsetek, ściąga całą sumę 

brutto, która nigdy nie była jego własnością, podobnie jak towar. 

Owszem bank zapłacił komuś za towar, ale najczęściej także 

elektroniczną walutą. Kiedy sprzedawca chce otrzymać realny pieniądz, 

bank mu go daje, bowiem ma odpowiedni zapas pieniądza w skarbcu. 

Zazwyczaj wystarcza w takim przypadku pokrycie dziesięcioprocentowe.  
 

Taka praktyka bankowa sprawia, że we wspólnocie pozostają długi 

tych, którym nie udało się obronić przed wyzyskiem. Prowadzona w ten 

sposób przez banki polityka kredytowa opiera się na e s k a l a c j i  

s p o ł e c z n e g o  d ł u g u .  Ujawnia ona swoją absurdalność dopiero 

w makroskali. Widać wówczas, że polityka ta prowadzi do p i r a m i d y  

d ł u g ó w . Wniosek jest taki: emisja pieniądza elektronicznego dokony-

wana na obecnych zasadach, to w rzeczywistości e m i s j a  d ł u g ó w  

a nie pieniędzy. Realizacja takiej polityki przynosi zastój i zniewolenie, 

a nie „Wolność i rozwój”
232

. Na tym także, polega wymuszona zmiana 

stosunków własnościowych w społeczeństwie, nazywana p r y w a t y -

z a c j ą .  
 

Bardzo istotne w sprawie fałszywych pieniędzy, czyli samowolnych 

bankowych poświadczeń elektronicznych jest rozpatrywanie zależności 

ilościowych. Nie wiadomo, jaki jest stosunek elektronicznych pieniędzy 

fałszywych do prawdziwych. Dopóki jest ich we wspólnocie 10 lub 20 

procent, w makroskali nic złego się nie dzieje, choć oczywiście bank 

osiąga nieuzasadnione korzyści. Jeżeli jednak elektronicznych 

fałszywych pieniędzy jest 2500 procent
233

 lub nawet 3200 procent
234

 

(w stosunku do legalnych banknotów) oznacza to, że żyjemy w świecie 

f i n a n s o w e g o  k o l o n i a l i z m u  Nielegalny pieniądz dominuje 

a jego kreatorzy (emitenci) zaczynają zdobywać absolutną władzę, 

żerując bezkarnie na społeczeństwie – tak jest dzisiaj. 

 

                                                 
232

 Tytuł książki Leszka Balcerowicza, za pomocą której mamił polskie społeczeństwo 

wizją pomyślnego rozwoju pod protektoratem zachodnich lichwiarzy. 
233

 Obliczenie według cytowanych już danych, podawanych przez Lyndona LaRouche: 

stosunek 12 bln do 300 bln. (por. s. 108). 
234

 Por. dane podawane przez Jean-Pierre Richard'a, przypis 213, s. 133. 
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Zastój i zniewolenie realizowane jest   m i m o  w o l i ,  przez ludzi, którzy 

zazwyczaj w dobrej wierze zaciągają kredyty. Na początku wszystko 

wydaje się korzystne i optymistyczne. Kredytobiorca uruchamia 

inwestycję, zatrudnia ludzi, daje im pracę i produkuje dobro. Jednak 

sprzedając produkty, musi tak ustanowić cenę, aby spłacić kwotę netto 

pożyczki oraz procenty, które to kwoty nigdy nie zostały wyemitowane; 

ani przez bank, ani przez państwową mennicę, czy też drukarnię 

papierów wartościowych. Kredytobiorca musi z rynku ściągnąć kwotę 

realnego pieniądza odpowiadającą kwocie w i r t u a l n e j  pożyczki.          

(Do spłaty kredytu używa się oczywiście także bankowych wirtualnych 

pieniędzy, pochodzących z kart kredytowych i oprocentowanych kont, 

ale stanowią one jedynie część kwoty. Ich udział rośnie wraz z postępem 

wymiany narodowego pieniądza realnego na pieniądz bankowy). Tak oto 

kredytobiorca staje się mimo woli i wbrew własnym intencjom, 

realizatorem gospodarczego zastoju. Odbiera ludziom (społeczeństwu) 

realny pieniądz narodowy, będący wyrazem i gwarantem ich suwe-

renności i niezależności od banków. Powoduje ubożenie narodowego 

sektora gospodarczego. Wraz ze wzrostem ilości wirtualnych pieniędzy 

emitowanych w formie oprocentowanego kredytu wzrastają trudności 

z jego spłatą. Upowszechnienie oprocentowanego kredytu sprawia, że 

poziom zobowiązań płatniczych wzrasta do tego stopnia, iż w końcu, 

b r a k u j e  (po prostu) realnego pieniądza w społeczeństwie, aby spłacić 

wszystkie zobowiązania zaciągnięte w bankowym pieniądzu wirtualnym.  
 

Brak równowagi pomiędzy ilością kredytów, czyli emisją pustego 

pieniądza elektronicznego dokonywaną na zasadzie zaciągnięcia długu,  

a emisją realnego pieniądza jako naturalnego środka wymiany w społe-

czeństwie, sprawia, że nie można spłacić kredytów.  
 

Naród popada w długi i w zastój gospodarczy. Przedsiębiorstwa mają 

kłopoty ze sprzedażą wyprodukowanych towarów, ludzie z zaspoko-

jeniem swoich potrzeb. Tylko banki bogacą się ponad wszelką potrzebną 

miarę — bowiem nawet nie spłacając kredytu pożyczkobiorca oddaje 

z a s t a w : realne dobro będące zabezpieczeniem kredytu i zazwyczaj 

przewyższające jego wartość. W końcu banki, przestają udzielać 

kredytów bowiem, w obliczu deflacji, szansa ich spłaty maleje. Zastój 

gospodarczy, brak dochodu, przy stosunkowo wysokich kosztach 

utrzymania i wysokich podatkach, generujących coraz większe zadłu-

żenie, sprawiają, że jedynie komornicy i agenci skarbowi mogą prowa-

dzić swoją działalność, odbierając zubożonym ludziom, to co im jeszcze 
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pozostało. Właściciel kapitału, dążąc nadal i po trupach do swoich 

zysków, staje się w końcu pracodawcą  k o m o r n i k ó w
235

. 

 

W makroskali widać wyraźnie, że istota takiej polityki finansowej, 

bez względu na ludzkie motywacje, to po prostu przemyślany 

i konsekwentny finansowy spisek. Państwo, które dopuszcza taką 

politykę finansową, to państwo wyzysku. Urzędnicy takiego państwa, 

świadomie lub nieświadomie, stają się w końcu wrogami swojego 

narodu. Taka sytuacja woła o pomstę do Nieba. Jedynym z niej wyjściem 

jest unieważnienie samowolnie emitowanego pieniądza i zobowiązań 

ustalonych za jego pomocą. Demokracja finansowa jest nowym modelem 

systemu finansowania wspólnoty. 
 

Opisane wyżej zadłużenie społeczeństwa wynika z wadliwie 

ustawionych instrumentów polityki finansowej w państwie. Właściwie 

(w makroskali) zastosowane reguły matematyki obnażają i r r a c j o -

n a l n o ś ć  oprocentowania i udzielania kredytu jako długu, b e z  

t o w a r z y s z ą c e j  mu etycznej emisji pieniądza dla konsumentów.  

 

Bezinteresowna i demokratyczna emisja pieniądza oparta na zasadzie 

etycznej jest niezbędna do właściwego funkcjonowania społeczeństwa. 

Emisja pieniędzy nie może być związana z działalnością kredytową 

banków prywatnych. Emisja to przywilej i obowiązek narodowych 

banków centralnych. 
 

Kwota wyemitowanego długu, czyli kredytu bez pokrycia w realnych 

depozytach finansowych banku, udzielonego inwestorowi, musi być 

zrównoważona równoległą emisją rzeczywistych pieniędzy (realnych lub 

elektronicznych) trafiających do wspólnoty konsumentów. Kwocie 

kredytów, którą nazwiemy  b a n k o w y m  f u n d u s z e m  i n w e s t y -

c y j n y m , emitowanym obecnie dla inwestorów przez banki komercyjne, 

powinien odpowiadać f u n d u s z  k o n s u m p c y j n y  emitowany dla 

społeczeństwa przez bank narodowy. Fundusz ten powinien być udziela-

ny na zasadach demokratycznych — najlepiej: według potrzeb. Bank 

narodowy jest własnością narodu i powinien się rządzić zupełnie innymi 

zasadami niż banki komercyjne. Społeczna, narodowa i parlamentarna 

kontrola tego banku powinna być normą.  
 

Dopiero dzięki powołaniu funduszu konsumpcyjnego, pieniądz, który 

trafi do banku w trakcie spłaty kredytu-długu, zostanie w y e m i t o -
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 Taka przyszłość nas czeka, kiedy wejdziemy do Unii Europejskiej, która kontroluje 

podaż euro. Wynika to także z dokumentów unijnych, które będą omówione niebawem. 
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w a n y , a nie o d e b r a n y  społeczeństwu. Wysokość emisji powinna być 

skorelowana z wielkością spłacanego kredytu i z wartością wytwa-

rzanych dóbr. Spłata do banku powziętego kredytu oznacza jednocześnie: 

pomyślne zakończenie kredytowanej inwestycji, sukces przedsiębiorstwa 

i jego społeczną użyteczność. Pomyślnym uwieńczeniem gospodarczej 

inicjatywy, powinna być zatem emisja pieniądza, w takiej wysokości, aby 

umożliwić przedsiębiorstwu spłatę kredytu, bez szkodliwego społecznie 

umniejszania majątku narodowego, a także umożliwić mu zbyt, wyt-

worzonych towarów. Po uruchomieniu inwestycji, bank narodowy 

powinien emitować pieniądz, odpowiadający wzrostowi produkcji, aby 

umożliwić konsumpcję dóbr. Bank komercyjny prowadząc swoją 

politykę kredytową, nie będzie wówczas zubażał społeczeństwa, 

a jedynie umożliwiał działalność inwestycyjną ludziom najbardziej 

przedsiębiorczym. Ilościowy wzrost funduszu inwestycyjnego i funduszu 

konsumpcyjnego będzie odzwierciedlał gospodarczy wzrost całej wspól-

noty. Dzisiaj, bez takiej zrównoważonej emisji pieniądza, wspólnota jest 

narażona na deflację (zwaną błędnie „nadprodukcją”) niewypłacalność 

i gospodarczą anemię. 

 

Zaleceniem jest zatem precyzyjne oddzielenie funkcji emisyjnej od 

funkcji kredytowej w polityce finansowej i monetarnej państwa. Ważne 

jest także zastrzeżenie, że emisja może, ale nie musi podążać za kredytem. 

Fundusz inwestycyjny może być kredytem narodowym i państwowym 

(NBP). Może być także kredytem bezodsetkowym (nieoprocentowanym) 

o ile ma posłużyć do zaspokojenia słusznych potrzeb społecznych. 

Oprocentowanie nie jest w tym procesie gospodarczym do niczego 

potrzebne. 
 

Tak, jak organizm zwiększa ilość krwi w krwioobiegu, wraz ze 

swoim wzrostem, tak rozwijająca się gospodarka i społeczeństwo ludzkie 

potrzebuje coraz więcej realnych pieniędzy, a nie d ł u g ó w . Krew 

odżywia wszystkie komórki organizmu, a szczególnie te pracujące 

najciężej. Pieniądze muszą trafiać do ludzi ciężko pracujących, dzisiaj 

najczęściej całkowicie zubożonych poprzez wyzysk. Etyczna emisja 

pieniędzy powinna zapewnić wszystkim możliwość godnego życia — 

producentom popyt na towary, kredytobiorcom możliwość spłaty 

zaciągniętych kredytów, bez szkody dla społeczeństwa — a narodom 

trwanie. Etyczna emisja pieniędzy na zasadach demokratycznych ożywi 

gospodarkę. Dzięki demokracji finansowej tempo rozwoju gospodar-

czego wzrośnie, ale nie powinno przerodzić się w patologiczny „wyścig 

głodnych szczurów”. Demokracja finansowa zabezpiecza społeczeństwo 

przed szaleńczym tempem „rozwoju”, który wynika głównie z chciwości 
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i wyzysku; z konieczności szybkiej spłaty oprocentowanego kredytu, 

w którym lichwiarz sprzedaje, de facto; c z a s . 

Trzeba także, zdawać sobie sprawę, z tego, że to obecny system 

emisji pieniądza skłania do nadmiernej konsumpcji i niezdrowego wzros-

tu tempa życia społecznego. Nieustanna i coraz większa konsumpcja jest 

w kapitalizmie warunkiem, nie tylko zatrudnienia, płacy i utrzymania się 

przy życiu, ale przede wszystkim, spłacenia oprocentowanego kredytu. 

Trzeba więcej i szybciej zarabiać, aby móc spłacić bankowy dług, który 

rośnie z czasem. Bez takiej wpłaty, cały interes zbankrutuje, zostanie 

zamknięty, a resztki sprzedane. Bank nie będzie prowadził ani finansował 

„niedochodowych instytucji”, bez względu na ich społeczne znaczenie. 

Dotyczy to nie tylko zakładów produkcyjnych, ale przede wszystkim 

szpitali, żłobków i szkół, instytucji związanych z kulturą. 
 

W kapitalizmie wszyscy muszą dążyć do zysków, aby móc żyć. 

Muszą dużo i szybko produkować oraz dużo i szybko sprzedawać, więc 

namawiają do szybkiego i nadmiernego konsumowania i kupowania. 

Taki trend jest lansowany przez reklamę i twórców kultury masowej na 

zamówienie ludzi, którzy muszą osiągać zyski — inaczej zbankrutują.         

W kapitalizmie, ludzie z lęku i chciwości produkują i konsumują zbyt 

wiele, co prowadzi do d e w a s t a c j i  ś r o d o w i s k a . Kiedy ludzie będą 

dostawać kwotę odpowiadającą podstawie utrzymania z funduszu 

konsumpcyjnego, pozwoli im to nie tylko na życie w poczuciu 

bezpieczeństwa i bezinteresowności, pozwoli to także z r a c j o n a -

l i z o w a ć  w y s i ł e k  p r o d u k c y j n y , który zostanie ograniczony do 

rzeczy naprawdę potrzebnych. Zostanie on także rozłożony 

r ó w n o m i e r n i e  pomiędzy ludzi, czyli wyeliminuje się bezrobocie. 

Przy obecnym wysokim poziomie rozwoju technologii przemysłowych, 

który czyni ludzką pracę niezmiernie wydajną — będzie można 

ograniczyć ilość godzin pracy lub wyeliminować indywidualny 

p r z y m u s  p r a c y , związany dzisiaj z koniecznością zarabiania na 

utrzymanie. W efekcie takich zmian ludzie skoncentrują się na jakości 

życia; miłości, rodzinie, wierze, przyjaźni, a nie na pogoni za zyskiem 

w atmosferze obłędnej rywalizacji i w celu spłaty swoich i państwowych 

długów. Pomimo — a w zasadzie dzięki — mniejszej konsumpcji ludzie 

zaczną bardziej być niż mieć. W demokracji finansowej chodzi o stwo-

rzenie takich warunków, które sprzyjają istnieniu i rozwojowi ducho-

wości. Kultura duchowa jest n i ep o r ó w n yw a l n i e  d o s k o n a l s z a  od 

kultury materialnej — kultury jednorazowego użycia. Opisane zmiany, to 

wizja całkowicie nowego ustroju. Dzisiaj stoimy u jego wrót. 
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Powyższe procesy będą mogły zajść we wspólnocie, kiedy zaczniemy 

ludziom d o d a w a ć  pieniądze na konta, czyli kiedy uruchomimy etyczną 

emisję pieniądza w postaci funduszu konsumpcyjnego. Jak już pisałem, 

taka demokratyzacja bankowości jest potrzebna, bowiem równoważy 

emisję długów, dokonywaną dla inwestorów przez banki komercyjne. 

Obecny dzisiaj mechanizm równoważenia długów (wirtualnych kredytów 

bez pokrycia) o p r o c e n t o w a n i e m  k o n t , nie jest wystarczającym 

mechanizmem interwencyjnym, bowiem emisja pieniądza wirtualnego 

dotyczy wówczas jedynie najbogatszych. Ludzie ubodzy pozostają nadal 

bez pieniędzy. Oprocentowanie, lichwa i pusty kredyt to finansowy 

rasizm, który stoi na drodze do realizacji sprawiedliwości. 
 

Dzisiaj państwo jest w i n n e  narodowi kwotę odpowiadającą kwocie 

wirtualnych kredytów udzielonych przez banki. Jest winne, bowiem 

powinno sukcesywnie emitować pieniądz, a tego nie robiło. Zaniechanie 

emisji tych pieniędzy sprawiło, że naród pogrążył się w długach. 

Doprowadziły do tego cyniczne ekipy rządzące, kierujące się hasłem 

(i zadaniem) „schładzania gospodarki”. Ekipa, która mówi, że leży jej na 

sercu dobro Polaków, powinna zacząć swoje rządy od emisji pieniędzy 

na konta obywateli, w ramach: funduszu konsumpcyjnego. Wymyślanie 

dla ludzi jedynie nowych podatków i danin (np. mandaty) świadczy, nie 

tylko o braku koncepcji i kompetencji, ale także, o ubezwłasnowol-

nieniu rządzących przez banki komercyjne. Nie chcę pisać, że świadczy 

o dwulicowości i złej woli, ale o tym, można się będzie przekonać, 

obserwując reakcje na teorię demokracji finansowej 
236

. 
 

Krytyka lichwy w niniejszej pracy, nie polega jedynie na moralnym 

oburzeniu. Lichwa nie jest izolowanym zjawiskiem w dzisiejszym 

świecie. Lichwiarski monopol sprawia, że społeczeństwo popada 

w zadłużenie, które niszczy jego siły witalne i powoduje gospodarczy 

zastój. Ludzie biorący kredyt w takich warunkach, zamiast służyć 

społeczeństwu, stają się trybami w machinie wyzysku, bez względu na 

ich osobiste walory. Sympatyczni, energiczni i zaradni ludzie niszczą 
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 Homo rapax stosuje trzystopniowy model walki z przeciwnikami swojego rasizmu: 

1. zmowa milczenia, 2. dyskredytacja i walka ekonomiczna, 3. skrytobójstwo. Dwie 

pierwsze fazy najlepiej widać obecnie (2003 rok) na przykładzie Samoobrony 

i Andrzeja Leppera. Natomiast skrytobójstwo dotyczy np. Abrahama Lincolna i Johna 

Fitzgeralda Kennedy'ego, prezydenta USA, którzy dążyli do przejęcia przez rząd, emisji 

amerykańskiego dolara. Obecnie emisja dolara w USA i Fundusz Rezerwy Federalnej 

jest w rękach prywatnych. Obecnie wiemy iż skrytobójstwo zastosowano także wobec 

Andrzeja Leppera, który deklarował swój powrót do władzy oraz to, iż będzie emitował 

narodowe pieniądze. (2016). 
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swoje własne wspólnoty, zamiast im służyć. Bezwiednie realizują 

politykę finansowego wyzysku, służąc garstce oligarchów finansowych. 

Lichwa zatruwa dzisiaj całe społeczeństwo. Zamienia cywilizacje 

niezależne i samowystarczalne w eksploatowane i niesuwerenne obszary 

podporządkowane cywilizacji lichwiarskiej. Prywatna bankowa kreacja 

oprocentowanych długów, kiedy zdobywa monopol na emisję środków 

rozliczeniowych w państwie zmienia je w obszar autodestrukcyjnej 

cywilizacji lichwiarskiej. Dlatego krytyka lichwy w Demokracji 

finansowej bardziej jest wezwaniem do zmiany i racjonalizacji polityki 

monetarnej niż ekspresją oburzenia moralnego. 
 

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że stosunki finansowe w społe-

czeństwie, nie są częścią natury, ani czymś obiektywnym, niezależnym 

od człowieka — jak starają się to przedstawić nierozsądni ekonomiści, 

ukrywający naturę ekonomii przed ludźmi. Polityka finansowa jest 

świadomie kształtowana przez ludzi i dla ludzi. Są, po prostu, na świecie 

ludzie, którzy chcą żyć z pracy innych i na koszt narodów. To oni 

k r e u j ą  odpowiadającą im finansową rzeczywistość. Ponieważ natura 

ich kreacji, opiera się na społecznej niesprawiedliwości pragną ją u k r y ć  

poprzez wprowadzanie innych ludzi w błąd. Wymyślają fałszywe teorie, 

zaciemniające prawdziwe ekonomiczne i finansowe zależności. Istotnym 

czynnikiem, tym razem obiektywnym, jest brak wiedzy wśród ludzi, 

o nowych, pojawiających się zjawiskach. Trzeba zatem uczyć się 

monetaryzmu, nie ma innego wyjścia. Demokracja finansowa jest 

dobrym do tego wstępem, zaczyna od nowych założeń, od samego 

początku - w oparciu o najlepsze motywacje i twórczy racjonalizm. 
 

Dzisiejszy efekt lichwy to globalne zadłużenie. Banki poprzez emisję 

długu i udzielanie wirtualnego pieniądza mają rzeczywistą władzę, 

o jakiej rząd niejednego kraju może tylko pomarzyć. Najlepszym 

sposobem uniknięcia tego bankowego zniewolenia jest bezinteresowność, 

wynikająca z miłości bliźniego oraz własnie realizacja demokracji 

finansowej. To bezinteresowność, czyli wzgląd na powszechny interes 

społeczny, może skłonić ludzi do etycznej emisji pieniądza, która 

najpierw zneutralizuje zło spowodowane przez lichwę, a z czasem w 

ogóle lichwę zastąpi. 
 

Procent jako źródło elektronicznego pieniądza wynika ze z ł e g o  

p r a w a .  Oprocentowanie kont i kredytów to po prostu prawo silniej-

szego i bogatszego. Złe prawo sankcjonujące istniejące nierówności 

majątkowe wśród ludzi, czyli efekt wyzysku, sankcjonuje także lichwę 

we wszelkich postaciach. Miliardowe zadłużenia państw, to przede 
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wszystkim f i k c j a  porządku prawnego: efekt podstępu w narzuconej 

uboższym i słabszym krajom polityce kredytowej. Dotyczy to polityki 

MFW i BŚ polegającej na udzielaniu kredytów-długów, naliczaniu 

odsetek od pożyczek udzielonych w złej wierze: często skorumpowanym 

urzędnikom państwowym lub instytucjom mającym państwowe 

gwarancje, tak aby efektami niegospodarności rządu (często uprzednio 

sprowokowanymi) obarczyć wszystkich obywateli. Tak zrodzone 

miliardowe zadłużenia całych narodów, są spłacane przez dziesiątki lat, 

bez żadnego efektu. Podstępne działania prowadzone przez 

przedstawicieli ponadnarodowych organów finansowych, nie powinny 

nosić cech legalnej działalności, ani służyć jako źródło niekończących się 

zysków — odsetki od „zadłużenia” i odsetki od odsetek, które Żydzi 

nazywają „ósmym cudem świata”. (Cudowne jest w nich chyba tylko to, 

że ludzie się na nie godzą).  
 

Niedoskonałość i bezzasadność prawa legalizującego lichwę i odda-

jącego jej monopol w dziedzinie emisji pieniądza, leży u podstaw 

obecnego kryzysu finansowo-gospodarczego. 
 

Zmartwieniem ludzi opływających w elektroniczny spekulacyjny 

kapitał jest chęć uniknięcia inflacji, pomimo ciągłej emisji pustego 

pieniądza elektronicznego. Możliwe jest to wówczas, kiedy ich zysk staje 

się brakiem lub niedoborem innych ludzi, wyzyskiem tych, którzy nawet 

o tym nie wiedzą, bowiem zapośredniczenie lichwy w emisji 

elektronicznego pieniądza jest globalne, realizowane w skali narodów, 

czy wręcz całych regionów. Aby uniknąć inflacji globaliści nie 

ograniczają się do wyzysku ludzi pracujących, większe zyski przynosi im 

wydziedziczanie ludzi z ich własności np. zmuszanie ludzi do sprzedaży 

lub zastawiania swoich domów w zamian za pożyczkę: kredyty 

hipoteczne. W USA wiele osób jest zmuszonych do zaciągania takich 

kredytów. Doradza im się, aby zaciągali drugi kredyt po to, aby spłacić 

pierwszy, następnie trzeci po to, aby spłacić drugi
237

. W ten sposób masa 

elektronicznego pieniądza dłużnego rośnie i „jest na niego materialne 

pokrycie”: zwielokrotnione zadłużenie, co stanowi oczywiście pokrycie 

fikcyjne.  
 

                                                 
237

 W Polsce także można już zaciągnąć kredyt w jednym banku, aby spłacić kredyt 

w innym. Sens takich działań wynika ze zmniejszenia oprocentowania, czyli 

konkurencji pomiędzy lichwiarzami. Oni starają się przejęć dług obywatela po to aby 

człowiek ten pracował dla nich. Przy okazji zadłużenie staje się coraz większe. Dług 

pochodzący z banku pierwotnego staje się podstawą długu w banku drugim i służy do 

naliczania nowych odsetek.   
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T a j e m n i c ą  emisji elektronicznego pieniądza jest to, że wcale nie 

musi być na niego pokrycia, aby przynosił on wymierne zyski swoim 

właścicielom, (najczęściej właśnie tym, którzy dokonują jego emisji). 

Najczęściej, najpierw emituje się wirtualny pieniądz, a później, szuka się 

dla niego pokrycia w istniejącym majątku na całym świecie. Zaś 

szczególnie tam, gdzie ludzie nie potrafią się prawnie i ekonomicznie 

obronić przed podstępnym działaniem lichwiarzy. Obecnie możemy taki 

proces obserwować w Polsce. Przy okazji (i pod przykrywką) przemian 

ustrojowych i reformy finansowej nastąpił w Polsce demontaż systemu 

finansowego, przemysłu i rolnictwa, dokonany przez „elity” władzy, nie 

reprezentujące polskiego interesu. Dodatkowo, plan finansowego „schła-

dzania gospodarki”, szedł w parze z najwyższym w Europie oprocento-

waniem kont, co sprawiło, że na kontach w Polsce, pomnożyli swój 

wirtualny majątek światowi spekulanci (80% Polaków nie posiada 

oszczędności, a te 20% którzy je posiadają to niewielkie kwoty). 

Wkrótce, jeżeli wejdziemy do Unii Europejskiej na obecnie propono-

wanych zasadach, spekulanci ci staną się posiadaczami polskiej ziemi: 

„kupią” ją z a  d a r m o  (dosłownie), z a  o d s e t k i  jakie zafundował im 

prezes NBP i jeszcze będziemy im spłacać resztę „długu”. Stanie się tak, 

jeżeli Polacy i inne narody nie przejrzą na oczy i nie opowiedzą się za 

zasadami demokracji finansowej. 
 

Demokracja finansowa to  r o z w i ą z a n i e  k a p i t a l i z m u . Jest to 

także pierwszy krok ku nowej formie organizacji społeczeństwa: 

c y w i l i z a c j i  b r a t e r s t w a  i  m i ł o ś c i .  Jest to zapanowanie prawa 

i sprawiedliwości nad chciwością i egoizmem. Nie ma żadnych etycz-

nych, ani ekonomicznych podstaw, aby emitować elektroniczny pieniądz 

dla najbogatszych. Zazwyczaj, oprocentowanie wkładów tłumaczy się 

przeciwdziałaniem inflacji. W zasadzie jest odwrotnie; to emisja pustego 

pieniądza jest przyczyną inflacji. Po drugie, dlaczego wspólnota ludzi, 

którzy płacą podatki ma zapewniać posiadaczom kapitału wyrównywanie 

strat inflacyjnych. Siła nabywcza wielkiego kapitału, nie jest dobrem, 

którego podtrzymywanie ma zasadnicze znaczenie dla istnienia 

wspólnoty. Sam pieniądz elektroniczny, czy też wyrażony w formie 

banknotów, nie zaspokaja żadnej potrzeby wspólnoty (ma tylko ułatwiać 

wymianę towarów i usług). To ludzka praca, ludzkie umiejętności 

i tworzenie dóbr j e s t  w a ż n e  dla poziomu życia obywateli. Jeżeli 

rentierski kapitał niszczy pracę i produkcję, jak to się dzieje w chwili 

obecnej w przypadku emisji długów, wówczas staje się on czynnikiem 

destrukcyjnym.  
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W zrównoważonej i sprawiedliwej emisji pieniądza, czyli w prymacie 

wartości etycznych nad chęcią zysku, leży istota powodzenia wszelkich 

systemów gospodarczych. Wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zamo-

żności społeczeństwa powinien towarzyszyć demokratyczny podział 

dóbr. Zabezpiecza to przed kryzysami gospodarczymi, których przyczyna 

leży zawsze w nierównomiernym rozłożeniu bogactwa i władzy. Zaś 

lekarstwem na kryzys jest w y r ó w n a n i e poziomu zamożności 

społeczeństwa. Te dwa prawa ekonomiczne powinny być realizowane 

dzisiaj w skali całej gospodarki światowej, inaczej grożą nam nieustanne 

kryzysy, finansowy rasizm, czyli ekonomiczna przemoc zamożnych nad 

ubogimi, a także niebezpieczeństwo odwetu ludzi poszkodowanych, 

doprowadzonych przez kryzys do rozpaczy. 
 

Drogą wyjścia z ekonomicznego kryzysu zawsze było wyrównanie 

poziomu zamożności społeczeństwa. Polegało to zazwyczaj na dofinan-

sowaniu najuboższych, które realizowane było przy wykorzystaniu wielu 

sposobów. Po pierwsze; realizowano zamówienia publiczne, w których 

zatrudniano bezrobotnych tak, aby móc im płacić i w ten sposób 

odtworzyć siłę nabywczą (tzw. interwencjonizm państwowy znany od 

starożytności a w XX wieku reaktywowany przez Johna Maynarda 

Keynesa). Po drugie; uruchamiano tani państwowy kredyt inwestycyjny, 

czasami bezzwrotny, aby stworzyć nie tyle miejsca pracy, co miejsca 

zarabiania pieniędzy (poprzez pracę). Sens tych wszystkich działań 

polegał na tym, aby zubożeni ludzie otrzymali pieniądze potrzebne im do 

przeżycia w miastach. W czasie kryzysu opłaca się rozdawać u b o g i m  

ludziom pieniądze. Oczywiście lepiej jest płacić im za budowę dróg, 

domów, chodników, wszędzie tam gdzie jest to ludziom potrzebne. Tam 

gdzie ludzie mają już wszystko, co słusznie im się należy (racjonalna 

wstrzemięźliwość konsumpcyjna), można bezinteresownie budować dla 

innych.  
 

Dzisiaj nie musimy imitować zatrudnienia, aby ludziom płacić i aby 

gospodarka o wysokiej technologii mogła się pomyślnie rozwijać. 

Wystarczy emitować ustalone ilości pieniędzy wprost na konta 

najuboższych, tworząc w ten sposób rynek zbytu dla produktów 

przemysłowych, pustych mieszkań, które stoją gotowe bez właściciela 

oraz umożliwiając realizację zapotrzebowania na usługi. 
 

Zamiast emitować elektroniczny pieniądz na konta ludzi najboga-

tszych, trzeba go emitować na konta ludzi najuboższych. Taka zmiana 

prawa to przejście od zwyczajowej tyrani kapitału, będącej finansową 
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eugeniką do demokracji finansowej. Przejście od  s a m o w o l i  

najbogatszych do e t y k i  r e a l i z o w a n e j  w  s f e r z e  e k o n o m i i .   
 

Ludzie najubożsi dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb, uruchomią 

popyt i rynek zbytu, zdławiona („schłodzona”) gospodarka ożyje. 

Emitując pieniądz poprzez oprocentowanie jedynie dla najbogatszych, 

których potrzeby są już dawno zaspokojone, wspieramy jedynie 

niesprawiedliwość i wyzysk. 
 

Poziom emisji elektronicznego pieniądza powinien być obliczany 

w skali całego kraju, a nawet całego rejonu np. Unii Europejskiej, 

a docelowo w skali całego globu. I powinien niwelować niesprawiedliwe 

wynagrodzenie za pracę oraz nadmierne jego zróżnicowanie, które nisz-

czy ludzką solidarność i poczucie sprawiedliwości, a także rozkręca do 

patologicznych rozmiarów rywalizację i konkurencję, niszcząc przy tym 

gospodarkę. Rywalizacja niszczy a nie przyczynia się do postępu — jak 

zwykło się sądzić. Równomierne wynagrodzenie za pracę nie niszczy 

motywacji do pracy. Motywację do pracy niszczy marnotrawstwo 

i przywłaszczanie sobie efektów pracy przez osoby uprzywilejowane, 

co miało miejsce w realnym socjalizmie (dyktat partyjnych urzędników) 

i co istnieje dzisiaj w kapitalizmie globalnych rentierów. 
 

Poziom emisji elektronicznego pieniądza dla każdego obywatela 

powinien uwzględniać wiek, stan cywilny, strukturę rodziny (ilość osób 

pracujących i ilość dzieci pozostających na utrzymaniu), stan majątkowy 

rodziny lub obywatela. Powinien pozostawać w relacji do ich potrzeb 

i otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie poziom emisji 

pieniądza powinien być uzależniony od produkcji dóbr przez całą 

gospodarkę. W ten sposób emisja pieniądza uzupełnia wynagrodzenie. 

Zostaje skorelowana z autentyczną realną produkcją, a jednocześnie 

umożliwia konsumpcję wytworzonych dóbr, bowiem nowym wytworzo-

nym dobrom towarzyszy pokrycie w pieniądzu oraz jego właściwa 

dystrybucja.  
 

Pieniądze powinni dostawać ci, których słuszne potrzeby są niezas-

pokojone. W takim systemie dystrybucji pieniądza nie występuje 

zjawisko inflacji ani nadprodukcji. Jednocześnie ci, którzy jeszcze ciągle 

dążą do bogactwa, mogą je realizować bez szkody dla społeczeństwa. 

Ważnym mechanizmem regulacyjnym poziomu produkcji określonych 

dóbr może być monitorowanie ludzkich potrzeb i stanu posiadania 

obywateli, co jest obecnie łatwe i co już się dzieje nieoficjalnie: badania 

rynku, popytu i sprzedaży prowadzone na zlecenie prywatnych firm. 

Będzie to jeszcze łatwiejsze w systemie gospodarki etycznej i racjo-
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nalnej. Uzupełnianie wynagrodzenia emisją elektronicznego pieniądza na 

konta potrzebujących obywateli, pozwoli na kształtowanie wspólnoty 

zgodnie z zasadami dobra absolutnego, a nie jak to się dzieje obecnie 

zgodnie z doktryną wyzysku i społecznej entropii 
238

.  

 

Poziom emisji pieniądza będzie r ó w n o w a r t o ś c i ą  n o w o  

w y t w o r z o n y c h  d ó b r  a jednocześnie będzie proporcjonalny do 

współczynnika obrotu pieniądzem. Będzie w ten sposób zaspokajał 

potrzeby ludzi najbardziej potrzebujących w sposób nie powodujący 

inflacji. Nie będzie to samowolnie ustalany procent od zgromadzonego 

kapitału, który prowadzi do powiększania dysproporcji majątkowych 

i niszczenia solidarności społecznej, ale dodawanie każdemu potrzebu-

jącemu, przypadającej na niego kwoty dochodu ogólnonarodowego.  
 

Taka emisja elektronicznego pieniądza jest zgodna z duchowością 

właściwą i przyczyni się do rozwoju światowej wspólnoty. W Polsce 

zlikwiduje deflację, uruchomi rynek, rozkręci z powrotem popyt 

i koniunkturę gospodarczą. Kapitał spekulacyjny najprawdopodobniej 

(i na szczęście) odpłynie z Polski. Sztucznie zawyżony kurs złotego 

urealni się; spadnie gwałtownie, czyniąc nasze wyroby konkurencyjnymi 

na rynkach, a dobra jakość naszej żywności i jej wysoka podaż 

przyciągnie klientów. 
 

Kurs złotego został obecnie sztucznie zawyżony. Nienaturalnie 

wysoki kurs złotego utrudnia rodzimą produkcję, czyni ją nieopłacalną 

i stwarza wysoce preferencyjne warunki dla importu do Polski, obcych 

towarów, przez co, przyczynia się do osłabiania rodzimej gospodarki, 

a w efekcie do „importu bezrobocia”
239

. Taki sztucznie wysoki kurs 

                                                 
238

 Społeczna entropia wynika z braku dążenia do słusznych ideałów. Zazwyczaj 

poprzedza ją wyśmianie słusznych ideałów jako „szkodliwej  utopii”. Jest to 

podstawowe narzędzie „prania mózgów” i zaszczepiania w ludzkiej świadomości 

etycznego redukcjonizmu. Dzięki takim staraniom człowiek zbliża się dzisiaj bardziej 

do świata zwierząt (homo rapax) niż do Boga (homo sapiens spiritualis). 
239

 Polscy politycy, w znakomitej większości oczekujący na gotowe rozwiązania z Unii 

Europejskiej, narzekają, że nikt im nie podał sposobu określania kursu walut, tak aby 

mogli dowiedzieć się, jaki powinien być kurs złotówki wobec dolara czy euro. Ten 

przykład, ilustruje generalną tendencję w polityce unijnej, prowadzonej wobec państw 

kandydujących —  arbitralne wprowadzanie najbardziej niekorzystnych dla nich zasad, 

oraz unijne finansowe ubezwłasnowolnienie wielu polityków krajów kandydujących. 

Tymczasem, wobec braku teorii z zagranicy, trzeba ją sformułować samemu, na 

podstawie faktów. Kurs dolara czy euro jest kształtowany w Polsce w taki sposób, aby 

polską gospodarkę uczynić nieopłacalną i niekonkurencyjną wobec gospodarek Europy 

Zachodniej i Ameryki, a jednocześnie zapewnić europejskim i amerykańskim 

eksporterom maksymalne zyski z eksportu do Polski ich towarów. Ze względu na 
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złotówki jest wprowadzany razem z deflacją. Gdyby pieniądza było tyle, 

ile trzeba, nienaturalnie wysoki kurs powodowałby „straty” zagranicz-

nych eksporterów. W zasadzie staliby się oni darczyńcami. Wysoki kurs 

złotówki jest możliwy tylko wraz z deflacją, czyli wraz ze zubażaniem 

narodu. Mamy więc do wyboru; albo wysoki kurs złotówki, „schładzanie 

gospodarki” i nędza znakomitej większości narodu, albo realny kurs 

złotówki, ożywienie gospodarcze i w efekcie bardziej równomierny 

wzrost zamożności społeczeństwa. Pierwsza linia rozwoju, realizowana 

jest w Polsce przez najwyższych urzędników, dzięki biurokratycznej 

kontroli finansów, prowadzonej w złej wierze. Druga linia, może być 

realizowana w Polsce przez zwolenników demokracji finansowej. 

Pierwsza linia służy niewielu ludziom, druga znakomitej większości. 

Pierwsza to powolna dewastacja Polski, druga to szansa na odbudowanie 

gospodarczej suwerenności. 
 

Poprzez emisję nowego etycznego pieniądza i korektę kursu walut, 

może zostać stworzony w Polsce grunt, do prowadzenia racjonalnej 

gospodarki, wypartej obecnie poprzez biurokratyczne uprzywilejowanie 

obcego kapitału, nazywane wolnym rynkiem. To biurokratyczne 

uprzywilejowanie, już dawno, uczyniło z teorii wolnego rynku iluzję. 

Powinniśmy zdać sobie sprawę z iluzoryczności zastosowania tej teorii  

w praktyce, chyba że utożsamimy wolny rynek z „wolną amerykanką”, 

czyli zupełnym brakiem zasad. 
 

Emisja nowych pieniędzy jest uzasadniona wzrostem ilości produ-

kowanych dóbr. W taki sposób gospodarka powiększa się. Emisja 

nowych pieniędzy jest konieczna w gospodarce, która się rozwija. 

Nie wystarczy bowiem, stały poziom zasobów finansowych. W dzisiej-

                                                                                                                        
postulat braku konkurencyjności kurs dolara lub euro powinien być jak najniższy, 

pozwala to bowiem wyeliminować polskich producentów i schładzać gospodarkę. 

Jednocześnie warto podnieść kurs dolara lub euro, aby maksymalizować zyski unijnych 

eksporterów. Te dwie tendencje wyznaczają kursy złotówki wobec dolara i euro 

i opisują zmiany kursu. W obliczu schładzania (a w zasadzie rozpadu) polskiej 

gospodarki, w obliczu rosnącego bezrobocia, pensje pracowników maleją, powoduje to 

— oprócz wielu ludzkich nieszczęść — także obniżenie kosztów produkcji i spadek cen. 

Rodzima gospodarka w Polsce zaczyna stawać się opłacalna więc i konkurencyjna dla 

importu. Aby zahamować to niekorzystne dla unijnych producentów zjawisko, 

biurokratycznie obniża się kurs dolara i euro. Wartość złotówki rośnie a polska 

produkcja znowu jest niekonkurencyjna wobec importu. Taka teoria właściwie tłumaczy 

wahania kursów, zjawisko m o c n e j  z ł o t ó w k i  w  z r u j n o w a n e j  polskiej 

gospodarce oraz tendencję możliwą do zaobserwowania w Polsce: im słabsza 

gospodarka tym mocniejsza złotówka, czyli niższy kurs euro i dolara. Na powyższym 

przykładzie widać także, że to nie rynek, ale cyniczni biurokraci kształtują kursy walut 

i gospodarkę.  
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szych czasach, pieniądz spełnia rolę katalizatora w gospodarce. Wraz ze 

wzrostem gospodarczym wspólnoty i wraz z przyrostem naturalnym, 

powinna pojawiać się coraz większa ilość pieniądza w obiegu, tak aby 

mogła zachodzić coraz większa ilość transakcji handlowych, aby ludzie 

mogli kupować towary oraz usługi, a także oferować swoją pracę. 

Utrzymywanie na stałym poziomie ilości pieniędzy w społeczeństwie, 

prowadzi najpierw do niezdrowego wzrostu tempa życia, później do 

recesji. Zaś zmniejszanie ilości pieniądza w obiegu, prowadzi do recesji, 

a w końcu, do ujemnego przyrostu naturalnego.  
 

W obliczu braku pieniędzy, ludzie mogą pracować, ale już nie dla 

zysku, a z miłości do bliźniego. Dopuszczając l i k w i d a c j ę  starego 

(kruszcowego) pieniądza i obecny rasizm finansowy, Bóg skłania ludzi 

do bezinteresowności. Jest to najlepsze wytłumaczenie obecnego kryzysu 

cywilizacyjnego i najlepszy argument za powszechną r a c j o n a l i z a c j ą  

s y s t e m u  m o n e t a r n e g o .   
 

Pierwsza zasada emisji pieniądza to z a s a d a  p r o p o r c j o n a l -

n o ś c i  do ilości w y t w o r z o n y c h  d ó b r .  Pierwsza zasada jest oczy-

wista i została dość dobrze uzasadniona. Druga zasada to uwzględnienie 

wskaźnika wielkości obrotu, który ukazuje ile razy pieniądz jest używany 

w danej jednostce czasowej. Wielkość ta jest wielkością statystyczną. 

W obecnej ekonomii oblicza się ją dzieląc produkt krajowy brutto przez 

ilość pieniędzy znajdujących się w obiegu. Można zadać sobie pytanie, 

czy biorąc pod uwagę obie zasady możliwe jest naprawdę precyzyjne 

obliczenie ilości pieniądza będącego pokryciem na wytworzone dobra. 

Sądzę, że przy obecnej mocy obliczeniowej najnowszych technologii 

komputerowych jest to możliwe, podobnie jak i wypracowanie 

odpowiednich, rzetelnych wskaźników. Upraszczanie się systemów 

walutowych dodatkowo dobrze temu służy, choć wymaga wprowadzenia 

zasad jednolitego budżetu na badanym terenie (np. w UE, co nie jest 

obecnie praktykowane). 
 

Trzecia zasada emisji pieniądza, to proporcjonalność p o d z i a ł u  

nowych pieniędzy pomiędzy ludzi — członków wspólnoty. Funkcjono-

wanie tej zasady także jest możliwe, co widać jasno, bowiem proporcjo-

nalność istnieje od dawna. Natomiast należy zmienić dotychczasowy, 

niewłaściwy sposób liczenia tej proporcjonalności. Dotychczas propor-

cjonalność liczona była w sposób procentowy i jako taka miała skutek 

odwrotnie proporcjonalny: ubogi ubożał, bogaty bogacił się coraz 

bardziej. Każdy „demokratycznie i sprawiedliwie” miał ten sam procent. 

Ten kto miał na koncie zero nie dostawał nic. Ten kto miał miliony 



 

160 

  

dostawał setki tysięcy. Ta niewłaściwa proporcjonalność jest przyczyną 

maksymalizacji różnić majątkowych pomiędzy ludźmi. 
 

W ł a ś c i w a  p r o p o r c j o n a l n o ś ć  likwiduje ten d z i w a c z n y  

s t a n  r z e c z y . Ten kto ma niezaspokojone, słuszne społecznie 

potrzeby, ten dostanie więcej pieniędzy od tego, kto już opływa w dobra. 

Pomimo takiego „niesprawiedliwego” punktu wyjścia, system ten sprawi, 

że pieniądz zacznie funkcjonować w sposób s p r a w i e d l i w y  i będzie 

się przyczyniał do realizowania społecznej sprawiedliwości zapisanej  

w Konstytucji R.P. W efekcie takiej zmiany w emisji pieniądza, czyli 

dodawania go na konta ludzi ubogich, nowy pieniądz p r z e j d z i e  od 

najuboższych, do najbogatszych, od tych, którzy potrzebują do tych, 

którzy wiedzą i mają —  bowiem to ludzie zamożni będą organizowali 

produkcję i będą właścicielami środków produkcji, ale pieniądze będą 

musieli pozyskiwać od ludzi, a nie z bankowego oprocentowania. 

W takiej sytuacji gospodarczej, różnice poziomu życia będą się 

wyrównywać. Pierwsza zasada proporcjonalności emisji pieniądza, 

będzie uświadamiać ludziom, zależność otrzymywanych kwot od 

produktu wspólnoty, czyli od ich pracy. 
 

Aby prowadzić sprawiedliwą, etyczną emisję pieniędzy, w postaci 

banknotów, bez ryzyka inflacji, można skorzystać z doświadczeń 

cywilizacji chińskiej, która w tym celu wypracowała p a p i e r o w y  

p i e n i ą d z  t e r m i n o w y  —  ważny tylko trzy lata
240

. Banknot tracił 

później swoją ważność. Uniemożliwiało to gromadzenie pieniędzy ponad 

miarę: jałową tezauryzację — przyczynę wszelkich dewiacji finanso-

wych, bowiem pieniądz nie służy do gromadzenia majątku, ale do 

wymiany. Bezużyteczne gromadzenie pieniędzy (tezauryzacja) jest 

zjawiskiem negatywnym; przyczynia się do ubożenia innych ludzi, 

którzy nie potrafią zarabiać ani zdobywać dużych ilości pieniędzy, albo 

nie mają takich możliwości. Genialne chińskie rozwiązanie, (obecne tam 

od X-ego do XIX-ego wieku) wyeliminowało żywiołową cykliczność 

nieustannych upadków pieniądza, poprzez „psucie go” (zmniejszanie 

ilości szlachetnego kruszcu) i ciągłe kreowanie na nowo, w tej samej 

formie „bezterminowej” — co miało miejsce w Europie. Wycofywanie 

pieniądza i kreowanie go na nowo, zachodziło w Europie nieustannie i 

zawsze było szokiem, czymś zaskakującym, bowiem z założenia, 

pieniądz miał być trwały (bezterminowy), ale nigdy takim nie był. 
 

                                                 
240

 Por: Wojciech Morawski, dz. cyt., s. 55-56. 
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Gromadzenie pieniądza jest sprzeczne z jego podstawową funkcją: 

narzędzia pośredniczącego w wymianie dóbr. Przeszkadza w realizacji 

demokratycznej zasady; równomiernego dostępu do pieniądza oraz 

skutkuje potrzebą powiększania jego ilości we wspólnocie, skoro jest on 

nieobecny na rynku. Gromadzenie pieniądza wprowadza ryzyko 

niepotrzebnej inflacji spowodowanej jego nadmierną podażą np. na 

skutek paniki lub bezpodstawnych ocen rzekomo złego stanu gospodarki 

ewentualnie innymi manipulacjami prowadzonymi na ludzkiej 

świadomości. Nadmierna tezauryzacja prowadzi także do upadku walut. 

Bardzo ważną rolę w „upadkach” pieniądza odgrywało złoto, które 

niesłusznie miało stanowić pokrycie na wszelkie dobro produkowane 

i konsumowane przez człowieka.  
 

W Chinach, emisja papierowego pieniądza terminowego zniosła 

większość tych niebezpieczeństw. Wprowadzając dzisiaj emisję termi-

nowych banknotów możemy zastąpić niebezpieczeństwo powszechnej 

inflacji, inflacją w y b i ó r c z ą  dotykającą tylko tych, którzy gromadzą 

pieniądz  n i e p o t r z e b n i e  — nie w celach kapitałochłonnych inwes-

tycji lub zakupów, ale na wszelki wypadek. Dzięki wprowadzeniu 

terminowości banknotów, pieniądz zgromadzony bezużytecznie będzie 

się psuł, nie poprzez inflację dotykającą niesłusznie wszystkich, ale 

poprzez u t r a t ę  w a ż n o ś c i , wybiórczo, u skąpców i ludzi chciwych, 

którzy zgromadzili w ukryciu zasoby finansowe ponad miarę. Będzie to 

zgodne z Bożym prawem — tak psuła się manna, zebrana ponad miarę 

przez Żydów na pustyni.
241

 Natomiast emisja elektronicznego pieniądza 

bezpośrednio na konta obywateli, zależeć będzie od ich stanu posiadania, 

więc nie musi być terminowa (chociaż można ją taką uczynić w razie 

potrzeby). Ludziom mającym pieniędzy pod dostatkiem nie będzie się ich 

dodawać. Nie można nagradzać szkodliwej tezauryzacji oprocentowa-

niem dodatnim: odsetkami od kapitału. Etyczna dystrybucja pieniędzy 

                                                 
241

 A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, 

ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili 

jeden do drugiego: Co to jest? - bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: 

To jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan: Zbierajcie z niego, 

każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze 

według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak 

i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał 

więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile 

mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich: Niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale 

niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się 

robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. [...] Dom Izraela nazwał ten 

pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem.         

2 Moj. 16:14-20, 31 (BW). 
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dla naprawdę potrzebujących to szansa na pojawienie się nowych, 

właściwych motywacji.  Taki system emisji i dystrybucji pieniądza może 

uzupełniać zbyt niskie wynagrodzenie za pracę, np. według koncepcji 

Negative Income Tax wypracowanej w latach 40. XX wieku przez 

Juliet Rhys-Williams, może zmniejszać podatki i być sposobem 

finansowania pomocy w potrzebie bez kosztownego ubezpieczenia. 

Uprości to wszelkie operacje finansowe, pod warunkiem, że ludzie 

dojrzeją duchowo i intelektualnie do takiej przemiany, zrozumieją 

i zaakceptują niniejsze zasady, które są dobre, ale wymagają społecznej 

dojrzałości i umiejętności kreatywnego myślenia. 
 

Dopiero taki racjonalny system finansowy, wprowadzany stopniowo 

i łagodnie, ale nieustannie i skutecznie, nie mający nic wspólnego 

z kapitalistyczną i bankierską chciwością, może przyczynić się do 

pomyślnego rozwoju światowej wspólnoty. W przypadku obecnego 

kryzysu wyrównanie poziomu życia powinno dotyczyć całej ludzkiej 

wspólnoty na Ziemi. Ale trzeba gdzieś zacząć. My możemy to zacząć u 

siebie w Polsce, a świat pójdzie za nami. Być może, zmiana taka zajdzie 

w społeczeństwie technologicznie najbardziej rozwiniętym, w USA 

[opinia z roku 2003], gdzie oprócz dominującego, potwornego 

materializmu, budzą się do życia nowe trendy duchowe. Pisze o tym 

świetnie David C. Korten w książce Świat po kapitalizmie
242

, 

wprowadzając pojęcie d e m o k r a c j i  g o s p o d a r c z e j  i szkicując 

obraz przemian mentalności współczesnych Amerykanów. Tymczasem 

zmiana taka zachodzi nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Brazylii, w 

Chinach, w Rosji i na Węgrzech
243

. Wkrótce może się okazać, że takiej 

gospodarki chce 95% ludzi na świecie. A jej przeciwnicy to ci, którzy nie 

odczuwają potrzeby społecznej harmonii, dewianci, którzy chcą mieć 

nieustannie więcej od innych, ludzie niekochani i wiecznie 

niezadowoleni, poszkodowani na duchu, dążący do dominacji, siły 

i władzy jako zadośćuczynienia za swoje niegdysiejsze krzywdy: realne 

i wymyślone. 
 

Takim ludziom, bardziej od pieniędzy z lichwiarskiego procentu, 

potrzebna jest oparta na prawdzie i miłości p s y c h o t e r a p i a . 

Lichwiarski wyzysk pogrąża ich w dewiacji. Źródłem katharsis może być 

tylko prawda. Natomiast miłość podtrzyma ich na duchu. Sama miłość — 

bez prawdy — nie zdoła ich wyrwać z patologicznych przyzwyczajeń.  
 

                                                 
242

 David C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji. Łódź 2002. 
243

 Zdanie dopisane w wydaniu drugim. 
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Trzeba pamiętać, że celem wprowadzenia demokracji finansowej nie 

jest ratowanie upadającego kapitalizmu — chodzi o uniknięcie 

najbardziej niebezpiecznych skutków chaosu, poprzedzającego realizację 

nowej cywilizacji; cywilizacji miłości i powszechnej bezinteresowności. 

Zapanowanie nad przemocą pieniądza jest tylko etapem ku pełnemu 

wyzwoleniu. Nie może ono oznaczać cieszenia się bogactwem 

i zapominania o Bogu. Demokracja finansowa to tylko droga ku 

powszechnej bezinteresowności. Demokracja finansowa opiera się na 

etyce, tak samo jak wszelka pozytywna forma cywilizacji. Bez postępów 

duchowości właściwej, w chciwości, demokracja finansowa nie może 

zostać zrealizowana. Trzeba sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że Boża 

sprawiedliwość nie polega na rachunku matematycznym, ale na 

błogosławieństwie za dobro i na niepowodzeniu w przypadku braku 

wiary.  
 

Wprowadzenie demokracji finansowej to likwidacja finansowego 

spisku obecnego w świecie od lat. (Napisałem tak, bowiem nie wierzę 

w jego przypadkowość czy też nieświadomość jego twórców). 

Wprowadzenie demokracji finansowej będzie wyrazem ważnej zmiany 

w chrześcijaństwie. Ludzie o duchowości jurydycznej stracą kontrolę nad 

pieniędzmi. Pieniądz zostanie podporządkowany zasadom duchowości 

właściwej. Aby się jednak tak stało, Chrześcijanie wszelkich wyznań 

muszą powrócić do źródła; zjednoczyć się w wierze w jednego Boga, 

w tej wierze, jaką miał sam Jezus Chrystus, bowiem ona jest źródłem 

wszelkiej duchowości. Dopiero dzięki darowi Ducha, Chrześcijanie 

zapanują nad pieniądzem, który ich dzisiaj niszczy. Pieniądze w rękach 

homo rapax są narzędziami walki z chrześcijaństwem. Jest to obecnie 

potężne narzędzie, kierujące, pod nieobecność wśród ludzi duchowej 

świadomości, zasobami ich ludzkiej energii. Przejęcie kontroli nad 

pieniądzem i uczynienie z niego narzędzia realizacji chrześcijaństwa, jest 

obecnie najważniejszym zadaniem ludzi wierzących. Nawiązując do 

przypowieści Jezusa o miłosiernym zarządcy darującym długi, można 

powiedzieć, że wprowadzając w życie demokrację finansową, synowie 

światłości staną się w końcu i ostatecznie, r o z s ą d n i e j s i
244

 od ludzi 

zachłannych.  

                                                 
244 I pochwalił Pan szafarza niesprawiedliwości, że rozsądnie uczynił. Bo synowie 

obecnego czasu są rozsądniejsi od synów światłości, w swym pokoleniu. I Ja wam 

mówię: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby kiedy ustanie, 

przyjęli was do wieczystych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie 

i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest 

niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie wierni nie staliście się, któż 
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Zastanym punktem wyjścia dla demokracji finansowej opartej na 

duchowości właściwej jest panowanie c y w i l i z a c j i  w y z y s k u  i  

p r a w n e g o  p r z y m u s u , zwanej także c y w i l i z a c j ą  

l i c h w i a r s k ą  lub c y w i l i z a c j ą  ś m i e r c i ,  która panuje obecnie 

i którą homo rapax utrwala na świecie od lat. My Polacy możemy 

doświadczać jej z coraz większą wyrazistością, zostaliśmy bowiem 

włączeni w te przemiany, a w zasadzie  w m a n i p u l o w a n i  w nie 

poprzez chęć ucieczki od innego zła: komunizmu.  
 

 

CYWILIZACJA WYZYSKU I PRAWNEGO PRZYMUSU 
 

 

Przeciwieństwem demokracji finansowej jest cywilizacja lichwiarska 

(globalizm). Jest ona realizowana od lat i jest świadectwem degene-

rowania się systemów prawnych. Kiedyś na początku duchowość 

jurydyczna była postępem, a prawo, w porównaniu do barbarzyństwa, 

było autentyczną twórczością duchową. Dzisiaj człowiek o duchowości 

jurydycznej („stary człowiek” — według określenia św. Pawła) oraz 

homo rapax, nauczył się wykorzystywać prawo dla siebie, stosować je do 

ochrony swoich interesów oraz do realizacji własnych celów i zysków. 

Prawo przestało być mechanizmem duchowego rozwoju. Można 

powiedzieć także, że to, co było możliwe do osiągnięcia poprzez prawo, 

już zostało osiągnięte. Dalszy postęp to duchowość właściwa, oparta nie 

na prawie, ale na miłości i realizowana w dobrym obyczaju. Stary 

człowiek, który pozostał przy prawie, ale i przy swoim egoizmie, za 

pomocą prawa, realizuje własną wizję swojego  u p r z y w i l e j o w a n i a . 

Redukcjonizmowi etycznemu w ekonomii, towarzyszy redukcjonizm 

etyczny w prawie. Psucie prawa, gmatwanie jego zapisów, zastępowanie 

jednorodnego prawa zasadą subiektywnego, „salomonowego” arbitrażu, 

dowolne pomnażanie pieniędzy w bankach, zalecanie aborcji i dewiacji 

seksualnych, jest tego najlepszym przykładem. 
 

Prawo jest najbardziej powszechnym mechanizmem przymusu. 

Złe prawo, które sankcjonuje uprzywilejowanie jednych kosztem 

drugich, działa jak niewidzialny bicz. Wprowadzany przez niego 

przymus jest odczuwany przez wszystkich. W atmosferze tego 

nienaturalnego przymusu, życie traci smak i urok. Życie jest dobre 

i pełne uroku, nie na darmo Dostojewski uważał że życie jest rajem, ale 

                                                                                                                        
wam powierzy prawdziwą wartość? I jeśli w cudzym wierni nie staliście się, wasze kto 

wam da? Łuk. 16:8-12 (red. na podstawie: Grecko-polski Nowy Testament, wyd. cyt.)  
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przymus, wprowadzany przez zachłannego człowieka (homo rapax), 

w celu osiągnięcia zysku, odbiera życiu powab, a czasami doprowadza 

wielu ludzi do śmierci.   
 

Dobre prawo nie odbiera życiu uroku. Dobre prawo jest z łatwością 

internalizowane (uwewnętrzniane) przez człowieka i jako takie b u d u j e  

g o  — jest „miłym jarzmem”. Złe prawo nie jest internalizowane przez 

człowieka. Prawie zawsze jest wobec niego wrogie i pozostaje na 

zewnątrz jego człowieczeństwa. Czasami złe prawo, wprowadzane przez 

egoistycznych ludzi, jest uwewnętrzniane przez ludzi, ale wówczas 

prowadzi ono do degeneracji człowieka. Człowiek zaczyna z własnej 

woli, służyć temu, co go niszczy. Tak było z kultem władców, począwszy 

od boskiego kultu cesarza w starożytnym Rzymie, poprzez rządy 

feudalnych władców, do władzy dwudziestowiecznych zbrodniarzy: 

Łazara Kaganowicza (Chazara rządzącego ZSRR), Stalina i Hitlera,. 

Kult tych ostatnich ludzi dobitnie świadczy o deprecjacji człowieczeń-

stwa w ramach tego zjawiska. Ludzie zamiast czcić Boga, czcili i nadal 

czczą cynicznych manipulantów przepełnionych manią wielkości lub 

przywódców charakteryzujących się silnymi tendencjami ludobójczymi 

(np. Kaganowicz) Dotyczy to także wielu współczesnych polityków 

(w tym także prezydentów USA) realizujących ludobójstwo pod hasłem 

walki o demokrację. 
 

W cywilizacji wyzysku i prawnego przymusu chodzi nie tyle o łatwy 

zysk. Idzie tutaj przede wszystkim o miejsce na Ziemi. Nie tylko 

o posiadanie ziemi, ale o posiadanie jej na wyłączność, tak, aby inni 

ludzie nie przeszkadzali homo rapax. Formy kontroli prawnej 

i finansowej idą ze sobą w parze, tak, aby kontrolować liczebność 

ludzkiej populacji. Brak środków do życia, wiążący się z deflacją 

i planowanym ograniczeniem produkcji żywności, wpływa na 

zmniejszanie się liczebności społeczeństwa. Kontrola gospodarki 

i dystrybucji elektronicznego pieniądza, staje się narzędziem 

projektowania liczebności ludzkiej populacji. Dlatego napisałem 

o starym pieniądzu; projektowany, liczbowy wyraz energii życiowej 

człowieka. W cywilizacji wyzysku i prawnego przymusu chodzi 

o kontrolę energii życiowej człowieka. Narzędziem prawnym w tym 

przypadku jest legalizacja lichwy i aborcji. Homo rapax i Parlament Unii 

Europejskiej zaleca ludziom aborcję.  
 

Najlepszym sposobem samokontroli urodzeń jest zamożność i wyk-

ształcenie, wręcz są to czynniki, które sprawiają, że poziom urodzeń 

staje się racjonalny i dostosowany do naturalnych pragnień człowieka. 
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Ale ludźmi zamożnymi i wykształconymi nie można manipulować, oni 

mogą stanowić niebezpieczeństwo dla homo rapax. Homo rapax 

jest lękliwy i tchórzliwy. Bez przerwy obawia się utraty swojego prymatu 

i swojej pozycji — więc woli wpędzać ludzi w biedę i proponuje im 

aborcję, zamiast godnego życia, konsumpcję tandetnej rozrywki zamiast 

wykształcenia i zadbanego i wyedukowanego potomstwa. Homo rapax 

pozbawiony jest odwagi ludzi uduchowionych; odwagi, która płynie 

z bezinteresowności, oddania i miłości do Boga. Cywilizacja lichwiarska 

nie może się udać, zakończyć sukcesem, jest to bowiem upadek 

człowieczeństwa. Wysiłki zmierzające do tego, aby ją wcielić w życie, 

mogą tylko spowodować rozruchy i chaos, przed którymi ostrzegają 

znane proroctwa — dopełnienie się czasów pogardy.  
 

Nie trzeba dodawać, że cywilizacja wyzysku i prawnego przymusu 

(cywilizacja lichwiarska) jest realizowana między innymi w Unii Euro-

pejskiej. Prowadzi ona do nadmiernej kontroli wspólnoty poprzez 

drobiazgowe i małostkowe prawo. W Unii określa się prawem nie tylko 

ludzkie działania, ale także wielkość jabłka i kształt ogórka. Nieważne 

jest przy tym, czy ogórek ten ma smak, zapach i wartości odżywcze, 

a jedynie to, czy ładnie wygląda, szybko rośnie, czy jest odpowiednio 

duży i ciężki, aby przynieść zysk. W rzeczywistości te drobiazgowe 

i absurdalne przepisy, mają na celu o g r a n i c z e n i e  produkcji rolnej 

i g l o b a l n ą  k o n t r o l ę  produkcji żywności. Nie tylko w celu 

przejmowania zysku z tej produkcji, ale co ważniejsze; w celu określania 

i l o ś c i  o r a z  c e n  p o ż y w i e n i a , tak aby móc kontrolować 

liczebność ludzkiej populacji. Od lat, za pomocą podobnych 

mechanizmów, kontroluje się wydobycie i cenę ropy naftowej. Kontrola 

produkcji rolnej miała miejsce w Polsce podczas drugiej wojny 

światowej i była prowadzona przez niemieckiego okupanta pod groźbą 

utraty życia poprzez rozstrzelanie. W Unii Europejskiej kontrola ta jest 

bardziej absurdalna, chociaż nie grozi rozstrzelaniem tylko karami 

finansowymi, odbierającymi środki do życia. W Unii płaci się rolnikom 

za to, żeby nie produkowali żywności, ustala się limity produkcji 

podczas, gdy na świecie ludzie umierają z głodu. Grozi nam podpo-

rządkowanie produkcji rolnej globalnym kartelom żywnościowym, które 

będą samowolnie decydowały o wielkości produkcji żywności, jej cenach 

i dystrybucji, a w efekcie o ilości środków do przeżycia. Doprowadzić to 

może do ekonomicznego ucisku, jakiego dotąd, jeszcze nie było i to przy 

wysokich możliwościach produkcyjnych i realnym bogactwie ludzkości, 

jakiego, także do tej pory jeszcze nie było. Jest to paradoks, że potencjał 

i bogactwo zostaje związane z polityczną demografią i ekonomicznym 

ludobójstwem.  
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Obecne działania rzeczników Unii mają nas, Polaków, przygotować 

na wejście do Unii „na kolanach” jako ludzi biednych, niewykształ-

conych, a co najważniejsze biernych i apatycznych, tak, aby nie zagrozić 

unijnemu „porządkowi”. Nie ma żadnego powodu, aby wchodzić do Unii 

na tak niekorzystnych warunkach. Raczej należy dążyć do twórczego 

dialogu. Trzeba jednak pamiętać, że nikt inny jak właśnie unijni 

decydenci są inspiratorami deflacji i kryzysu ekonomicznego w Polsce. 

Polityka Unii wobec Polski jest niemal dokładnym powtórzeniem 

doświadczeń dawnego kolonializmu i okupacji. Dzisiejszy neo-

kolonializm niszczy rodzimą kulturę: obyczaje, przemysł, rolnictwo 

a w efekcie ludność danego kraju. Realizatorzy neokolonializmu 

nawiązują porozumienie z rządzącą elitą, interesującego ich kraju, 

zaspokajają ich potrzeby finansowe po to, aby przeciągnąć ich na swoją 

stronę. Obiecują rządzącym nowe stanowiska i nowe dochody w zamian 

za realizację interesów neokolonialistów. Tak traktowana „elita” łatwo 

rezygnuje z reprezentowania interesów własnego narodu, zaczyna 

„służyć” obcokrajowcom, utożsamia się z ich systemem wartości 

i zaczyna z własnej woli reprezentować ich interesy. Sukces ich 

mocodawców, jest ich sukcesem. Oni naprawdę się cieszą, że udaje im 

się „zbliżyć do centrum”. O tym, czy taki obraz jest prawdziwy w Polsce, 

każdy może przekonać się sam, przyglądając się uważnie wydarzeniom.  
 

Pozytywne wyobrażenie o zagranicznej pomocy, to tylko m i t  

o  b o g a t y m  i  d o b r y m  Z a c h o d z i e , skuteczny jak prawie każdy 

mit, ale niestety mijający się z prawdą. W Unii wypracowano metody 

biurokratyczne, u n i e m o ż l i w i a j ą c e  finansową pomoc p o m i m o  

j e j  d e k l a r o w a n i a . Zasada jest bardzo prosta: mówi się ubogiemu 

człowiekowi: „wyłóż połowę pieniędzy, a my damy ci resztę”. Kiedy 

ubogi nie może sfinansować połowy, sugeruje mu się, że nie spełnił 

warunku udzielenia pomocy finansowej. Poczucie winy delikwenta 

zastępuje uzasadnienie tej sytuacji. Bardziej jest to rodzaj psychoma-

nipulacji niż działalności finansowej. W jaskrawej sprzeczności do 

opisanych wyżej zasad dofinansowania (współfinansowania) stoją zasady 

wnoszenia składek członkowskich, które trzeba płacić bez warunkowo. 

W końcu może się okazać, że bilans będzie dla Polski ujemny i Polacy 

będą do Unii dopłacali, co jest najbardziej prawdopodobne
245

. 
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 Polacy mają od Unii dostawać w a r u n k o w o  67 euro na jednego mieszkańca. 

Polska składka na Unię ma wynosić 62,5 euro na mieszkańca. Różnica wynosi 4,5 euro. 

Wystarczy nie spełnić kilku warunków dofinasowania, a bilans będzie ujemny. Do tej 

pory „potrafiliśmy skorzystać” z około 20-30 % oferowanych funduszy, co w przypadku 

projektowanego współfinansowania wynosi około 20 euro na mieszkańca. 
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Społeczeństwa państw unijnych cierpią na te same przypadłości, 

które eksportują do nas: powiększające się bezrobocie, wzrost dyspro-

porcji majątkowych, wzrost przestępczości i patologicznych zjawisk 

społecznych. Lekarstwem na rodzime bezrobocie w państwach unijnych, 

ma być zdobywanie nowych rynków. Podporządkowywanie nowych 

państw unijnej biurokracji, wcale nie jest dobrym rozwiązaniem.              

W efekcie rozprzestrzenia się tylko cywilizacja wyzysku. Po wejściu 

Polski do Unii, na obecnie proponowanych warunkach, dla 90% Polaków 

sytuacja jeszcze się pogorszy. Nie warto liczyć na nagłą, samorzutną 

zmianę zaborczej polityki Unii wobec Polski i innych krajów. Jeżeli 

jednak, Polacy zastaną wtłoczeni do Unii Europejskiej przez obecny rząd 

i jego infantylną propagandę w mas mediach, zasady demokracji 

finansowej staną się jeszcze bardziej potrzebne i aktualne, i będą musiały 

być realizowane w szerszej skali, co przyczyni się do ich szybszego 

upowszechnienia.  

Moja niechęć wobec obecnej polityki Unii Europejskiej nie oznacza 

braku dążenia do zjednoczenia narodów. Wręcz odwrotnie, uważam, że 

zasady demokracji finansowej są bardziej wartościowe niż zasady 

biurokratycznego i finansowego „porządku” unijnego i bardziej zasługują 

na upowszechnienie w Europie i na świecie. Demokracja finansowa to 

lepszy model wzajemnych związków  p o m i ę d z y  n a r o d a m i ,  niż 

globalizm. Jest ona lekarstwem także na bolączki europejskich społe-

czeństw. Demokracja finansowa, to długo oczekiwana alternatywa dla 

ateistycznego globalizmu i biurokratycznej Unii Europejskiej oraz dla 

zabójczej polityki finansowej MFW i BŚ. Demokracja finansowa obala 

przekonanie, uparcie lansowane przez zwolenników globalizmu, że nie 

ma dla niego żadnej alternatywy. (Przekonanie to jest żartobliwie 

określane, w USA, skrótem „TINA” od: There Is Not Alternative
246

).  
 

Kraje Europy Środkowo-wschodniej kandydujące do Unii, powinny 

zjednoczyć się same na zasadach demokracji finansowej. Staną się 

wówczas niezależne gospodarczo i finansowo oraz prawdziwie suwe-

                                                                                                                        
Najprawdopodobniej więc sprawy finansowe ułożą się następująco; 20 - 62,5 = - 42,5. 

Może się okazać że bilans to 40 euro do zapłacenia unijnym biurokratom przez każdego 

Polaka. To właśnie jest jeden z interesów unijnej biurokracji. Z powyższego rachunku 

wynika, że Unia nie ma nam nic do zaproponowania, oprócz masy biurokratycznych 

przepisów, które są zbędne, kłopotliwe, najczęściej wręcz szkodliwe, a ich zadanie to 

ukrycie faktu wyłudzania od nas pieniędzy lub rzeczywistych dóbr, w tym tego, co nam 

zostało najcenniejszego; polskiej ziemi. (Porównaj los Palestyńczyków; tam także 

zaczęto od kupowania ziemi). 
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 Według: David C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji. Łódź, 

2002. 
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renne i będą mogły zaproponować Unii Europejskiej atrakcyjne 

rozwiązania zjednoczeniowe. Zjednoczenie na bazie kultury chrześci-

jańskiej, jest lepsze, niż na bazie neopogańskiego, lichwiarskiego 

globalizmu. Dzisiaj zjednoczenie takie jest możliwe pod przywództwem 

odbudowanej chrześcijańskiej Rosji.
247

 W zasadach demokracji finan-

sowej narody europejskie zyskują nieporównanie bardziej wartościową 

płaszczyznę porozumienia. Kraje słowiańskie mogą wnieść do 

zjednoczonej Europy, zapomniane przez globalizm, wartości chrześcijań-

skie — to właśnie jest przyczyna, dla której zjednoczenie napotyka na 

takie trudności. Homo rapax nie chce braterstwa i panicznie boi się 

chrześcijaństwa — dlatego niszczy rodzimą gospodarkę i kulturę krajów 

słowiańskich, pracując kompulsywnie nad ich dechrystianizacją i upad-

kiem.  
 

Unia niszczy nie tylko naszą gospodarkę, niszczy dobry obyczaj 

wynikający z chrześcijańskiej tradycji i dobrą wolę. Apetyt na roz-

szerzenie swoich wpływów poprzedza destrukcją gospodarczej nieza-

leżności i kulturalnej autonomii mocno nadszarpniętej już w czasach 

komunizmu. Obecnie wynegocjowane warunki przystąpienia Polski do 

Unii są nadal niekorzystne dla Polski, pomimo euforii w środkach 

masowego przekazu na temat naszego rzekomego sukcesu. Euforia ta 

świadczy jedynie o dominowaniu dezinformacji na temat Unii, o braku 

informacji na temat u s t a l e ń , których treść określona na poszcze-

gólnych etapach pozostaje dla większości Polaków tajemnicą. To, co 

powinniśmy wiedzieć na temat proponowanych warunków, zastępowane 

jest dosyć infantylną propagandą przypominającą kolekcję kolorowych 

widokówek.  
 

Aby skonfrontować wersję lansowaną przez pro-unijne media z rze-

czywistością, wystarczy przyjrzeć cię bliżej treści ostatnich najbardziej 

nagłośnionych porozumień. Utrzymanie ograniczeń w planowanej 

produkcji rolnej i niepełne rekompensaty dla rolników. Już sama treść 

negocjacji: ustalenie limitów produkcji środków do życia (w tym mleka) 

jest niegodna międzynarodowej debaty, gdyż im więcej mleka i jego 

przetworów tym lepiej. Taka treść debaty wskazuje na tendencje jakie 

dominują w Unii. Wprowadzenie ograniczeń w produkcji żywności jest 

ważnym czynnikiem utrzymywania wysokich cen, to zaś jest podsta-

wowym czynnikiem depopulacji. Istotna treść porozumień, jawi się więc 

jako wniosek wynikający z chęci ograniczenia produkcji żywności, 

a także z polecania ludziom aborcji. Z treści negocjacji można wywnio-
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 Zdanie dopisane w niniejszym, drugim wydaniu, 2015 rok. 



 

170 

  

skować, iż wiodącym tematem ustaleń jest t e m p o  d e p o p u l a c j i . 

Naszym negocjatorom albo brakuje inteligencji, aby to zrozumieć, albo 

uczciwości, aby o tym powiedzieć. Treść ta jest ukrywana przed opinią 

publiczną. Nasz rzekomy sukces to jedynie, zmniejszenie tempa depo-

pulacji, zaplanowanego przez unijnych decydentów.  
 

Ludzie, którzy pozwolili narzucić sobie taką treść negocjacji, nie 

zasługują na sprawowanie swoich urzędów i powinni poddać się do 

dymisji. Ich brak odpowiedzialności i upór w złej sprawie, świadczy 

o złych intencjach. Po odebraniu ludziom starych polskich pieniędzy, 

(bankoty poszły na przemiał i można było nimi jedynie palić w piecu), po 

destrukcji przemysłu, przyszła kolej na destrukcję rolnictwa i ustalenie 

limitów wzrostu produkcji żywności. Na wsiach już likwiduje się 

mleczarnie. Bez żywności tempo depopulacji będzie wzrastać. Nie będzie 

już tylko bezrobotnych, będą ludzie głodni. W 2001 roku współczynnik 

reprodukcji ludności w Polsce wyniósł 0.62 (reprodukcja stała to współ-

czynnik 1). Oznacza to, że dzięki finansowej i gospodarczej działalności 

pro-unijnych rządów, Polaków rodzi się mniej, niż w czasie drugiej 

wojny światowej. Tak oto, unijna wojna gospodarcza przynosi (bez 

jednego wystrzału) większy skutek depopulacyjny, niż typowe działania 

wojenne. 
 

Pomimo tak kardynalnych zastrzeżeń, nie należy lekceważyć euro-

pejskiego wysiłku zjednoczeniowego. Trzeba mu po prostu p r z y w r ó -

c i ć  pozytywną treść. Jedność Polski z krajami Unii — jeżeli do niej 

dojdzie — może być korzystna, szczególnie, dla Zachodu. Może spowo-

dować upowszechnienie zasad demokracji finansowej. Zasady te są 

bowiem atrakcyjne dla większości, także dla społeczeństw Europy 

Zachodniej. Podobnie jak w czasach starożytnego Rzymu, chrześcijań-

stwo było atrakcyjne dla Europy. 

 

Zjednoczenie wielu nowych i biednych krajów (zrujnowanych przez 

lichwę i deflację) w jeden organizm z krajami zamożnymi, powinno 

skłonić do powszechnej refleksji nad zasadami emisji jednolitego 

pieniądza dla wszystkich i jego dystrybucji wewnątrz Unii. Biurokra-

tyczne zasady dystrybucji pieniądza, zostaną szybciej przełamane 

i podporządkowane zasadom etycznym i zasadom sprawiedliwości 

społecznej, w ramach jednej prawnej struktury, niż w przypadku 

odrębnych organizmów państwowych, koegzystujących obok siebie na 

kontynencie. (Zresztą ta koegzystencja zostałaby szybko przemieniona 

przez globalistów w nową „ustrojową” walkę, gdyby nie doszło do 

zjednoczenia. Unijni decydenci nie omieszkaliby zapewne wprowadzić 
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także nowej „żelaznej kurtyny”). Cena postępu po wejściu do Unii będzie 

jednak ogromna i nie podejmuję się osądzić, czy konieczna.
248

 Dlatego 

należy jak najszybciej rozpowszechniać zasady demokracji finansowej, 

tak aby przyspieszyć pozytywne przemiany. Należy także bojkotować 

wszelkie „ustalone” ograniczenia w produkcji żywności i walczyć 

z niedemokratycznym prawem, narzuconym przez urzędników unijnych.  
 

Trzeba pamiętać, że właściwymi pytaniami nie są; Czy wchodzić do 

Unii? Czy nie wchodzić? Właściwym pytaniem jest: Co zrobić, aby nie 

dać się Unii zniszczyć? Czy lepiej, w tym celu, być w niej, czy poza nią? 

Właściwej odpowiedzi na to pytanie można udzielić jedynie po dokładnej 

analizie zawartych porozumień. To one powinny być treścią społecznej 

dyskusji, a nie telewizyjne reportaże z życia krajów Europy Zachodniej. 

Wówczas będzie można określić, czy i jakie niebezpieczeństwa grożą 

nam po wejściu do Unii, oraz to, co dzięki wejściu do niej zyskujemy. 

Bez takiej dyskusji sytuacja referendum przedstawia się jak 

przysłowiowe kupowanie kota w worku. Człowiek rozsądny nie kupuje 

kota w worku. 
 

Trzeba także przedyskutować jakie konsekwencje będzie niosło ze 

sobą pozostanie na zewnątrz Unii. Czy uda nam się pozostać suweren-

nym państwem i współpracować ze wszystkimi? Pozostawanie na 

zewnątrz, narazi nas na restrykcyjną politykę Unii. Ale wejście do Unii 

pogłębi dezaktywację Polski, pogorszy sytuację większości Polaków 

i utrudni reformowanie kraju. Dlatego, lepiej jak najszybciej przystąpić 

do potrzebnych wewnętrznych reform, zgodnych z teorią demokracji 

finansowej. Reformy proponowane przez prawo unijne, często, okazują 

się nieprzydatne, a czasami wręcz szkodliwe. Ekonomiczna i finansowa 

walka już trwa, a nasza obecna sytuacja gospodarcza jest chyba gorsza, 

niż ta z czasów socjalizmu. Pomimo wszelkich trudności, budowaliśmy 

wówczas fabryki, szpitale, szkoły i osiedla mieszkaniowe. Dzisiaj, kiedy 

negatywna kontrola finansowa jest większa, już prawie się tego nie czyni. 

Fabryki się sprzedaje i rozparcelowuje, szkoły i szpitale zamyka, 

a zbudowanych domów, z „braku pieniędzy” nie ma kto zasiedlać. 

Możemy współpracować ze wschodnimi sąsiadami, z krajami Europy, 

Azji i Ameryki bez wchodzenia do Unii i bez jej restrykcyjnego prawa. 

Nie ma na co czekać. Trzeba wprowadzać reformę finansową i reformę 

bankowości, obie są dzisiaj w Polsce kluczem do zmian gospodarczych. 
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 Jak widzimy po 12 latach te optymistyczne założenia nie były zasadne. Nic takiego 

się nie wydarzyło do 2015 roku. 
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Trzeba wziąć swój los w swoje ręce, pamiętając o Bogu i jego 

przykazaniach.  
 

Promocja demokracji finansowej i duchowości właściwej może 

spowodować zmiany w Unii i bez wchodzenia do niej, a wtedy będzie 

można przeprowadzić zjednoczenie na chrześcijańskich zasadach. 

Warunkiem suwerenności jest jednak podjęcie wysiłku ochrony państwa 

i narodu. Można także, wejść do Unii, ale po to, aby tam w szerszej skali 

realizować demokrację finansową. Szersza skala realizacji demokracji 

finansowej, to obecnie najważniejszy powód, aby do Unii wstąpić. 

Oznacza to jednak nieustanny wysiłek renegocjowania ustaleń oraz 

reorganizacji Unii, przed czym zwolennicy unijnej patologii będą się 

bronić, powodzenie jest pod dużym znakiem zapytania. 
 

Nie można także zapominać o wschodnich sąsiadach, oni bardziej niż 

społeczeństwa Europy Zachodniej potrzebują pomocy. Zamykanie 

wschodniej granicy Polski, (przyszły nawet na ten cel pieniądze z Unii) 

to cynizm i głupota. Polska jest gospodarczo nieobecna w Rosji, na 

Białorusi i Ukrainie. Jest to poważny błąd i strata dla obu stron. To, że 

unijni biurokraci chcą nas odciąć od kontaktów ze wschodnimi 

sąsiadami, jest bardzo skuteczną polityką izolacji, która osłabia i nas 

i naszych wschodnich sąsiadów. Rządy, które realizują taką politykę, nie 

są godne zaufania. 

 

W końcu, z dzisiejszą polityką Unii wobec Polski, jest tak samo jak 

z demonetyzacją złota; którą bankierzy przeprowadzili z chciwości, po 

to, aby móc zarabiać bez ograniczeń na złym prawie, na oprocentowaniu 

i odsetkach, czym wprowadzili wielki chaos, bowiem zniszczyli pieniądz 

narodowy i zastąpili emisję pieniądza — emisją długów. Ich działalność 

została nawet określona mianem „rewolucji finansowej” i bywa niesłusz-

nie porównywana do rewolucji przemysłowej. Jednak w ostatecznym 

rachunku, demonetyzacja złota ma swoje dobre strony. Pieniądz został 

uwolniony od złota, od wątpliwej wartości zewnętrznej, która ograniczała 

jego ilość i sprawiała, że zazwyczaj potrzebna gospodarczo, dodatkowa 

emisja (prowadzona bez przyrostu ilości kruszców) niszczyła pierwotną 

wartość pieniądza. Dzisiaj jest już jasne, że istotą pieniądza nie jest złoto, 

ani żadna inna wartość, tylko ludzka energia życiowa, czyli ludzka praca. 

Pieniądz jest dziełem człowieka. Człowiek powinien nad nim panować 

i podporządkować go zasadom etycznym. Przykład demonetyzacji złota 

wskazuje na to, iż Bóg potrafi nawet egoistyczne działania człowieka 

wykorzystać do budowania dobra i właściwych rozwiązań. Pozytywne 
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wykorzystanie demonetyzacji złota i wprowadzenie zasad emisji etycznej 

Pro Pulico Bono według teorii demokracji finansowej jest przed nami.  
 

Ewentualne wstąpienie Polski do Unii — zależne od wyniku 

referendum — może zmienić oblicze tej organizacji, choć będzie to 

proces długotrwały  i  b a r d z o  r y z y k o w n y  dla Polski. Trzeba 

byłoby zaszczepić w Unii wartości chrześcijańskie, a to oznacza zmienić 

cel i kierunek jej działania. Unia powinna przejść, od wprowadzania 

destrukcji, destabilizacji i depopulacji, do realizacji zasad demokracji 

finansowej i wartości chrześcijańskich. Polska może te wartości 

wprowadzić do Unii. Dlatego bardziej światli zachodni politycy, a także 

Jan Paweł II, liczą na Polskę. Nie trzeba się bać społeczeństw Europy 

Zachodniej. One także uginają się pod ciężarem nieludzkiego, lich-

wiarskiego wyzysku i chętnie — jak sądzę — opowiedzą się za jedyną, 

prawdziwą demokracją, demokracją finansową, czyli demokracją chrześ-

cijańską. Nie należy utożsamiać Europy z Unią. Różnica pomiędzy nimi 

jest taka, jak różnica pomiędzy rządem a narodem. Rządy się zmieniają, 

narody trwają. 
 

Bez względu na treść ustaleń rozszerzeniowych, ze wstępnej 

a n a l i z y  d o k u m e n t ó w  Unii Europejskiej — czyli z tego, czym ona 

jest — widać, że twardo rządzi w niej kapitał, który nie ma nic 

wspólnego z demokracją; chce być ponad prawem i ponad wszelką 

kontrolą. Jego dominacja i uprzywilejowanie bardziej przypomina nowe 

oblicze finansowego, zakamuflowanego totalitaryzmu, niż demokrację 

i wolność. Traktat o Unii Europejskiej i Statut Europejskiego Systemu 

Banków Centralnych, przewiduje niezależność i autonomię banków 

dążących do maksymalizacji zysków. 
 

7. Zgodnie z artykułem 107 niniejszego Traktatu przy wykonywaniu uprawnień 

oraz zadań i obowiązków, które zostały im powierzone niniejszym Traktatem 

i Statutem ESBC (Europejski System Banków Centralnych), ani EBC (Europejski 

Bank Centralny), ani krajowy bank centralny, ani członek któregokolwiek z ich 

organów decyzyjnych, nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od 

instytucji czy organów wspólnotowych, rządów Państw Członkowskich, ani jakie-

gokolwiek innego organu. Instytucje i organy wspólnotowe oraz rządy Państw 

Członkowskich zobowiązują się respektować tę zasadę i nie dążyć do wywierania 

wpływu na członków organów decyzyjnych EBC lub krajowych banków central-

nych przy wykonywaniu ich zadań. 

8. ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne EBC
249

. 
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 Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Euro-

pejskiego Banku Centralnego Roz. III art.7 i art. 8. (w:) Traktat z Maastricht Protokoły, 

Akt Końcowy i Deklaracje. Zobacz także: Traktat o Unii Europejskiej, podpisany 

w Maastricht dnia 7 lutego 1992 r. Art. 107, http:// www.ukie.gov.pl. 
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Tak więc narody europejskie w Unii oddają się całkowicie we włada-

nie jednego banku: EBC. Nie tylko wyrzekają się wpływu na EBC, ale 

i na swoje banki centralne. Na dodatek mogą nawet nigdy nie poznać 

polityki prowadzonej przez EBC. Art. 10.4. Statutu ESBC i EBC mówi 

o tym, że: „Zebrania są poufne. Rada Prezesów może zadecydować 

o podaniu wyniku swoich obrad do publicznej wiadomości.” Może, ale 

nie musi — nie jest do tego zobowiązana prawem. Tak więc cała realna, 

finansowa władza w Unii, to władza „organów decyzyjnych” jednego 

banku. Bank ten w myśl art. 9.1. „[...] ma osobowość prawną, posiada 

w każdym z Państw Członkowskich zdolność prawną o najszerszym 

zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym. 

Może on zwłaszcza nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome 

oraz stawać przed sądem”. EBC nie może pokrywać deficytu żadnych 

instytucji Wspólnoty, ani Państw Członkowskich, natomiast: „EBC 

i krajowe banki centralne mogą działać jako agenci skarbowi [...]” 

(Art. 21.2.), na rzecz wszelkich jednostek począwszy od instytucji 

Wspólnoty a skończywszy na zwykłych przedsiębiorstwach. Co więcej: 

„ […] EBC jest upoważniony, w przypadku nieposzanowania jego 

rozporządzeń i decyzji, do nakładania na przedsiębiorstwa grzywien 

i okresowych kar pieniężnych” (Art.34.3.). Przynajmniej 80% zysku 

EBC dzielone jest pomiędzy akcjonariuszy, którzy nie płacą żadnych 

podatków: 
 

Ponadto Europejski Bank Centralny jest zwolniony z jakiejkolwiek formy 

opodatkowania lub opłat o podobnym charakterze od każdego wzrostu jego 

kapitału, jak również z różnych formalności, które mogą być z tym związane 

w państwie, w którym Bank ma swoją siedzibę. Działalność Banku i jego organów 

prowadzona zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych nie 

podlega żadnemu podatkowi obrotowemu
250

. 
 

Uprzywilejowanie właścicieli kapitału jest w Unii bezprzykładne. 

Zwykli ludzie są w Traktacie określani jedynie poprzez ich związki 

z produkcją stąd: zasoby ludzkie, konsumenci, pracownicy płci męskiej 

i żeńskiej. Starannie unika się określeń: ludzie, rodzina, kobieta i męż-

czyzna, dzieci. Oto jakim językiem opisana jest możliwość istnienia 

w niektórych krajach zasiłków dla matek:  
 

1. Każde Państwo Członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wyna-

grodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę.  

[...] 
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 Protokół zmieniający Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot 

Europejskich. Tamże. 
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2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzy-

maniu lub przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne korzyści, zmierza-

jące do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez o s o b y  p ł c i  

ż e ń s k i e j  bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej 

i ich kompensowania
251

. 
 

Co oznacza, niekontrolowany dyktat organów decyzyjnych krajo-

wego banku centralnego, możemy się przekonać, obserwując od kilku lat 

naszą rodzimą politykę „schładzania gospodarki”, czyli politykę zastoju  

i zniewolenia (i w efekcie depopulacji), realizowaną przez Radę Polityki 

Pieniężnej i jej prezesa. Hasłem, pod którym realizowana jest ta polityka, 

jest „stabilność pieniądza”. Celem zaś są zyski największych posiadaczy 

kapitału. Zapis o RPP to wirus wprowadzony do naszej Konstytucji. 

Niszczy on Państwo Polskie i Naród Polski nawet bez wchodzenia do 

Unii. Zresztą RPP od lat realizuje zalecenia unijne i jest kierowana 

zgodnie z zapisami o ESBC. Po wejściu do Unii, taka szkodliwa dla 

narodu działalność „krajowego banku centralnego” nie zmieni się, a naj-

prawdopodobniej jeszcze się pogłębi. W efekcie może się okazać, że 

„wpadliśmy z deszczu pod rynnę”. Nadmiernie wysokie podatki, a także 

nowy, planowany podatek katastralny, wpędzą nasze społeczeństwo 

w długi, likwidowane poprzez przejmowanie majątku obywateli przez 

agentów skarbowych, pod dyktando EBC. Skutkiem takiej zmiany 

własności, będzie dalsza depopulacja — ekonomiczne ludobójstwo. 

Wykorzystując starotestamentową metaforę można rzec, że narody euro-

pejskie „stały się pokarmem”
252

 dla homo rapax. Wymieranie narodów 

potwierdza tę metaforę. 
 

Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest zmiana unijnego prawa. Piszę 

o tym z myślą o narodach Europy Zachodniej, ale także i o nas, bowiem 

może się to okazać dla nas, konieczne. Artykuły o ESBC dodane do 

Traktatu z Maastricht są sprzeczne z celami i założeniami samego 

Traktatu o Unii Europejskiej i należy je zmienić, zgodnie z Tytułem I, 

zawartym na samym początku traktatu założycielskiego, który brzmi: 

                                                 
251

 Porozumienie w sprawie polityki społecznej zawarta między Państwami 

Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej. Art. 6 p. 1 i 3. Tamże. Do podkreślonego przez mnie 

sformułowania (dotyczącego kobiet) wrócimy w dalszej części pracy. 
252

 I rzekli do całego zboru izraelskiego: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją 

zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wpro-

wadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, Tylko nie 

buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym 

pokarmem; odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich! 4 Moj. 

14:7-9 (BW). 
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„Niniejszym Traktatem Wysokie Umawiające się Strony ustanawiają 

między sobą Unię Europejską, zwaną dalej »Unią«. Niniejszy Traktat 

wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku 

między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są j a k  

n a j b l i ż e j  o b y w a t e l i ”
253

. W Amsterdamie dodano jeszcze do tego 

akapitu: „z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady o t w a r -

t o ś c i ”
254

. Art. 107 Traktatu i Statut ESBC i ECB wskazuje jedno-

znacznie, że najważniejsze, gospodarcze i finansowe decyzje w Unii, 

podejmowane są, jednak, j a k  n a j d a l e j  od obywateli, bez ich zgody 

a nawet bez ich wiedzy. Można się dziwić, że taki niekorzystny stan 

prawny jest tolerowany przez Narody Państw Członkowskich. 
 

Po wejściu do Unii trzeba będzie wystąpić do Parlamentu Europej-

skiego o zmianę Statutu ESBC, zgodnie z Artykułem 1 Traktatu. 
 

Aby zmienić niekorzystną dla ludzi sytuację finansową, należy 

zobowiązać krajowe banki centralne do realizacji celów wytyczonych 

przez Parlamenty Państw Członkowskich. EBC byłby zasilany przez 

ESBC i pełniłby jedynie funkcje funduszu rezerwowego, bez możliwości 

prowadzenia własnej działalności, niezależnej od woli Narodów Państw 

Członkowskich. EBC mógłby być swoistym funduszem ubezpiecze-

niowym; wyrównywałby straty poszczególnych banków krajowych 

wynikające np. z klęsk żywiołowych, czy też klęsk nieurodzaju oraz 

finansowałby wspólne przedsięwzięcia podjęte przez Narody Państw 

Członkowskich. Wówczas dopiero można będzie mówić o „podejmo-

waniu decyzji jak najbliżej obywateli”, a także zacząć mówić, o tym, 

że podmiotem Unii Europejskiej są Narody. K u  t e m u  t r z e b a  

d o p i e r o  z m i e r z a ć !   
 

Szlachetni ludzie i postępowe siły w Europie Zachodniej, czekają na 

Polskę, wiążąc z jej wstąpieniem wielkie nadzieje. Europa nie jest 

biurokratyczną organizacją, istniejącą od dziesięciu lat, pod nazwą Unia 

Europejska i zarządzaną przez arogancki kapitał. Europa, to wiele 

Narodów, ukształtowanych przez dwa tysiące lat chrześcijaństwa i przez 

Naukę Jezusa, obecną w Ewangelii. To dziedzictwo jest dzisiaj zagro-

żone, tak samo jak i Europa: 
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 Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht dnia 7 lutego 1992 r. Tytuł I. 

Postanowienia wspólne. Artykuł A, akapit pierwszy i drugi. (http:// www.ukie.gov.pl.) 

(podkr. moje - J.A.R.). 
254

 Akapit drugi uzupełniono tym wtrąconym zdaniem, (według:) Traktat z Amsterdamu 

zmieniający Trakt o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie 

i niektóre związane z nimi akty. Art. 1 p. 4, tamże. (podkr. moje - J.A.R.). 
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Europa współczesna ma liczne sukcesy na polu odkryć naukowych, postępu 

materialnego i dobrobytu wypracowanego przez ludzi zdolnych i pracowitych 

naszego kontynentu, ale z drugiej strony Europa umiera, bo spada nieustannie jej 

przyrost naturalny. Może ta choroba jest jeszcze uleczalna, a może to już zapaść 

końcowa, przedśmiertna, bo ludziom zabrakło woli życia?! 
 

Mówić trzeba coraz głośniej o potrzebie polityki prorodzinnej ze strony 

poszczególnych narodów oraz ze strony Unii Europejskiej, co pewnie nie znajdzie 

uznania w klubach rzymskich czy paryskich, ale uratuje Europę, jej kulturę 

i tradycję, a przede wszystkim pomoże ŻYĆ ludziom biednym i życia pragnącym. 
 

Każdy rodzaj polityki i pomocy staje się bezużyteczny, jeżeli egoizm i lenistwo 

zdominują ludzi, wtedy potrzebni są prorocy, ludzie odważni i konsekwentni, 

którzy potrafią odróżnić słabość biednego i grzesznego człowieka od programu 

tworzenia struktur zła i grzechu, który realizuje całą swą strategię bazując na 

ludzkiej słabości, aby okazać się programem antyewangelizacji
255

. 
 

Stanowisko Papieża, Jana Pawła II wobec Europy i Unii Europejskiej 

jest dynamiczne; nastawione na gruntowną zmianę. Tak należy rozumieć 

papieskie słowa o wstąpieniu Polski do Unii: 
 

Jeśli bowiem “nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla 

działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei 

i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez 

wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. [...] 

Wydarzenia w Polsce sprzed dziesięciu lat stworzyły historyczną szansę, by 

kontynent europejski, porzuciwszy ostatecznie ideologiczne bariery, odnalazł 

drogę ku jedności. Mówiłem o tym wielokrotnie, rozwijając metaforę “dwóch 

płuc”, którymi winna oddychać Europa zespalając w sobie tradycje Wschodu 

i Zachodu. Zamiast jednak oczekiwanej wspólnoty ducha dostrzegamy nowe 

podziały i konflikty. Sytuacja ta niesie dla polityki, dla ludzi nauki i kultury i dla 

wszystkich chrześcijan pilną potrzebę nowych działań służących integracji Europy. 

[...] 

Jakże uboga pozostałaby kultura europejska, gdyby zabrakło w niej chrześ-

cijańskiej inspiracji! Dlatego Kościół przestrzega przed redukowaniem wizji 

zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych 

i przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia. Nową 

jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych 

duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem 

bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to być 

bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha. Również w tym miejscu ponawiam 

mój apel, skierowany do Starego Kontynentu: “Europo, otwórz drzwi 

Chrystusowi”. [...] 
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 Fragmenty wypowiedzi Abp Józefa Michalika Metropolity przemyskiego obrządku 

łacińskiego w związku z II Specjalnym Zgromadzeniem Synodu Biskupów 

poświęconego Europie (1-25 listopada 1999r.) pt. Pasterska odpowiedzialność 

w dzisiejszym Kościele. 
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Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju 

świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego 

początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenie dziejowe, jakie 

posiada Naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie 

przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia 

pokoju i bezpieczeństwa w Europie. [...] 
 

Wszystkim tu obecnym i wszystkim moim Rodakom życzę, aby próg trzeciego 

tysiąclecia przekroczyli z nadzieją i ufnością z wolą wspólnego budowania 

cywilizacji miłości, która opiera się na uniwersalnych wartościach pokoju, 

solidarności, sprawiedliwości i wolności. Niech Duch Święty nieustannie wspiera 

wielki proces przemian, służący odnowie oblicza ziemi. Tej naszej wspólnej 

Ziemi!
256

 
 

Zwolennicy naszego wejścia do Unii Europejskiej, chętnie powołują 

się na stanowisko Papieża, przychylne integracji, ale starannie przemil-

czają to, że Jan Paweł II widzi europejską wspólnotę jako „wielką 

Europejską Wspólnotę Ducha”, a nie na wpół utajnioną organizację 

finansową, żerującą na energii życiowej narodów. 
 

Polska może zapoczątkować wielką Europejską Wspólnotę Ducha 

opartą na Nauce Jezusa. Ale, aby to było możliwe, powinna zacząć to 

robić od siebie. Początkiem drogi ku tej Wspólnocie jest p o w r ó t  d o  

ź r ó d ł a ; powrót do Jezusowej wiary w jednego Boga, który jest duchem 

i naszym Ojcem. Wstąpienie Polski do Unii nie jest konieczne, jeżeli 

Polacy zdobędą się na taką zmianę  

Bez powrotu do autentycznej wiary i duchowości narody europejskie 

nadal będą padały ofiarą finansowego spisku. Polska pada jego ofiarą bez 

względu na to czy jest w Unii, czy nie. Wstąpienie Polski do Unii bez 

mobilizacji sił duchowych, odda Polskę całkowicie we władanie kapitału. 
 

Dopiero wiara w prawdziwego, jednego Boga, którego wyznawał 

sam Jezus Chrystus, daje człowiekowi siłę duchową, potrzebną do 

kreowania rzeczywistości, a jego wysiłkom Boską osłonę. Wiara w Boga, 

który jest duchem, daje także ludziom odwagę i heroizm wówczas kiedy 

jest on potrzebny. Lęk i apatia przestaje paraliżować człowieka, kiedy 

żywy Bóg napełni go duchem świętym. Narody europejskie, które już 

dzisiaj dostrzegają duchową nędzę Unii, przyłączą się do rzeczywistej 

Wspólnoty. 
 

„Polska ma pełne prawo” wstąpić do Unii, ale nie musi tego robić, 

jeżeli rozpocznie u siebie ozdrowieńczy proces, który zdominuje z cza-
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 Fragmenty przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II w Parlamencie Polskiej 

Rzeczypospolitej, Warszawa, 11 czerwca 1999 r. 
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sem całą Europę. Nawiązując do papieskiej metafory „dwóch płuc”, 

należy stwierdzić, że Polska jest „sercem Europy”. Dzięki wysiłkowi 

i „sercu” Polaków ustąpiła „komunistyczna infekcja lewego płuca”. 

Dzisiaj nadszedł czas, aby wyleczyć drugą chorobę, która z „prawego 

płuca” rozprzestrzeniła się na oba. Tą chorobą jest kapitalizm, czyli 

wszechwładza pieniądza. 
 

Niektórzy narzekają na brak zapisu o Bogu w europejskiej unijnej 

konstytucji. Ja mogę skomentować to tylko w jeden prosty sposób: to nie 

człowiek decyduje o obecności Boga — powinien być natomiast zdolny 

do odczytywania jego znaków. Widocznie Bóg nie chce mieć nic 

wspólnego z tą Unią. Biurokratyczna organizacja nie jest tożsama 

z Europą. Dla mnie jest w pełni zrozumiałe, że Bóg nie chce, aby ludzie 

realizowali wymyślony przez siebie finansowy rasizm w Jego Imieniu. 
 

Odrzucając Unię Bóg nie pozostawia nas bez opieki. Ukazuje inną 

drogę, którą powinniśmy pójść chcąc realizować jego wolę. Droga ta jak 

zawsze polega na kierowaniu się zasadą bożej sprawiedliwości i orga-

nizowaniu wspólnoty zgodnie z zasadami miłości od Boga i człowieka, 

a nie na przyłączaniu się do sił ciemności. Tworząc organizację opartą na 

Bożym prawie, nie będziemy mieli problemów z zapisem o Bogu. Trzeba 

pamiętać, że podstawą wspólnoty jest siła duchowa, a nie siła finansowa 

czy nawet ekonomiczna. Unia Europejska to kolos na glinianych 

nogach
257

. Ateistycznej biurokracji udało się na krótko (10 lat), dzięki 

konspiracji i psychomanipulacji zawładnąć umysłami zagubionych ludzi. 

Unia rozpadnie się w zderzeniu z ideami demokracji finansowej, które 

powstały z natchnienia i Bożej inspiracji i oparte są na zasadnej analizie 

ekonomiczno-finansowej. Z Unią stanie się tak samo jak z Imperium 

Rzymskim, które oparte na przemocy i wyzysku (pod mylącą nazwą pax 

romana) musiało upaść, bowiem najbardziej nawet skuteczny wyzysk 

jest zawsze destrukcyjny — także dla tych, którzy go realizują. Nie 

można żyć jedynie kontrolując i grabiąc. 
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 Świadczy o tym, jej nikłe poparcie, nawet wśród narodów europejskich, które 

obecnie obejmuje. Margaret Thatcher, była premier Wielkiej Brytanii, wyraziła pogląd, 

że to Unia potrzebuje Wielkiej Brytanii, a nie odwrotnie. Po latach działalności Unii, 

społeczeństwa Europy Zachodniej zaczynają się orientować, że Unia ma pasożytniczy 

charakter. Obecnie Unia jest atrakcyjna głównie dla państw byłego ZSRR: Litwa, 

Łotwa, Estonia, które szukają każdej gwarancji dla swojej nowej suwerenności. Dążenie 

Unii do ekspansji na słabiej rozwinięte kraje, jest podyktowane m. in. strachem 

biurokracji przed utratą swoich stanowisk i dochodów w państwach Europy Zachodniej. 
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11. ZASADNOŚĆ DEMOKRACJI FINANSOWEJ  

I NOWEGO PIENIĄDZA 
 

 

O demokracji finansowej, niektórzy mogą powiedzieć, że jest niere-

alna, mogą także dodać, że skoro nie udało się nawet wyraźnie obniżyć 

stóp procentowych, to, co dopiero mówić o zniesieniu oprocentowania 

i dodawaniu pieniędzy na konta ludzi ubogich. Odpowiadam wówczas, 

że nikt inny tylko sami ludzie są odpowiedzialni za swój los. To oni 

głosują na polityków i na ich programy. Ludzie kreują polityków i mają 

takich na jakich zasługują
258

. Jeżeli nie zaczniemy się uczciwie porozu-

miewać i solidarnie jednoczyć w imię prawdy, która jest miłością 

bliźniego, wówczas rzeczywiście nie będzie dla nas ratunku, a kilkunastu 

urzędników i ich kilkuset partyjnych kolegów, będzie nami zarządzać, 

jak stadem nierozumnych istot. Jeżeli jednak my Polacy zdołamy 

porozumieć się na płaszczyźnie Nauki Jezusa i wiary w najwyższy 

autorytet jednego Boga, to z pewnością uda się nam stworzyć społeczną 

sprawiedliwość i Państwo Boże. Aby tego dokonać powinniśmy 

zjednoczyć się z naszymi braćmi: ze Słowianami, (Sławianami
259

). 
 

Demokracja finansowa to nie jest coś, co przychodzi bez wysiłku. 

Wręcz odwrotnie, demokracja finansowa wymaga nieustannego wysiłku. 

Po pierwsze; kształcenia się — po drugie; solidarności w człowieczeń-

stwie i na płaszczyźnie realizowanych celów. Demokracja finansowa 

wymaga odwagi, jedności, wytrwałości i miłości bliźniego. Jest to droga 

ku wyższym formom społecznego bytu — to wymaga wysiłku. Bez 

wysiłku spotyka ludzi tylko stagnacja i entropia. Realizowanie słusznych 

celów, dążenie do ideału, wymaga wysiłku i samozaparcia: „upartego 

optymizmu” — jak mówi Lyndon LaRouche. Tylko dzięki wysiłkowi 

ludzie osiągają swoje cele. Dla Jezusa, Apostołów i pierwszych Chrześ-

cijan, wysiłek ten równał się poświęceniu, ale i uświęceniu. Dzisiaj nie 

grozi nam jawne, masowe ludobójstwo. Obecnie wysiłek ten jest łatwiej-

szy. Czy nie za poparty optymizmem i uparty wysiłek podziwiamy 

choćby wybitnych sportowców? Dzisiaj jest jeszcze łatwiej; wystarczy 

głosować na odpowiednich ludzi. Kształcić się, aby wiedzieć na kogo 

głosować. Organizować i jednoczyć w imię wiary w jednego Boga 
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 […] jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników!  

Mat. 10:25 (BW) 
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 Słowo Słowianie, a w pierwotnie Sławianie, pochodzi od określeń słowo i sława. 

Nie ma nic wspólnego z anglosaskim słowem: slave, za pomocą którego niektórzy 

próbują deprecjonować narody słowiańskie licząc na ludzką ignorancję. 
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zgodnie z prawami danymi przez Mojżesza, Jezusa i Mahometa. Nie 

ulegać tym, którzy chcą nas d z i e l i ć  na religie i wyznania, ale słuchać 

tych, którzy chcą nas  ł ą c z y ć  w imię miłości do Boga i do bliźniego
260

. 

Jeżeli będziemy ulegać słabościom naszej natury (egoizm), albo będzie-

my słuchać animatorów globalizmu, czyli kapitalistycznej nadbudowy, 

demokracja finansowa s t a n i e  s i ę  nierealna. Tymczasem j e s t  o n a  

r e a l n a  i tylko od nas zależy czy ją zrealizujemy, czy też poddamy się 

w walce o ludzką świadomość. 
 

W a l k a  o  l u d z k ą  ś w i a d o m o ś ć  toczy się nieustannie w społe-

czeństwie, w środkach masowego przekazu. Jest ona realizowana 

w formie wybiórczej informacji, propagandy na rzecz zbrodni i seksu, 

redukcjonizmu etycznego i wszelkiej psychomanipulacji. Społeczność 

ludzi bogatych manipuluje społecznością ludzi biednych. Pisał o tym już 

Platon w Państwie
261

. Nieliczni bogaci utrzymują biednych w ślepym 

posłuszeństwie, kształtując i c h  m y ś l e n i e  w zgodzie ze swoim 

interesem. Trzeba podjąć wysiłek umysłowy, aby wyzwolić się z tej 

intelektualnej niewoli i myśleć samodzielnie. Nie chodzi o skrajny 

indywidualizm i samowolę myślenia, te bowiem z powodzeniem lansują 

animatorzy kapitalistycznej nadbudowy. Człowiek nie jest samotny 

w swoim myśleniu, ani na drodze do dobra i sprawiedliwości. Najlepiej 

oprzeć swoje własne myślenie, na prawdzie zawartej w dokonaniach 

najwybitniejszych ludzi. Niniejsza praca i sprostowanie wielu pojęć 

w niej zawarte może być pomocne w opanowaniu zasad samodzielnego 

myślenia. Trzeba zwrócić się z apelem do ludzi kultury, aby nie popierali 

ateistycznego globalizmu i Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie. 

Tak jak dawniej artyści bojkotowali nazizm i reżim komunistyczny, tak 

dzisiaj powinni zadbać o to, aby ich popularność nie była wykorzysty-

wana przez homo rapax, do promowania haniebnych stosunków społecz-

nych.  
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 Dzielenie ludzi, to ulubiona i najbardziej skuteczna technika psychomanipulacji, 

stosowana przez starego człowieka, wyrażona w znanym przysłowiu: gdzie dwóch się 

bije, tam trzeci korzysta. Dzieli się wyznawców religii na wyznania, albo ludzi jednego 

wyznania na klasy społeczne i zachęca ich do walki ze sobą. Pochodną formą tej zasady 

jest wykorzystywanie istniejących różnic do prowokowania niezgody, wojen i za-

mieszek. Patrz np.: wzywanie Chrześcijan do nowej krucjaty przeciwko Islamowi, po 

zbrodniczej prowokacji 11-ego września. Muzułmanie nie są naszymi wrogami. Teza 

o wrogości Muzułmanów pokutuje ciągle w Europie i jest zręcznie podtrzymywana 

przez środki masowego przekazu, spełniające dzisiaj podobną rolę, jak średniowieczne 

nawoływania, dzięki którym doszło do cyklu krwawych krucjat. 
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 Platon, Państwo, Ks. IV, Kęty 2001, s. 121. 
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Warto zdobywać wiedzę i wykształcenie. Warto „zmieniać myślenie” 

z egoistycznego i dziecinnego, na myślenie dojrzałe pełne Boskiej 

harmonii, „miłe jarzmo”, a w wyborach głosować na tych ludzi, którzy 

myślą zgodnie z zasadami duchowości właściwej i chcą ją r e a l i z o w a ć  

we wspólnocie, poprzez demokrację finansową.  
 

Trzeba pamiętać, że drogi „człowieka starego” (określenie św. 

Pawła
262

) i „człowieka nowego” r o z c h o d z ą  s i ę . Ludzkość nie jest 

jednolita. Nie jest niezmienna. Ludzkość nadal ewoluuje, stary człowiek 

zmienia się w człowieka zachłannego (homo rapax). Nowy człowiek, staje 

się człowiekiem myślącym uduchowionym. Drogi człowieka rozchodzą 

się. Homo rapax niszczy życie. Im bardziej niszczy życie, tym bardziej 

życie, czyli homo sapiens spiritualis, mobilizuje się do działania. 

Świetnie pisze o tym David C. Korten:  
 

Jesteśmy świadkami całkowicie nowego zjawiska we współczesnej historii 

ludzkości — rodzi się nowa cywilizacja oparta na inicjatywach oddolnych. 

Twórcze przywództwo nie jest przywilejem sprawujących władzę polityków, ani 

nawet intelektualistów czy artystów. Wykazują jego zmysł zwykli ludzie, którzy 

dokonują rzeczy niezwykłych tworząc sprawnie funkcjonujące lokalne społe-

czności i ekosystemy. Większością z tych ludzi kieruje zwykła potrzeba 

stworzenia rzeczywistej przestrzeni życiowej w rozdzieranym konfliktami świecie. 

Nie kieruje nimi żadna wizja globalnych zmian. Gdy jednak łączą się tworząc 

nowe sojusze, żądają, by zwrócona im została przestrzeń fizyczna, społeczna 

i ekonomiczna
263

. 
 

Tak, jak kapitalizm wykorzystuje potęgę tajemnicy, centralizacji i wielkich 

finansów, aby doprowadzić do triumfu pieniądza, tak światowe społeczeństwo 

obywatelskie wykorzystuje siłę otwartej myśli, dobrowolnego poświęcenia i umie-

jętności samoorganizacji, by doprowadzić do zwycięstwa życia
264

. 
 

Ewolucyjne rozchodzenie się dróg człowieka stwarza dwie tendencje 

w ludzkim myśleniu i ludzkim działaniu. Tendencja destrukcyjna, stara 

się przejąć kontrolę nad wartościami wyznawanymi przez większość. 

Stara się zastąpić wartości, takie jak: wiara, nadzieja i miłość, trzema 

innymi celami: money, eternity
265

, sex, czyli: pieniądze, wieczna pustka 

(duchowa i moralna), seks. Aktywność reprezentantów tendencji des-
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 Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, 

którego gubią zwodnicze żądze. Efez. 4:22 (BW), Zobacz także: Rzym. 6:6, Kol. 3:9. 
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 David C. Korten, Świat po kapitalizmie. Łódź 2002, s. 246. 
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 Tamże, s. 285. David C. Korten krytykuje kapitalizm korporacyjny także w swojej 

poprzedniej książce: Gdy korporacje rządzą światem. 
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 e-ter-ni-ty (i tľr'ni tee) n. pl. <-ties> 1. infinite time; duration without beginning or 

end. 2. eternal existence, esp. as contrasted with mortal life. 3. the timeless state into 

which the soul is believed to pass at death. Random House Webster's. 
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trukcyjnej sprawia, że demokracja finansowa, (demokracja ekonomiczna 

i demokracja gospodarcza: David C. Korten) jest trudna do 

zrealizowania, ale tym bardziej  p o t r z e b n a . Homo rapax sprawia, że 

pieniądz staje się narzędziem zniszczenia. Pozbawianie ludzi 

zwyczajowego katalizatora prowadzonej przez nich działalności 

gospodarczej, prowadzi do obumierania gospodarki, upadku dobrych 

obyczajów, wzrostu bezrobocia i przestępczości. Ponieważ nagła zmiana 

na powszechne, racjonalne i b e z i n t e r e s o w n e  prowadzenie 

działalności gospodarczej jest t r u d n a , Bóg p o z w a l a  u ż y ć  

p i e n i ę d z y  w  d o b r y m  c e l u .  Tym właśnie jest demokracja finan-

sowa. Etyczne dodawanie pieniędzy na konta ludzi najuboższych, 

zamiast oprocentowania kont, jest pierwszym krokiem ku 

bezinteresowności, krokiem całkowicie bezpiecznym, który nie 

wprowadza zmian rewolucyjnych, grożących nieobliczalnymi konsek-

wencjami społecznymi. Zmiana ta jest dostępna, jest w zasięgu ręki. 

Wprowadzenie tej zmiany, sprawi, że zaczniemy likwidować olbrzymią 

deflację, uruchomimy popyt, produkcja stanie się opłacalna, nastąpi 

wzrost zatrudnienia, kurs złotówki najprawdopodobniej spadnie, 

z pożytkiem dla polskiej gospodarki i exportu, a zagraniczny kapitał 

spekulacyjny zgarniający jałowe zyski z oprocentowania, zostanie 

wycofany z kraju. Odpływ spekulacyjnego kapitału zagranicznego, 

urealni kurs złotego. Polskie produkty staną się konkurencyjne cenowo, 

a o ich jakość, łatwiej będzie nam zadbać w trakcie rozwoju gospodarki, 

niż podczas jej „schładzania”. Ewentualna blokada eksportu na zachód 

(unijne bariery celne), może z łatwością zostać zrekompensowana 

eksportem na wschód, co będzie sprzyjać zaciśnięciu wzajemnych więzi 

z naszymi przyjaciółmi, z krajami słowiańskimi. 
 

Takie posunięcie jest obecnie najlepszym rozwiązaniem dla Polaków, 

ale nie tylko dla nas. Sadzę, że większość narodów chętnie skorzysta 

z takiej koncepcji trzeciej drogi. Powszechność i uniwersalność demo-

kracji finansowej, jest jej istotną cechą. Nie można realizować 

demokracji finansowej w separacji i w egoizmie. Jest ona do zreali-

zowania pośród Narodów. 
 

Można zadać pytanie: Skąd brać pieniądze na dodawanie pieniędzy 

najuboższym, przecież bez przerwy słyszy się o „braku pieniędzy”? 

Jest to oszustwo! Nie może być mowy o braku pieniędzy w kraju, 

w którym jest bezrobocie. Bezrobocie oznacza, że jest wolna, nie 

zagospodarowana ludzka energia życiowa. Oznacza to, że należy 

wyemitować dodatkowe środki finansowe (pieniądze), aby za ich pomocą 

zatrudnić ludzi bezrobotnych w społecznie słusznym celu. Bezrobocie 
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jest dzisiaj najbardziej precyzyjnym wskaźnikiem deflacji. Można 

ludziom płacić za pracę lub nawet jedynie za to, że się kształcą 

i doszkalają — jeżeli brakuje im kwalifikacji. Następnie należy takich 

ludzi zatrudniać, choćby po to, aby budowali sobie samym domy lub 

mieszkania, drogi, chodniki i mosty, a także nowe fabryki, nowe miejsca 

produkowania dóbr konsumpcyjnych, aż do pełnego zaspokojenia 

naturalnych potrzeb. (Nie mówię tutaj o nadmiernej konsumpcji na 

pokaz). W dobrze rządzonym kraju, nie ma możliwości, aby zabrakło 

środków finansowych na rolnictwo, lecznictwo i edukację. Do takiej 

sytuacji wręcz nie może dojść, gdyż  o b o w i ą z k i e m  p a ń s t w a  

wobec narodu, jest emisja pieniędzy na te cele w wystarczającej ilości. 

Zaś prawem i obowiązkiem członków narodu, jest realizowanie edukacji 

i opieki lekarskiej. Ludzie, którzy nie rozumieją tego, nie nadają się do 

sprawowania rządów, są ludźmi na niewłaściwym miejscu i powinni 

opuścić wszelkie ważne stanowiska.  
 

Trzeba uświadomić wyborcom, że państwo powinno prowadzić 

aktywną politykę finansową dla dobra narodu — oraz to, żeby nie 

głosowali nigdy na ludzi, którzy tego nie rozumieją lub świadomie 

kształtują politykę finansową przeciwko narodowi. Trzeba pamiętać, że 

w wielu przypadkach nie jest to ignorancja, tylko c y n i z m . Powtarzany 

nieustannie przez państwowych urzędników „argument” o braku 

pieniędzy jest oszustwem. Nie może zasłaniać się brakiem pieniędzy ten, 

kto ma możliwość ich emisji, a na dodatek nieustannie d o k o n u j e  i c h  

e m i s j i  tyle, że w złym celu i nie dla tych, dla których powinien to 

czynić. Możliwość emisji pieniądza na społecznie ważne potrzeby 

istnieje, dopóki w społeczeństwie marnuje się niewykorzystana ludzka 

energia życiowa (bezrobocie). Pieniądz jest właśnie symbolicznym, 

liczbowym wyrazem tej energii i może ją ukierunkowywać; najlepiej 

w stronę celów społecznie użytecznych.  
 

Istnienie w o l n e j  energii życiowej, (czyli bezrobocie), niespełniony 

obowiązek podtrzymywania energii życiowej (zbyt małe zasiłki dla bez-

robotnych, zbyt niskie kwoty na rolnictwo i lecznictwo) oraz niedo-

stateczne kumulowanie energii życiowej (niski poziom duchowości i wy-

kształcenia narodu), jest wystarczającym warunkiem emisji nowych 

pieniędzy przeznaczonych dla ludzi najbardziej potrzebujących. Dopóki 

słuszne ludzkie potrzeby nie zostaną zaspokojone, należy emitować 

pieniądze i dbać o to, aby były właściwie wykorzystywane: na 

zaspokojenie słusznych potrzeb: na likwidację deflacji — zdrową 

konsumpcję — wzrost popytu — opłacalność gospodarki i oczywiście na 

produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz usług: inwestycje. Niewłaściwe 
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wykorzystywanie nowych pieniędzy, przede wszystkim na oprocento-

wane pożyczki, na „uszczelnianie granic”, „zmianę nastawienia ludności 

do fiskusa” i tym podobne psychomanipulacje, może prowadzić jedynie 

do pogłębiania się destrukcji i depopulacji, a w najlepszym wypadku do 

inflacji — ukrywanej poprzez hiperzadłużenie.  
 

Jak bardzo r a c j o n a l n y  jest system demokracji finansowej, najle-

piej ukazać poprzez inne jeszcze rozumowanie. Tradycyjne oprocento-

wanie, korzystne dla ludzi bogatych, często uzasadniano potrzebą groma-

dzenia środków finansowych w celu uruchomienia nowych inicjatyw 

gospodarczych i tym samym, stworzenia nowych miejsc pracy dla ludzi 

ubogich. Utrzymywano, iż bogactwo będzie skapywać (drop down) od 

bogatych do biednych. Ale przy wysokim oprocentowaniu kapitału 

w banku i słabym popycie, ludzie bogaci, najczęściej wcale, nie 

inwestują w produkcję i nie tworzą miejsc pracy. Pieniądz nie dociera 

więc do najbardziej potrzebujących. Bogaci trzymają go dla siebie, bo on 

się im pomnaża w bankach. Nie ma możliwości zmuszenia bogatych do 

inwestowania i zatrudniania ubogich, w momencie, kiedy popyt jest 

słaby. Wskazania moralne na nic się tutaj nie zdają. Odwrotnie będzie, 

kiedy pieniądze da się potrzebującym (ubogim). Popyt wzrośnie, a ludzie 

bogaci zaczną zabiegać o pieniądze, znajdujące się w rękach ubogich. 

Nie muszą nawet zmieniać swojej natury, w której chęć posiadania gra 

znaczną rolę. W pogoni za bogactwem, zaczną służyć innym ludziom.  
 

W sytuacji oprocentowania kont, bogaci nie służą innym ludziom. 

Narzekają raczej na zbyt dużą liczbę ludzi żyjących na świecie i chcie-

liby ją ograniczyć. Gdyby dostawali pieniądze od ludzi, a nie od 

„oprogramowania bankowych komputerów”, cieszyliby się każdym 

człowiekiem i zabiegaliby o jego względy. Zamiast postulować aborcję, 

staliby się gorliwymi rzecznikami płodności. Tak więc, rozsądna 

wspólnota uchwali odpowiednie ustawy gwarantujące powstanie 

demokracji finansowej, gdyż jest to korzystne dla większości. A w zasa-

dzie dla wszystkich, gdyż nawet ludzie ambitni lub żądni bogactw, 

dostaną swoje pieniądze, ale na końcu „ł a ń c u c h a  f i n a n s o w e g o ” . 

Będą musieli się trochę postarać i wykazać pomysłowością, aby 

zaspokoić potrzeby innych, a nie pomnażać sobie pieniądze w banku bez 

żadnego wysiłku. W końcu dojdzie do tego, o czym mówił Jezus: 

najwięksi staną się sługami słabszych: 
 

25. [...] Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają 

swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. 

26. Nie tak ma być miedzy wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być 

wielki, niech będzie sługą waszym. 
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27. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą 

waszym
266

. 
 

Demokracja finansowa jest korzystna dla ludzi interesu. Większość 

przedsiębiorców to ludzie zdolni, zapobiegliwi, pracowici i uczciwi. 

Chętnie zatrudniają innych ludzi, o mniejszych zdolnościach organiza-

cyjnych, dając im pracę i tworząc miejsca powstawania dóbr konsum-

pcyjnych, dla całej wspólnoty. Przedsiębiorcy, pierwsi padają ofiarą 

lichwiarzy. Aby spłacić oprocentowany kredyt i opłacić nadmierne 

podatki, zmniejszają pracownikom pensje, ewentualnie zwalniają jed-

nych ludzi, po to aby, nadmiernie obciążyć pracą pozostałych. W efekcie 

końcowym; poprzez deflację i zanik popytu, wynikający ze wzrasta-

jącego bezrobocia, ludzie ci tracą swoje przedsiębiorstwa. Uczciwi 

przedsiębiorcy chętnie — jak sądzę — opowiedzą się za teorią demkracji 

finansowej, gdyż stwarza im ona korzystne warunki rozwoju, tak jak 

i całej wspólnocie. Wraz z korzystnym systemem finansowym, 

warunkującym rozwój wspólnoty, przedsiębiorcy będą mogli zadbać 

o swoje firmy i odbudować swój autorytet i charyzmę, jaką słusznie się 

cieszyli, dbając o pracowników i zadowolenie klientów. Tacy pełni 

inicjatywy ludzie, są potrzebni społeczeństwu i nie należy im utrudniać 

działalności, akceptując lichwiarski monopol. 
 

Dodawanie pieniędzy na konta, postulowane w teorii demokracji 

finansowej jest pozytywnym zamiennikiem nagannego oprocentowania 

kont. Tworzy ono i n s t r u m e n t  e t y c z n e g o  i n t e r w e n c j o -

n i z m u  w zakresie f u n d u s z y  k o n s u m p c y j n y c h  wspólnoty 

ludzkiej. Jest to mechanizm zapobiegania deflacji długo oczekiwany 

przez ekonomistów.  
 

Natomiast  z a m i e n n i k i e m  bankowych kredytów, może być kon-

trolowane i bezinteresowne emitowanie pieniędzy, w celu zrealizowania 

społecznie użytecznego celu: emisja Pro Publico Bono. Społeczna 

użyteczność celu jest wystarczającym powodem, aby wyemitować na 

jego realizację dodatkowe ilości pieniędzy ze s p o ł e c z n e g o  

f u n d u s z u  i n w e s t y c y j n e g o
267

. Społeczna użyteczność to 

dodatkowe dobra konsumpcyjne: towary lub usługi; w tym edukacja 

i lecznictwo, które stanowią i będą stanowić pokrycie na wyemitowany 

pieniądz. Człowiek, który chce zrealizować społecznie użyteczny cel, jest 

d o b r o c z y ń c ą  w s p ó l n o t y . Nie należy mu utrudniać zadania 

wpędzając go już na starcie w długi, a później z m i e n i a ć  e t y c z n y  
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 Mat. 20:25-27 (BW) (Por. Mat. 23:1-12). 
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 Które wcześniej określiłem jako bankowy fundusz inwestycyjny. 
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b i e g u n  jego działalności, zmuszając do spłacania — kosztem 

społeczeństwa — kwoty długu powiększonej o odsetki. 
 

Można zadać sobie pytanie, kto powinien być właścicielem, t a k  

sfinansowanego, społecznie użytecznego przedsiębiorstwa. Powinni nimi 

być wszyscy ludzie zainteresowani sprawnym funkcjonowaniem przed-

siębiorstwa; pomysłodawca i inicjator, kadra kierownicza, pracownicy 

i ich rodziny, klienci, kooperanci, dostawcy, członkowie lokalnej społe-

czności, w tym także kobiety wychowujące dzieci. Wysiłek matek 

powinien być wynagradzany. Praca niejednego dyrektora lub nawet 

ministra, często jest niczym w porównaniu z wysiłkiem kobiety-matki 

i społecznym pożytkiem jaki płynie z jej pracy. Do tej pory kobiety 

opiekowały się dziećmi bezinteresownie, oczekując jedynie od męża 

pomocy w zdobywaniu środków do życia. Teoria demokracji finansowej 

i koncepcja Davida C. Korten’a rozwiązuje także ten problem. Intere-

sariusze są zainteresowani sprawnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 

i to w każdym aspekcie. Jako członkowie lokalnej społeczności nie 

abstrahują od problemów ochrony środowiska, oraz innych ubocznych 

skutków funkcjonowania — lub nie funkcjonowania — przedsiębiorstwa, 

a także od wielkości przyrostu naturalnego.  
 

Taka postulowana społeczna własność przedsiębiorstwa — własność 

interesariuszy — łatwo pozwala na oczekiwane i potrzebne „społeczne 

dowartościowanie zadań macierzyńskich”
268

. Kobiety wychowujące 

dzieci powinny już z samego tego powodu otrzymywać należne im 

wynagrodzenie, czyli środki do życia. Wynagrodzenie powinno być 

zależne od struktury rodziny; większe w przypadku kiedy matki same 

muszą troszczyć się o dziecko (lub o dzieci), tak, aby wyeliminować 

konieczność pracy zawodowej i nie zmuszać kobiet do zaniedbywania 

potomstwa. Ciekawa jest także obserwacja jaką przytacza David 

C. Korten w cytowanej już książce; działalności zawodowej dojrzałych 

kobiet w USA towarzyszy większe poczucie odpowiedzialności za 

innych, większa dbałość i solidarność, większa bezinteresowność niż 

u mężczyzn. Jest to generalizacja postaw macierzyńskich oraz dobra 

cecha kobiecej energii. 
 

Własność interesariuszy i zasady demokracji finansowej mogą zatem 

prowadzić do  p r o m o w a n i a  r o d z i n y
269

 w sferze finansowej. Do tej 

pory sfera ta była domeną jednostek. Relacja pracodawca — pracownik 
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 Jan Paweł II, encyklika Laborem Exercens, IV, 19, (w:) Encykliki Ojca Świętego 

Jana Pawła II, wyd. cyt. s. 192. 
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 Co powinno być szczególnie cenne dla Ligi Polskich Rodzin. 
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w ogóle nie zależała od relacji rodzinnych, a jeżeli już zależała to w spo-

sób niekorzystny dla rodziny. Pracodawca unikał zatrudniania kobiet 

w wieku, w którym można było się spodziewać, że zajdą w ciążę. Z kolei 

młode pracujące kobiety, bały się zachodzić w ciążę i rodzić dzieci, gdyż 

mogło się to wiązać z utratą pracy. Efekt jest łatwy do zauważenia; 

ujemny przyrost naturalny i starzenie się społeczeństw w krajach 

kapitalistycznych. Wspólnota o ustroju kapitalistycznym wymiera, 

bowiem jest źle zorganizowana. Wspólnota, która rozdzielanie dóbr 

podporządkuje zasadom etycznej sprawiedliwości, będzie mogła poprzeć 

pozytywny, wręcz sakralny charakter rodziny swoją strukturą finansową.  
 

Własność interesariuszy jest rzeczywistą własnością społeczną. Taka 

rzeczywista społeczna własność środków produkcji, nie jest tożsama 

z państwową własnością środków produkcji, realizowaną w krajach 

realnego socjalizmu — wówczas opowiedziano się za państwową włas-

nością środków produkcji. Stosowane określenie: społeczna własność, 

było w tym przypadku nieuzasadnione. Państwowa własność środków 

produkcji była anonimowa, poprzez nadmierne zapośredniczenie, nato-

miast bardzo skutecznie pozbawiała ludzi autonomii i inicjatywy; warun-

ków gospodarczego ożywienia. 
 

Warto w tym miejscu sprostować szkodliwy mit na temat me-

chanizmów gospodarczego dynamizmu człowieka. Od czasów Adama 

Smitha rozprzestrzenia się fałszywy pogląd, że najważniejszą ludzką 

motywacją do działania jest korzyść własna, chęć zysku lub chciwość.  

W rzeczywistości podstawową ludzką motywacją do działania jest 

potrzeba. Zaspokojenie jej wynika z zaradności, troski i zapobiegliwości, 

te zaś są ekspresją głównie odpowiedzialności za siebie i za innych. 

Dbałość o własny zysk jest oczywiście jedną z motywacji do działania, 

ale wcale nie najważniejszą i nie najbardziej powszechną. Pojawiła się 

ona w społeczeństwie, zindywidualizowanym i rozwarstwionym wraz 

z podziałem pracy, jako zjawisko negatywne i niszczące wspólnotę. 

Istnieje pełne spektrum ludzkich możliwych motywacji; od skrajnego 

egoizmu do pełnej bezinteresowności. Ekonomia, która opiera się na 

założeniu o istnieniu tylko jednej motywacji do działania, jest z natury 

rzeczy ułomna i należy ją wziąć w nawias. Ekonomista, który traktuje 

taką ekonomię poważnie, składa tym samym świadectwo swojej niskiej 

inteligencji. Człowiek znacznie częściej pragnie współpracować z inny-

mi, niż z nimi konkurować. Pracownikom i pracodawcom zazwyczaj 

zależy na harmonijnych kontaktach z otoczeniem. Chęć rywalizacji jest 

czymś szkodliwym, co niszczy społeczną harmonię a nawet strukturę, 

wspólnoty powodując chaos etyczny i finansowy. Dążenie do korzyści 
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własnej i dbałość o własny interes, o czym pisał Adam Smith, skazały 

jego teorię na fragmentaryczność, podobnie jak całą zachodnioeuro-

pejską, nowożytną ekonomię liberalną. Teorię Adama Smitha omawiam 

w części III-ciej
 
Arte Sacra,

270
 tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że lepiej 

wspierać dynamizm p o z y t y w n y ,  niż ulegać dynamizmowi negatyw-

nemu. Ten ostatni bowiem, prowadzi do wojny, do finansowego rasizmu, 

do „schładzania gospodarki”. Dzisiaj chciwość i lichwa oznaczają zastój 

i zniewolenie; gwarantują gospodarczą recesję, a nie gospodarcze 

ożywienie. Kapitalizm to w ł a d z a  p i e n i ą d z a , a nie s p o s ó b  

p r o d u k c j i  — trzeba to podkreślić, bo fakt ten został zatarty poprzez 

wysiłek towarzyszący dawnej rewolucji przemysłowej. 
 

Władza kapitału, podczas rewolucji przemysłowej, została ściśle, ale 

j e d y n i e  c z a s o w o  związana z produkcją. Postęp techniczny spowo-

dował możliwość zarabiania pieniędzy poprzez masową produkcję. Stała 

się ona nowym źródłem zysku, którego właściciele kapitału nie mogli 

zlekceważyć. Masowa produkcja umożliwiła wzrost konsumpcji, ale 

również go wymusiła (konieczność sprzedaży), co spowodowało rozwój 

reklamy i kształtowanie usposobienia człowieka głównie jako odbiorcy 

produkcji: lonsumenta. Produkcja masowa zlikwidowała tradycyjny 

niedobór środków do życia, który uzasadniał ograniczenie emisji 

pieniądza, (m.in. poprzez ograniczenie zewnętrzne, czyli pieniądz 

kruszcowy), ale zasady emisji pieniądza nie uległy zmianie, wraz ze 

wzrostem produkcji. Wzrost mocy produkcyjnych i ilości towarów na 

rynku, w obliczu zbyt małej ilości pieniędzy prowadził do konkurencji 

i walki o rynki zbytu. W obliczu braku emisji pieniądza na nowych, 

demokratycznych zasadach, trudnością stała się, nie produkcja towaru, 

ale jego sprzedaż. Jednym z elementów walki konkurencyjnej o sprzedaż 

towaru była i jest cena. Obniżenie ceny, przy podobnym poziomie 

zaawansowania technologicznego, polega na zmniejszeniu wynagro-

dzenia za pracę, a to z kolei zmniejsza powszechny fundusz konsum-

pcyjny i popyt. Te niekorzystne zmiany idą w parze z instrumentalnym 

traktowaniem ludzi; zarówno pracowników jak i konsumentów. 

Rewolucja przemysłowa przyczyniła się do rozwoju narodów i wzrostu 

populacji ludzi na Ziemi, ale bez demokratycznej emisji pieniądza, 

uczyniła to w mniejszym stopniu, niż było to możliwe. Chęć bogacenia 

się w sposób niewłaściwy, prowadził m. in. do wojen i związanego 
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 Obecnie nastąpiła zmiana planów wydawniczych i na razie zamiast Arte Sacra 

powstanie w 2015 roku zaraz po drugim wydaniu Demokracji Finansowej nowa książka 

pt. Solidarność Finansowa, będąca kontynuacją i pogłębieniem tematyki ekonomicznej 

i monetarnej zawartej w niniejszej książce. 
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z nimi ludobójstwa. Dzisiaj często utożsamiamy kapitalizm z tym 

właśnie p r o d u k c y j n y m  o k r e s e m  jego rozwoju. Jednak korzenie 

kapitalizmu tkwią od starożytności, w wyzysku i w g r o m a d z e n i u  

p i e n i ą d z a  k r u s z c o w e g o .  Kapitalizm  n i e  w y m a g a  w c a l e  

p r o d u k c j i .  Zdobycie realnej władzy finansowej i wykreowanie elit 

politycznych powolnych homo rapax (rządy marionetkowe), umożliwiło 

ludziom zachłannym powrót do dawnej praktyki pomnażania pieniędzy 

bez produkcji. Opiera się to na starej zasadzie lichwy, emisji długów 

(najpierw kredyty, później podatki), ale wraz z postępem 

technologicznym zostało to „zrewolucjonizowane” przez emisję 

pieniądza wirtualnego. Dzisiaj emisja długów prowadzi do zmiany 

struktury własności w światowej wspólnocie, dalszego wzrostu p o t ęg i  

homo rapax i to b e z  p r o d u k c j i . Nową f a z ą  światowego 

k ap i t a l i zm u  j e s t  go s p o d a r cz y  z as tó j :  „ s ch ł adzan i e  

go s po d a rk i ” .  Dzisiaj homo rapax nie chce dalszego wzrostu 

gospodarczego, ani emisji normalnego pieniądza nie będącego długiem, 

bowiem prowadzi to do rozwoju narodów.  
 

Kapitalizm, czyli władza pieniądza, przeszkadza bardzo skutecznie 

w ekonomicznym rozwoju narodów — dlatego trzeba z kapitalizmu 

finansowego zrezygnować. Obecne zadania stojące przed ludźmi 

realizującymi postęp cywilizacyjny, to wprowadzenie demokratycznych 

zasad emisji pieniądza, tak, aby wyeliminować anachroniczne mecha-

nizmy, wynikające z dawnej gospodarki, której cechą charakterystyczną 

był niedobór. Dzisiaj nie ma już niedoboru towarów, jest niedobór 

pieniądza, a dokładnie brak pieniądza pełnowartościowego, demokra-

tycznego, udzielanego według potrzeb. Struktura finansowa wspólnoty 

nie odpowiada jej strukturze gospodarczej i niszczy przedsiębiorczość. 

Anachroniczny mechanizm lichwiarskiej emisji, powoduje utrzymanie 

niedoboru — pieniądza — a poprzez pieniądz, niedobór ten zostaje 

rozprzestrzeniony na ludzkie potrzeby. Niezaspokojenie potrzeb to 

mechanizm depopulacji. Tak więc z ograniczeń emisji pieniądza, wynika 

dzisiaj ujemny przyrost naturalny. Upowszechnienie demokracji finan-

sowej jest obecnie najlepszym wyjściem dla ludzkiej cywilizacji. Jest to 

zwycięstwo Ducha nad chciwością i zachłannością. Znosi się zewnętrzne 

ograniczenie w emisji pieniądza. Poddaje się pieniądz świadomej 

i celowej kreacji, zgodnej ze wzrostem gospodarczym i uznawanymi 

zasadami etycznymi. Jest to racjonalizacja gospodarki. 
 

Łatwość etycznej emisji pieniądza, możliwej po zniesieniu parytetu 

złota i prowadzonej na podstawie dobrego prawa, znosi władzę kapitału. 

Umożliwia także, dalszy rozwój. Emisja ewentualnie wraz z zasadą 
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terminowości pieniądza, sprawia także, że odpada konieczność ściągania 

pieniędzy poprzez podatki. Zawsze kłopotliwe ściąganie podatków, może 

zostać zastąpione automatycznym przeterminowaniem bezużytecznie 

zgromadzonych pieniędzy. Ci, którzy nie gromadzą pieniędzy, nie tracą 

ich na „terminowy podatek”. Terminowość pieniędzy nie tylko 

zapobiega, znanym od wieków kryzysom i krachom walut, zapobiega 

nadmiernemu powiększaniu się masy finansowej, która powinna być 

dostosowywana do ilości ludzi, ilości dóbr i usług, oraz poziomu 

zaspokojenia potrzeb wszystkich członków wspólnoty. Terminowość 

pieniądza może być odzwierciedleniem zmiennej ilości dóbr 

konsumpcyjnych i zmiennego poziomu energii życiowej ludzkiej 

wspólnoty. Zasada emisji pieniądza wymaga przeciwwagi w postaci 

reguł uzasadnionego zmniejszania jego ilości, co było realizowane w 

koncepcji banknotów terminowych w cywilizacji chińskiej. Tam 

praktyka ta służyła także utrzymaniu ciągłości władzy cesarskiej, której 

terminowy pieniądz nie mógł zaszkodzić — jak szkodził arystokracji 

europejskiej, już od czasów Imperium Rzymskiego, trwały pieniądz 

złoty, wycofywany z rynku i gromadzony przez ówczesnych handlarzy 

i lichwiarzy w kapitał całkowicie niezależny od oficjalnej władzy 

i z czasem skierowywany przeciwko legalnej, narodowej władzy. 
 

 Problem z pieniądzem terminowym polega na tym, iż ludzie nie 

lubią pieniędzy, które tracą na wartości lub które mogą stracić na skutek 

upływu czasu. Chęć uniknięcia tego dyskomfortu, wpędziła ludzi 

w pułapki pieniądza opartego na złocie. Genezą sukcesu złota była jego 

trwałość. Ale złoto nie gwarantowało stałych cen. Nie gwarantowało 

swojej wartości, o czym przekonali się Hiszpanie przywożący do kraju 

złoto zagrabione w Ameryce Południowej. Także w przypadku nagłej 

potrzeby emisji pieniędzy „bezterminowych”, np. opartych na parytecie 

złota, pojawiała się inflacja. Zjawisko inflacji jest samoistnym powrotem 

do terminowości pieniądza, choć przebiega bardzo często bez świadomej, 

kreatywnej decyzji osób zarządzających finansami publicznymi. W ten 

sposób ujawnia się naturalne prawo obowiązujące na świecie. Wszystko 

się starzeje lub ulega zniszczeniu, a trwałość wymaga nakładów pracy: 

konserwacji i zabezpieczenia. Z pieniądzem jest podobnie.
271

 
 

W tradycyjnej gospodarce, inflacja pełni ważną funkcję osłabiania 

siły pieniądza. Umiarkowana inflacja była i nadal może być zjawiskiem 

k o r z y s t n y m  dla gospodarki. To właśnie inflacja sprawia, że waż-

niejsze od pieniędzy są dobra konsumpcyjne, że nie opłaca się gromadzić 
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pieniądza i lepiej używać go jako środka wymiany. Spadek wartości 

pieniędzy sprawia, że rośnie popyt, a więc i produkcja. To stwarza dobrą 

koniunkturę gospodarczą. Długi i zobowiązania płatnicze samoistnie 

tracą swoją wartość i dotkliwość, o ile nie istnieje w kraju prawo do 

samowolnego podnoszenia stóp procentowych przez banki (tzw. „deregu-

lacja”). Niska inflacja jest więc stałym i korzystnym dla wspólnoty 

podważaniem wartości pieniądza, ale tylko do czasu jej nadmiernego 

wzrostu, który podważa funkcję pieniądza jako środka wymiany. Inflacja 

jako zjawisko korzystne kończy się, gdy na skutek s ł a b o ś c i  

g o s p o d a r k i  lub umożliwienia bankierom samowoli w zakresie 

wzrostu stóp procentowych, inflacja przeradza się w hiperinflację. 

Hiperinflacja niszczy pieniądz jako stosowany powszechnie środek wy-

miany i może wystąpić wówczas zapaść gospodarcza. Granica pomiędzy 

inflacją a hiperinflacją jest łatwo dostrzegalna, ale najczęściej już po 

fakcie, czyli wówczas, kiedy hiperinflacja zaistnieje. Ważne jest także, 

aby zdawać sobie sprawę z tego, że z inflacją walczą głównie bankierzy i 

to w sposób całkowicie niewłaściwy: poprzez podnoszenie stóp procento-

wych, czyli mechanizm — o ironio — wydatnie inflacjogenny. Inflacja 

jest wrogiem lichwiarzy, gdyż pożera ich procent, zysk z lichwy. 

Bankierzy chcąc utrzymać swoje zyski podnoszą stopy procentowe, czyli 

emitują więcej środków rozliczeniowych na kontach. Pieniądz znika 

z rynku na pewien czas, aby potem powrócić nań, jako nowy impuls 

inflacyjny. Dlatego wysiłki bankierów poszły ostatecznie w innym 

kierunku: o g r a n i c z a n i a  d o s t ę p u  d o  p i e n i ą d z a , zadłużania 

społeczeństwa przez wysoko oprocentowany kredy i przerzucania strat 

inflacyjnych na wierzycieli, poprzez zmienność stóp procentowych 

(deregulacja) 

.  

Bankierzy podnosząc wysokość stóp procentowych oddalają swoje 

straty inflacyjne, a jednocześnie zmniejszają ludziom ubogim realną 

wartość ich wynagrodzeń. Jest to równoznaczne ze zmniejszaniem ilości 

pieniądza na rynku i wymusza w społeczeństwie zaciąganie wysoko 

oprocentowanych kredytów. 
 

Inflacja, o ile jest umiarkowana może być mechanizmem adapta-

cyjnym gospodarki, który niweluje siłę pieniądza „bezterminowego”. 

(Przypadków celowego niszczenia waluty podbijanego narodu poprzez 

potajemny wrogi dodruk nie biorę tutaj pod uwagę, choć miał on miejsce 

w historii wielokrotnie
272

). Błąd żywiołowej emisji pieniądza, był 
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wielokrotnie popełniany przez rządzącą partyjną nomenklaturę w 

państwach socjalistycznych. Urzędnicy emitowali pieniądz, ze strachu 

przed strajkującymi robotnikami i ich niezadowoleniem, ale nie chcieli 

pozwolić na rozwój ludzkiej przedsiębiorczości, tak, aby sznurki 

biurokratycznej kontroli, nie wymknęły im się z rąk. W efekcie takiej 

strusiej polityki władza i tak się im wymknęła i mogli ją odzyskać 

jedynie poprzez złudne porozumienie z właścicielami kapitału 

i uzależnienie się od kapitalistycznej bankierskiej oligarchii finansowej. 

Dzisiaj sytuacja wspólnoty jest gorsza. Na początku komuniści zbratali 

się z kapitalistami i oligarchią finansową, aby wspólnie żerować na 

narodach, ale z czasem także oni zaczęli tracić swój trwały majątek 

Podporządkowanie banków państwowych instytucjom międzyna-

rodowym takim jak MFW i BŚ oraz sprzedaż banków krajowych 

zagranicznym bankom prywatnym, oddało całą realną władzę w ręce 

międzynarodowej oligarchii finansowej. Uruchomienie starych 

mechanizmów biurokratycznej kontroli ludzkiej przedsiębiorczości: 

wysokie podatki dla większości i samowolna dystrybucja przywilejów 

(np.: zwolnień z podatku) dla spółek z kapitałem zagranicznym 

dokończyły dzieła przejmowania narodowej własności. W takich 

warunkach, niezależna działalność gospodarcza obumiera. Dodatkowo 

poprzez bezpodstawne ulgi podatkowe następuje uprzywilejowanie 

zagranicznych podmiotów gospodarczych. Dla tych, których ulgi 

podatkowe nie dotyczą, działalność gospodarcza staje się nieopłacalna. 

Bankierzy oszukali socjalistyczną nomenklaturę, służby informacyjne, 

robotników i inteligencję. Wszystkich nas, Polaków, wystawili do wiatru. 

Dlatego jest teraz możliwe, potrzebne i konieczne uczciwe, narodowe 

porozumienie.  
 

Zamiast pieniędzy terminowych lub tolerowania inflacji można 

stosować podatki, których wysokość nie może być zbyt duża, gdyż 

podatki to bardzo skomplikowany instrument oddziaływania finanso-

wego, który odbiera ludziom ich wypracowany dochód i chęć do pracy. 

Właściwy poziom podatków można ustalić jedynie po dokonaniu emisji 

monetyzującej przyrost ilości wyprodukowanych dóbr konsumpcyjnych, 

o ile on nastąpił. Spłacanie przez podatników niepotrzebnie zaciąganych 

przez rządy pożyczek państwowych, to najbardziej patologiczna zasada 

fiskalizmu. Pieniądz z takiego podatku zamiast zasilać deficytowe działy 

gospodarki krajowej jest transferowany za granicę. Koszt obsługi długu 

                                                                                                                        
A podczas rewolucji bolszewickiej w Rosji na statkach stojących na redzie przy porcie 

piotrogrodzkim produkowano fałszywe ruble, aby sfinansować działalność przywie-

zionych z Europy Środkowej do Rosji żydowskich rewolucjonistów. 
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wymaga dalszych nakładów i… podatków. W efekcie duża część wysiłku 

pracowników zostaje zmarnotrawiona i stracona dla społeczeństwa. 

Ta zasada jest podstawową formą utraty finansowej suwerenności narodu 

i państwa. Realizowanie takiego opodatkowania obwarowane na dodatek 

przymusem i przemocą, czyni rząd wrogiem narodu.   

 

W cywilizacji islamskiej, a dokładnie w opartym na Koranie prawie 

szariatu. rozwiązano kwestię należnego podatku w sposób doskonały. 

Zakat to jednorazowy podatek od nadwyżki pieniędzy lub towarów 

przekazywany raz do roku przez ludzi zamożnych ludziom ubogim. 

Wysokość tego podatku to ok. 2,5% aktualnej rynkowej ceny majątku 

zgromadzonego ponad własne potrzeby. Limity osobistego majątku są 

ustalane w prawie szariatu. Zakat przeznacza się na cele dobroczynne, 

jego wysokość oblicza się samemu według wskazań Koranu. Zakat jest 

obowiązkiem religijnym i opiera się na wierze, na zinternalizowaniu 

dobrego prawa w dobry obyczaj. W przypadku zakatu nie ma mowy o 

wyzysku ani o oszustwie, jest wiara, jałmużna dla biednych, wsparcie dla 

dłużników i podróżnych oraz danina dla drogi Boga, czyli dla 

upowszechniania wiary. Jałmużna przekraczająca wskazania zakatu może 

być udzielana potrzebującym w każdej chwili na zasadzie dobrowolnej 

dobroczynności i dla zasługi w oczach Allaha. 
 

W teorii demokracji finansowej, która zawiera etyczną zasadę emisji 

pieniędzy na podstawie wytworzonego majątku świadczenie podatkowe 

takie jak zakat jest uzasadnione i wystarczające. Pozwala ono zaspokoić 

potrzeby ludzi ubogich nawet bez emitowania nowych pieniędzy 

(szczególnie w czasie gospodarczego zastoju). Emisja Pro Publico Bono, 

niewielki (wręcz niespotykanie mały na stosunki europejskie) podatek 

oraz obyczaj dawania jałmużny sprawia, że powinność ludzi zamożnych 

wobec biednych została rozwiązana w sposób właściwy i możliwie 

najmniej konfliktowy. Wspólnota dbająca o poziom życia wszystkich 

członków, w której nie ma egoizmu i dążenia do jednostkowego bogac-

twa może uniknąć negatywnych konsekwencji inflacji i pieniądza 

terminowego. Zasada Emisji Pro Publico Bono nie kłóci się z zasadami 

Bożego prawa, likwiduje ona także potrzebę pozyskiwania pieniędzy od 

innych emitentów. Lichwiarskie dolary jakie państwa arabskie uzyskują 

podczas sprzedaży ropy, pełnią funkcje konia trojańskiego w islamskiej 

bankowości bezodsetkowej. 
 

W przypadku nasilania się finansowej patologii w obecnej cywilizacji 

lichwiarskiej należy wypracować inne metody wpływu na kształt 

społecznego życia. Po pierwsze: e d u k a c j a. Po drugie strajk, ale strajk 
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nie poprzez brak pracy, ale poprzez pracę dla siebie; poprzez 

przejmowanie na własność wytworzonych dóbr — niech bankrutują i od-

chodzą nieudolni lub skorumpowani decydenci; właściciele, dyrektorzy 

lub managerowie, tak jak działo się swego czasu w Argentynie. 

Wierzyciele od nich mogą żądać zadośćuczynienia finansowego. 

Natomiast załoga danej fabryki, kopalni lub stoczni, dobrze pracujący 

robotnicy, powinni przejąć kontrolę nad zakładem; to oni powinni stać 

się nowymi właścicielami wytworzonych dóbr oraz środków produkcji, 

bowiem to ich energia życiowa sprawiła, że dobra te powstały. Oni także, 

są najlepszym gwarantem, że  d o b r a  te będą nadal powstawać, 

z korzyścią dla wspólnoty. Takie prawo trzeba wprowadzić. 
 

Bankructwo danego zakładu jest najczęściej efektem sytuacji makro-

ekonomicznej, ale oprócz tego może być efektem nieudolnej działalności 

jego zarządu, ten zaś wynika z braku dbałości o zakład ze strony jego 

właścicieli. Ktoś kto nie dba o swoją własność, traci ją. Ktoś kto niszczy 

narodowy majątek, a takim majątkiem są wszystkie zakłady produkcyjne 

na terenie państwa narodowego, t r a c i  a k t  w ł a s n o ś c i  do tego 

majątku. Prywatna własność zakładu pracy nie upoważnia jego właści-

ciela do niszczenia zakładu, gdyż przez to niszczy on wartość ważną dla 

całej wspólnoty. Właściciel zakładu pracy, który chce zamknąć zakład, 

musi uzyskać akceptację załogi i lokalnej społeczności. Jeżeli to nie 

nastąpi, może on jedynie  z r z e c  s i ę  prawa własności do tego zakładu, 

przez co, nie zostanie obciążony dalszymi kosztami jego funkcjono-

wania. Właścicielami zakładu stają się wówczas, ludzie aktualnie w nim 

pracujący, a także wszyscy mieszkańcy danej okolicy, którzy są 

zainteresowani trwaniem zakładu; ci którzy chcą się przyczynić do jego 

prawidłowego funkcjonowania.
 

Tak powinny wyglądać przepisy 

regulujące własność nieodpowiednio zarządzanego przedsiębiorstwa. 

Brak takich przepisów umożliwia nieuczciwym „właścicielom” 

likwidowanie konkurencyjnych zakładów. (Zobacz np.: Fabryka Kabli 

w Ożarowie). 
 

Ludzie, którzy mają rzeczywisty interes w tym, aby zakład dobrze 

funkcjonował są najlepszymi właścicielami. David C. Korten nazywa ich 

interesariuszami i przeciwstawia akcjonariuszom — właścicielom 

kapitału najczęściej nieobecnym lub prowadzącym rabunkową 

gospodarkę nastawioną na maksymalny zysk. Interesariusze wybierają 

spośród siebie nowy zarząd i przejmują kontrolę nad zakładem. Mogą 

także zatrudnić w nim nowych managerów lub potrzebnych specjalistów. 

Tak więc nieudolność zarządzania wiązać się będzie z utratą praw do 

danego zakładu pracy. Uniemożliwi to także rozpowszechnioną w Polsce 
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praktykę wrogich przejęć: kupowania zakładów pracy, tylko po to, aby je 

zamknąć — najczęściej, aby zniszczyć konkurencję dla jakiejś zacho-

dnioeuropejskiej firmy.  
 

Opisany wyżej przypadek postępowania wobec przedsiębiorców 

ilustruje główną ideę narodowego i chrześcijańskiego interwencjonizmu, 

w działalność gospodarczą — wolną z zasady, ale nie absolutnie. 

Opisana wyżej idea, słusznie chroni interes wspólnoty w zderzeniu 

z absolutyzowanym interesem prywatnego właściciela (liberalizm). 

Papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum (1891) bronił własności 

prywatnej przez zakusami komunistycznej totalitarnej biurokracji, 

głoszącej idee państwowej nacjonalizacji i chcącej odebrać ludziom 

własność ziemi. Dzisiaj powszechna, prywatna własność jest zagrożona 

nie przez państwowy, partyjny nacjonalizm, ale przez absolutyzowanie 

i brak ograniczenia prawa własności jednostki. Jeden człowiek (lub 

niewielka grupa ludzi) posiada wszystko, większość zgoła nic. Stoi to 

w całkowitej sprzeczności z zasadą państwa: „państwo zowie się rzeczą 

pospolitą, ponieważ łączy ludzi dla dobra pospolitego”
273

. A także 

z zasadą powszechności posiadania: „Wolno jest człowiekowi posiadać 

własność. A jest to także do życia ludzkiego potrzebne. [...] człowiek nie 

powinien rzeczy zewnętrznych mieć za zupełną własność swoją, lecz za 

wspólną, tak iżby w potrzebie cudzej łatwo ich udzielał. Dlatego Apostoł 

mówi: Bogatym tego świata rozkazuj […] łatwo dawać, używać”
274

. 
 

Własność prywatna, choć jest podstawowym prawem człowieka, 

musi zostać ograniczona tam, gdzie staje się przyczyną społecznej 

destrukcji. Dokładnie tak samo jak wolność osobista nie oznacza 

bezkarnej możliwości szkodzenia innym. „Wolność wymachiwania 

rękami kończy się tam, gdzie zaczyna się nos drugiego człowieka” — to 

już rozumiemy i najczęściej przestrzegamy. Ale musimy także pojąć, że 

właściciel ma prawo do swobody decyzji gospodarczej i dbałości 

o rentowność zakładu d o p ó k i  nie niszczy majątku narodowego 

i miejsc pracy innych ludzi. Słynne zdanie Johna Locke’a: „człowiek 

może rozporządzać dowolnie swoją własnością, jeżeli zdobył ją bez 

krzywdy dla innych”, musi zostać uzupełnione następnym: człowiek 

może rozporządzać dowolnie swoją własnością, o ile  n i e  p o w o d u j e  

t o  krzywdy innych. Zamykanie zakładu, pozbawianie ludzi pracy 

i dochodów a wspólnoty produkowanych dóbr, tylko z tego powodu, że 

                                                 
273

Leon XIII, encyklika Rerum novarum. O kwestii socjalnej, II, III, 1, Warszawa 2001, 

s. 37. 
274

Słowa św. Tomasza z Akwinu, (w:) Leon XIII encyklika Rerum novarum, O kwestii 

socjalnej, II, I, 3b, Warszawa 2001, s. 19. 
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właściciel nie osiąga zaplanowanych przez siebie zysków, albo właściciel 

obcokrajowiec chce zniszczyć konkurencję z macierzystym zakładem 

pracy usytuowanym w jego kraju, jest taką właśnie niesprawiedliwością, 

krzywdą, którą właściciel wyrządza innym ludziom i całej wspólnocie. 

Jeżeli zakład jest nierentowny, (uwaga na kursy wymiany walut!) lub 

całkowicie nieprzydatny, ludzie zrozumieją potrzebę jego likwidacji. 

Jeżeli natomiast samowolna likwidacja była spowodowana jedynie chęcią 

utrącenia konkurencji, dawny właściciel traci prawo własności. Powinien 

on także z powrotem uruchomić (sfinansować) niesłusznie zniszczony 

przez siebie zakład pracy. Jest to bardzo ważna zasada, od której nie 

można odstąpić. Niszczenie zakładów przemysłowych przez ich „nowych 

właścicieli” jest porównywalne do nalotów i bombardowania, i przynosi 

takie same skutki. Jest to forma cichej wojny gospodarczej i niszczenie 

danego kraju. Nosi to znamiona zniszczeń wojennych, za które należy się 

odszkodowanie. Zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu; tak więc 

także ci, którzy dokonują zniszczeń gospodarczych, będą musieli 

naprawić szkody. Cały cywilizowany świat powinien tego od nich 

wymagać, pod wszelkimi rygorami i sankcjami. 
 

Można mieć pewność, że obrona prywatnej własności przed komu-

nistyczną nacjonalizacją, nie oznaczała, w encyklice Rerum novarum, 

zgody na powszechne wydziedziczenie narodów z własności, jakie 

realizowane jest w globalizmie, poprzez n a d u ż y w a n i e  własności 

prywatnej. Dzisiejsza nauka społeczna Kościoła zajmuje bardzo 

precyzyjne stanowisko w tej dziedzinie, ogłaszane wielokrotnie w ency-

klikach i innych dokumentach. Jest tam zawsze mowa, o prawie do 

własności prywatnej jako naturalnej podstawie ludzkiej aktywności, 

inicjatywy i wolności oraz o priorytecie postulatu powszechnego posia-

dania dóbr. Postulat powszechnej dostępności dóbr, opiera się na pryma-

cie sprawiedliwości i dobroci przed własnością i egoizmem. Konieczna 

autonomia człowieka, nie może zostać podporządkowana idei dobroci 

wbrew jego woli, ale także jednostkowa autonomia nie może likwidować 

lub ograniczać autonomii wielu innych jednostek. Prawo własności 

zatem, powinno i może być ograniczone wszędzie tam, gdzie występuje 

przeciwko swojej własnej powszechności, czyli przeciwko samemu 

sobie. To, co dobre powinno być upowszechniane. Zawężanie pola 

dobroci jest błędem. 
 

Brak sprecyzowanego aparatu pojęciowego odróżniającego własność 

państwową, od realnej własności społecznej, sprawia, że dzisiaj należy 

zdefiniować te pojęcia na nowo. Społeczna własność środków produkcji 

jest to własność ludzi, którzy za pomocą tych środków produkcji pracują, 
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tworzą społecznie użyteczne dobro, angażując w to swoją energię, swoje 

siły, u m i e j ę t n o ś c i , wiarę i nadzieję na przetrwanie. Nie jest to 

anonimowa własność „społeczna”, będąca jedynie zasłoną dla samowoli 

najwyższych partyjnych urzędników państwowych. Społeczna własność 

środków produkcji to własność interesariuszy, ludzi którzy bezpośrednio 

pracują w danym zakładzie, współpracują z nim, lub mieszkają w jego 

okolicy. Taka własność jest zabezpieczeniem słusznych praw człowieka 

do własności, nie jest to własność anonimowa — przyczyna niepowo-

dzeń realnego socjalizmu — nie jest to także anonimowa własność akcjo-

nariuszy, którzy nie pracują w danym zakładzie, nie mieszkają w jego 

okolicy, realizują swój interes w opozycji do interesów lokalnej 

wspólnoty, (dewastacja środowiska) lub nawet interesów całego narodu 

(depopulacja). Społeczna własność środków produkcji, wyrasta z poczu-

cia odpowiedzialności za swój los oraz los całej wspólnoty. Jej realizacją 

jest praktyczny wysiłek tworzenia dóbr, potrzebnych do przetrwania, oraz 

staranie się o właściwe zorganizowanie produkcji. Właściwe zorganizo-

wanie produkcji oznacza tutaj; prowadzenie jej w trosce o całościowy 

rozwój człowieka i wspólnoty. Zaspokojenie potrzeb materialnych, ma 

umożliwiać rozwój duchowy, a nie zagłuszać duchowości kultem 

posiadania, co dzieje się w kapitalizmie opartym na chciwości. Bez 

poczucia odpowiedzialności i towarzyszących jej praktycznych starań, 

społeczna własność środków produkcji, staje się propagandowym 

frazesem. 
 

Bez przesady można powiedzieć, że encyklika Rerum novarum 

uratowała w swoim czasie Europę Zachodnią przed wypaczeniami komu-

nizmu. Także dzisiaj, idee w niej zawarte, są lekarstwem na bolączki 

wadliwej ekonomii. Żywioł antychrześcijański zawsze dążył do pozba-

wienia ludzi ich własności. W czasach Leona XIII robił to poprzez 

głoszenie wypaczonych idei marksowskich i hasła nacjonalizacji ziemi. 

Dzisiaj ten sam żywioł, chce pozbawić ludzi ziemi, poprzez absoluty-

zację i tyranię jednostkowej własności. W sztucznie wytworzonych 

warunkach nieopłacalności drobnej wytwórczości, chce zagarnąć 

wszystko, zostawiając innym jedynie resztki. Ludzie pozbawieni 

pieniędzy zostaną zmuszeni, poprzez podatki, a szczególnie poprzez 

podatek katastralny
275

 a także, poprzez konieczność nabywania dóbr 

konsumpcyjnych, do sprzedaży tego, co posiadają, w tym właśnie ziemi 
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 Podatek katastralny, stanie się formą zadłużania ludzi i odbierania im ich, 

najdawniejszej nawet, własności. Transformując swobodnie nazwę tego podatku, 

możemy ją sprowadzić do dwóch słów: katastrofy i kastracji. 
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— często ostatniego i najważniejszego dobra, jakie im pozostało, 

gwarancji ich bytu, wolności i suwerenności. 
 

Zasady demokracji finansowej są zgodne z nauką społeczną Kościoła. 

Leon XIII w omawianej encyklice pisał o jedności kapitału i pracy. 

Krytykował lichwę, ideę walki klas i przekonanie, że ludzie o różnym 

statusie majątkowym nie mogą ze sobą współpracować. Postulował, 

uznając to za naturalne, aby „obie owe warstwy [bogatych i biednych] 

zgodnie przystawały do siebie i odpowiednio równoważyły się 

nawzajem. [...] nie może istnieć kapitał bez pracy ani praca bez kapitału. 

Ze zgody rodzi się piękność rzeczy i porządek, przeciwnie z walki 

ustawicznej pochodzą zamieszki i potworne zdziczenie”
276

. 

 

Nauka społeczna Kościoła zajmowała się i nadal zajmuje problemami 

ludzi pracy i sposobem organizacji społeczeństwa oraz produkcji. Jan 

Paweł II dwukrotnie nawiązywał do encykliki Rerum novarum, we 

własnych encyklikach, wydanych z okazji dziewięćdziesiątej (Laborem 

exercens) i setnej (Centesimus annus) rocznicy jej ogłoszenia.  
 

W encyklice Centesimus annus, Jan Paweł II napisał: „Celem zaś 

przedsiębiorstwa nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego 

istnienie jako wspólnoty ludzi, którzy na różny sposób zdążają do 

zaspokojenia swych podstawowych potrzeb i stanowią szczególną grupę 

służącą całemu społeczeństwu. Zysk nie jest jedynym regulatorem życia 

przedsiębiorstwa; obok niego należy brać pod uwagę czynniki ludzkie 

i moralne [...] nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby po klęsce 

socjalizmu realnego kapitalizm pozostał jedynym modelem organizacji 

gospodarczej”
277

. Natomiast w encyklice Laborem exercens stwierdził: 
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 Leon XIII, encyklika Rerum novarum. O kwestii socjalnej, II, I, 1d, Warszawa 2001, 

s. 15. 
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 Jan Paweł II, encyklika Centesimus annus, IV, 35, (w:) Encykliki Ojca Świętego Jana 

Pawła II, wyd. cyt. s. 668. Należy odnotować, kierując się naukową rzetelnością, iż 

wcześniej Papież napisał: Kościół uznaje pozytywną rolę zysku jako wskaźnika dobrego 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. Gdy przedsiębiorstwo wytwarza zysk, oznacza to, że 

czynniki produkcyjne zostały właściwie zastosowane, a odpowiadające im potrzeby 

ludzkie zaspokojone. Papież napisał tak, bowiem obecnie nie ma innego wskaźnika 

efektywności gospodarczej. W dzisiejszych czasach wskaźnik zysku zawodzi. Zysk stoi 

często w sprzeczności, właśnie z czynnikami ludzkimi i moralnymi, a nawet z 

postulatem zaspokojenia ludzkich potrzeb. Dzisiaj zysk jest najczęściej funkcją 

wyzysku pracowników lub całej wspólnoty. Mechanizm osiągania zysku, został także 

uwolniony od pracy i tworzenia dóbr. Należy wypracować inny wskaźnik dobrego 

funkcjonowania przedsiębiorstwa, bowiem dzisiaj mechanizmy uzyskiwania zysku, 

degenerują się, tak samo jak pieniądz. Wskaźnikiem dobrego funkcjonowania 

przedsiębiorstwa może być jego społeczna użyteczność, np. produkowanie żywności 
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„nie jest wykluczone również — pod odpowiednimi warunkami — 

uspołecznienie pewnych środków produkcji [...] pozostaje rzeczą nie do 

przyjęcia stanowisko »sztywnego« kapitalizmu, który broni wyłącznego 

prawa własności prywatnej środków produkcji jako nienaruszalnego 

»dogmatu« w życiu ekonomicznym. Zasada poszanowania pracy domaga 

się tego, ażeby prawo to było poddawane twórczej rewizji tak w teorii, 

jak i w praktyce”
278

. 
 

Papież słusznie zauważa, że „proste” odebranie prawa własności środ-

ków produkcji, „nie jest wystarczające do ich uspołecznienia w sposób 

zadowalający. [...] O uspołecznieniu można mówić tylko wówczas, kiedy 

zostanie zabezpieczona podmiotowość społeczeństwa, to znaczy, gdy 

każdy na podstawie swej pracy będzie mógł uważać siebie równocześnie 

za współgospodarza wielkiego warsztatu pracy, przy którym pracuje 

wraz ze wszystkimi. Drogą do osiągnięcia takiego celu mogłaby być 

droga połączenia, jeśli to jest możliwe, pracy z własnością kapitału”
279

. 

Teoria demokracji finansowej odpowiada pozytywnie na wątpliwość 

papieża zawartą w słowie: jeśli. Tak, jest to możliwe. Jest to w naszym 

zasięgu. Jest to pomiędzy nami.   
 

Na powyższe słowa Jana Pawła II, natrafiłem już po sformułowaniu 

teorii demokracji finansowej, ale obiektywnie zostały one napisane 

wcześniej. Tak więc twórcą teorii s p o ł e c z n e j  w ł a s n o ś c i  

k a p i t a ł u   jest Jan Paweł II.  
 

Praca i kapitał jest zrównoważona odpowiednio dopiero w teorii 

demokracji finansowej. Demokracja finansowa tym się różni od ideologii 

komunistycznej, że nie kładzie nacisku na własność środków produkcji, 

ale na własność kapitału, czyli własność środków finansowych. Pieniądz 

po demonetyzacji złota, czerpie swoją zasadność z umowy społecznej. 

Jego desygnatem (odpowiednikiem) jest energia życiowa wspólnoty 

ludzkiej i jej owocna praca. Tak więc pieniądz z  n a t u r y  jest 

własnością całej wspólnoty i to ona powinna d e c y d o w a ć  o zasadach 

jego emisji; zarówno w celach konsumpcji jak i w celach organizacji 

produkcji. Tak więc demokracja finansowa to prawdziwy przełom 

                                                                                                                        
i dóbr konsumpcyjnych. Taka produkcja jest potrzebna nawet wtedy, kiedy na skutek 

szkodliwej polityki gospodarczej rolnicy lub producenci ponoszą straty. Mało 

precyzyjne pojęcie zysku, należy zastąpić jednoznacznym pojęciem dobra. Ten kto 

tworzy dobra konsumpcyjne i duchowe ten osiąga zysk. Choćby i na tym stracił 

finansowo; ma skarb w niebie. Ewangeliczny wskaźnik dobra, znosi złudną, 

ekonomiczną koncepcję zysku. 
278

 Jan Paweł II, encyklika Laborem exercens, III, 14, tamże: s. 178-179. 
279

 Tamże s. 180-181. 
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w myśleniu o gospodarce i ekonomii. Demokracja finansowa 

„przezwycięża antynomie pracy i kapitału”
280

. Likwiduje kapitalizm, 

bowiem jego istotą — jak się okazuje — jest własność kapitału, a nie 

własność środków produkcji. Demokracja finansowa to chrześcijańska 

ekonomia i chrześcijańska gospodarka oparta na Nauce Jezusa zawartej 

w Ewangelii. Przyznaje ona pierwszeństwo pracy przed kapitałem, 

pierwszeństwo zasadzie tworzenia dóbr, a nie zysku, znosi już dzisiaj 

złudn koncepcję zysku zastępując go wskaźnikiem dobra. Ujmuje pracę 

jako realizację potencjału człowieka, jego powołania i wiary. Celem 

demokracji finansowej jest człowiek i zaspokojenie jego potrzeb, nie 

tylko materialnych, ale przede wszystkim duchowych. Demokracja 

finansowa to nie tylko zasada ekonomiczna i nowy sposób emisji 

pieniądza to także i przede wszystkim nowy ustrój społeczny i nowa 

cywilizacja, ekspresja rozwóju Ducha. Dlatego demokracja finansowa 

powinna być powszechnie popierana i realizowana, przez ludzi i przez 

Kościół Prawosławny oraz Katolicki. 
 

Biorąc pod uwagę treść wielu encyklik papieża Jana Pawła II, 

powinniśmy mieć nadzieję, że się tak stanie. W encyklice Sollicitudo rei 

socialis, skierowanej do wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwu-

dziestej rocznicy ogłoszenia encykliki Pawła IV Populorum progressio, 

na każdej stronie można znaleźć wołanie o właściwy rozwój narodów. 

Diagnoza stanu społeczeństw zawarta w Demokracji finansowej, 

odpowiada osądowi zawartemu w encyklikach. Przywołane encykliki 

pogłębiają i rozszerzają, dotychczasowy opis społeczeństw zawarty 

w niniejszej pracy. Dotyczy to szczególnie pojęcia i celu rozwoju, ważnej 

różnicy pomiędzy być i mieć
281

 oraz szerszej skali omawianych 

problemów. W encyklikach Sollicitudo rei socialis i Centesimus annus, 

zawarta jest przestroga przed ekonomizmem, neokolonializmem, kultem 

posiadania, depopulacją i rasistowską eugeniką („eugenizmem”
282

). 

Deklarowana jest gotowość udziału w inicjatywach mających na celu 

wypracowanie zasad rozwoju ludów. Obowiązek angażowania się w tę 

sprawę przedstawiony jest jako obowiązek „wszystkich wobec wszyst-

                                                 
280

 Jan Paweł II, encyklika Laborem exercens, III, 13, tamże: s. 174.  
281

 Mieć to nadmierna koncentracja na posiadaniu dóbr, prowadzi do kumulowania 

bogactwa kosztem innych i utraty poczucia sensu istnienia – odpowiada dzisiejszej 

duchowości jurydycznej. Być to życie pełnią duchowości w poczuciu sensu istnienia 

i łączności z Bogiem, zakłada oczywiście zaspokojenie podstawowych potrzeb 

materialnych - jest to lapidarne określenie duchowości właściwej. 
282

 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, III 25, tamże s. 464. Por. Centesimus annus, IV, 

33, tamże s. 665. 
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kich”
283

, jako „solidarność [...] mocna i trwała wola angażowania się dla 

dobra wspólnego [bowiem...] dobra stworzone przeznaczone są dla 

wszystkich”
284

. Demokracja finansowa nie jest ideologią — ekspresją 

grupowego egoizmu — jak liberalny kapitalizm, czy marksistowski 

kolektywizm. Jest „dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej 

refleksji”
285

, sprawiedliwością i postępem na drodze ku powszechnej 

racjonalnej bezinteresowności, czyli ku Królestwu Bożemu.  
 

Żywe zaniepokojenie losem ubogich, którzy — według wymownego 

sformułowania — są „ubogimi Pana”, winno przekształcić się na wszystkich 

poziomach w konkretne czyny, aż do podjęcia decyzji dokonania szeregu 

potrzebnych reform. Wskazanie najpilniejszych reform i sposobów ich realizacji 

zależy od poszczególnych sytuacji lokalnych, [...] 

W związku z tym pragnę szczególnie przypomnieć: reformę międzynarodowego 

systemu handlowego obciążonego protekcjonizmem i rosnącym bilateralizmem; 

reformę światowego systemu monetarnego i finansowego uważanego dzisiaj za 

niewystarczający [...]
286  

 

Demokracja finansowa to pierwszy szkic do koniecznej reformy sys-

temu monetarnego i finansowego, nie tylko w Polsce, ale i w wielu 

innych krajach. Zwraca ona bardzo dobitnie uwagę na patologię lichwy, 

którą wyraźnie piętnował Leon XIII w Rerum novarum; 
 

  Stosunki pogorszyła nienasycona lichwa potępiona niejednokrotnie wyrokiem 

Kościoła, która jednak choć pod coraz inną występuje postacią, uprawiana bywa  

 przez ludzi chciwych i żądnych zysku
287

.  
 

Pius XI w swojej encyklice Quadragesimo anno zdemaskował do 

końca naturę samowoli finansowej: 
 

Najbardziej uderzającym w naszych czasach zjawiskiem jest skupienie się nie 

tylko samych bogactw, ale także ogromnej potęgi i despotycznej władzy 

gospodarczej, w rękach niewielu, którzy w dodatku, chociaż często nie są nawet 

właścicielami, lecz tylko stróżami i zarządcami kapitału, mimo to kierują nim w 

sposób samowolny. 

To ujarzmienie życia gospodarczego przybiera najgorszą postać w działalności 

tych ludzi, którzy jako stróże i kierownicy kapitału finansowego władają kredytem 

i rozdzielają go według swej woli. W ten sposób regulują oni nijako obieg krwi 

w organizmie gospodarczym i sam żywioł gospodarczego życia do tego stopnia 

trzymają w swych rękach, że nikt nie może oddychać wbrew ich woli
288

. 

                                                 
283

 Tamże: IV 32, s. 477. 
284

 Tamże: V 38-39, s. 487-488. 
285

 Tamże: VI 41, s. 493. 
286

 Tamże: VI 43, s. 496. 
287

 Leon XIII, encyklika Rerum novarum. O kwestii socjalnej, I 3, Warszawa 2001, s. 6. 
288

 Cytat za: Louis Even, Dzisiejsi bankierzy najgorsi ze wszystkich, Michael Jurnal Nr 

6. Rougemont, Quebec, Kanada. 
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Nowa nazwa lichwy: „oprocentowanie”, po stu latach, zwodzi nawet 

twórców nauki społecznej Kościoła. Jan Paweł II obserwując realia 

stosunków społecznych i upowszechnienie oprocentowania, w encyklice 

Sollicitudo rei socialis, nie piętnuje już oprocentowania, które jest 

w istocie lichwą, ale jedynie „nadmierną zmienność metod wymiany 

i oprocentowania”
289

. Z pewnością jednak nie oznacza to uznania przez 

Papieża lichwy, bowiem lichwa niszczy duchowy, ludzki sens pracy 

i żywi się pogardą dla pracy (szczególnie tej fizycznej). Jan Paweł II jest 

wielkim orędownikiem pracy i jej duchowego charakteru, piętnuje 

„wyzysk, niegodziwe wykorzystywanie, spekulację”
290

. Teoria demo-

kracji finansowej nie tylko dobitnie określa obecny naganny stan polity-

ki finansowej, zdominowany przez upowszechnioną i zalegalizowaną 

lichwę i nie tylko zwraca uwagę na dalekosiężne skutki takiej polityki 

(kreowanie coraz bardziej antagonistycznych stosunków międzyludz-

kich), ale także proponuje twórcze rozwiązania w n o s z ą c  n o w ą  

w a r t o ś ć  do dyskusji nad kierunkiem rozwoju. 
 

Reforma systemu monetarnego i finansowego jest potrzebna i jest 

możliwa do osiągnięcia poprzez głosowanie na partie, które przedstawią 

powyższe zasady demokracji finansowej jako swój program wyborczy. 

Powinna ją poprzedzić społeczna dyskusja, ale należy pamiętać, aby nie 

ograniczyć się jedynie do dyskusji, gdyż wielość stanowisk jest 

oczywista i nigdy nie osiągnie się pełnej jednomyślności. Zwolennicy 

lichwy z pewnością będą lekceważyć teorię demokracji finansowej, jeśli 

się ona przez to lekceważenie przebije, będą się starali ośmieszyć ją lub 

zwalczyć i to jak przypuszczam, (bo dzieje się to zazwyczaj), siejąc 

niezgodę i powołując się przewrotnie właśnie na ideę sprawiedliwości; 

że niesłusznym jest dawać ludziom pieniądze „za darmo” i to jednym 

więcej a drugim mniej — tak jakby obecny system oprocentowania nie 

dawał pieniędzy za darmo tyle, że najbogatszym, albo, jakby — poprzez 

jednakowy procent dla wszystkich — dawał wszystkim ludziom tyle 

samo środków finansowych. Trzeba uniknąć ograniczenia w o l i  d z i a -

ł a n i a  do niekończących się dyskusji i pamiętać, że korporacyjny 

globalizm w ogóle nie pyta ludzi o zgodę, narzucając swój patologiczny 

porządek (de facto: zniewolenie) bez jakiejkolwiek dyskusji czy apro-

baty. 
 

                                                 
289

 Jan Paweł II, encyklika Sollicitudo rei socialis, VI 43, (w:) Encykliki Ojca Świętego  

Jana Pawła II, wyd. cyt. s. 497. 
290

 Jan Paweł II, encyklika Centesimus annus, IV, 43, tamże: s. 680. 
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Teoria demokracji finansowej jest niezwykle atrakcyjna dla wspól-

noty szczególnie tej zniszczonej przez deflację. Istnieje niebezpie-

czeństwo wykorzystania jej jedynie do zdobycia władzy przez ludzi 

dwulicowych. Gdyby ludzie deklarujący zasady demokracji finansowej, 

po wygraniu wyborów nie realizowali jej programu powinni zostać 

odsunięci od władzy. Prawo powinno przewidywać możliwość weryfi-

kacji działalności partii, w stosunku do jej przedwyborczych obietnic 

i możliwość odwoływania posłów, którzy mając pełnię władzy, nie 

realizują przedwyborczych programów. Posłowie są odpowiedzialni 

przed wyborcami i wyborcy powinni mieć, (np.: corocznie lub w połowie 

kadencji), możliwość weryfikacji ich mandatów poselskich
291

. Pozwoli to 

wyeliminować karierowiczów, którzy uprawiają populizm, głoszą 

słuszne hasła, ale ich nie realizują i nie reprezentują w Parlamencie 

interesów narodu. Demokracja finansowa nie może się stać populis-

tycznym hasłem. Powinna być realizowana we wspólnocie, bowiem jest 

słusznym i możliwym do zrealizowania programem naprawy gospodarki.  
 

Trudności realizacji demokracji finansowej, mogą wynikać z przyz-

wyczajenia i rutyny. Istotnym czynnikiem jest p r z e k o r a  wobec tego, 

co nowe. Konformizm i polityczna poprawność
292

 także nie służy pozy-

tywnym zmianom. Ludzie małej wiary godzą się szybciej ze zmianami na 

gorsze, traktując je jako nieuchronne, niż z programami słusznych prze-

mian, ale wymagającymi wysiłku. Dzisiaj najbardziej postępową siłą 

w społeczeństwie polskim są r o l n i c y , odrzuceni przez ex-komunis-

tyczną „klasę polityczną” i ludzi ulegających bezkrytycznie poprawności 

politycznej lansowanej przez media. 
 

Potrzeba czasu na z a a k c e p t o w a n i e  zupełnie innych rozwiązań, 

bez względu na ich zasadność i oczywistość. Może minąć pół roku, rok 

lub kilka lat, zanim nowa treść w pełni dotrze do świadomości człowieka, 

czyli zostanie powiązana z całością jego wiedzy i w ten sposób 

zaakceptowana. Czasami potrzeba na to całego pokolenia. Dobrze 

wyartykułowane formy świadomości utrzymują się długo i walczą 

o przetrwanie. Nowa treść łatwiej rozprzestrzenia się w ludziach 

młodych, którzy w mniejszym stopniu mają ukształtowane nawyki 

myślowe. W zaakceptowaniu nowego rozwiązania, pomocne dla wszyst-

kich może być wielokrotne czytanie. Trzeba także pamiętać, że za tym co 

już istnieje, przemawia siła nawyku, bezwładność, bezpośrednia 
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 Tzw. „mandat wolny” zwalniający posła z odpowiedzialności wobec wyborców to 

poważne nieporozumienie. 
292

 Patrz przypis 75, s.51. 
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obserwacja, statystyka ze swoimi statystycznymi normami, a także 

niechęć do podejmowania wysiłku. Natomiast za tym, co nowe, za tym 

co jedynie postulowane, przemawia ludzka wyobraźnia, ludzka zdolność 

do twórczości, pasja działania, które są rzadziej spotykane wśród ludzi. 

Dopiero niezadowolenie, praktyczna potrzeba uporania się z bezwładem 

destrukcji, sprawia, że siły życiowe wspólnoty budzą się a ludzie się 

jednoczą w słusznym działaniu. Za tym co postulowane najsilniej 

przemawia w i a r a , dzieła proroków i Jezusa: „rozerwać kajdany zła, 

rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo 

połamać”. (Izaj. 58:5-6, BT). To jest dzieło (post - czyli postępowanie), 

które powinni czynić Chrześcijanie — a modlitwy nie zaniedbywać. 
 

Można zarzucić teorii demokracji finansowej, że jest skazana na nie- 

powodzenie, gdyż przecież nie można służyć Bogu i mamonie, 

a demokracja finansowa nadal opiera się na pieniądzu, choć traktuje go 

inaczej. Odpowiadam wówczas, że w demokracji finansowej nie chodzi 

o bogactwo i pieniądze, o dalsze służenie mamonie, ale o sprawiedliwość 

i możliwość godnego życia, o możliwość rozwoju, który ludzie „schła-

dzający gospodarkę”, skutecznie zablokowali i blokują do dzisiaj.                  

W demokracji finansowej pieniądz podporządkowany zostaje 

duchowości właściwej i jej etyce. Homo sapiens spiritualis może używać 

pieniędzy, może za ich pomocą budować społeczną sprawiedliwość: „I Ja 

wam mówię: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, 

aby kiedy ustanie, przyjęli was do wiecznych przybytków.” Kontynuując 

cytat i myśl Jezusa można już dzisiaj napisać, że obecnie synowie światła 

s t a j ą  s i ę  r o z s ą d n i e j s i  od starego człowieka. Zaczną używać 

pieniędzy dla sprawiedliwości, a nie dla haniebnego wyzysku i zguby, 

jak to czyni homo rapax. Nowy i sprawiedliwy sposób emisji pieniądza 

sprawi, że i pieniądz stanie się p i e n i ą d z e m  n o w y m ,  takim który 

przestaje być sprzeczny z duchowością — staje się wręcz n a r z ę d z i e m  

e k s p r e s j i  d u c h o w o ś c i .   
 

Powszechna reforma finansowa, w skali nie tylko Polski, ale w skali 

całego świata jest potrzebna, bowiem stary system finansowy już 

zbankrutował, co udowodniło wielu ekonomistów, na czele z cytowanym 

wielokrotnie Lyndonem LaRouche. Utrzymuje się to tylko w tajemnicy 

przed ogółem społeczeństwa. Nieetyczne formy finansowania; darmowa 

dystrybucja pieniądza elektronicznego dla najbogatszych, są 

wprowadzane od lat bez społecznej kontroli i w niezgodzie z duchem 

Prawa. Należy jednak wyraźnie określić hierarchię. To z p o s t ę p u  

d u c h o w o ś c i  r z e c z y w i s t y c h  e l i t  s p o ł e c z n y c h  rodzi się 

adekwatna struktura prawna, finansowa i gospodarcza, która wzmacnia 
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później siły duchowe ludzi słabszych sprawiając, że nie zbaczają z drogi 

ale kroczą po niej coraz pewniej — a nie z prostych zależności 

ekonomicznych czy finansowych.
293

 Dzisiaj, jak zawsze, potrzebni są 

charyzmatyczni przywódcy obdarzeni siłą ducha, którzy będą wokół 

siebie gromadzić ludzi uczciwych i zaangażowanych. 
 

Jednym z bardziej zasadniczych wysiłków oligarchii finansowej jest 

traktowanie obecnego systemu bankowego jako systemu normalnego, 

nieuniknionego, dobrego, zapobiegającego inflacji i przyczyniającego się 

do rozwoju gospodarki. Nie muszę chyba przypominać, że obecny 

system bankowy jest sztuczny, bezzasadny, zły, powoduje ukrytą inflację 

i jej „przykrywkę”: deflację oraz zadłużenie, które rujnuje gospodarkę 

i życie narodów — służąc garstce cynicznych bankierów i akcjonariuszy 

banków. Wspólnota, która chce przeżyć w warunkach s z t u c z n i e  

p o g a r s z a n e j  sytuacji gospodarczej, powinna opowiedzieć się za 

demokracją finansową. Ludzie powinni mieć tyle rozsądku, aby iść na 

wybory i głosować na odpowiednich ludzi, a nie pozwalać, aby 

z d y s c y p l i n o w a n a  w  s w o i m  e g o i z m i e  m n i e j s z o ś ć  

rządziła nimi w złym celu. 
 

Trzeba tak ustawić politykę finansową państwa, a w przyszłości 

wielu państw na świecie, aby ludzie najbardziej chciwi i agresywni 

znaleźli się na końcu „łańcucha finansowego”. Dzisiaj poprzez pow-

szechną lichwę (oprocentowanie) są na początku łańcucha finansowego 

i żerują bezczynnie, i bezkarnie na każdej ludzkiej inicjatywie. 

Demokracja finansowa zmienia tę sytuację. Ludzie ci przestaną dostawać 

odsetki za darmo, ale jeżeli będą chcieli, będą mogli bogacić się (nawet 

ponad miarę) poprzez pracę dla innych. Pozostawienie niekorzystnej 

sytuacji gospodarczej, w jakiej znalazł się świat bez jakiejkolwiek 

ingerencji jest rozwiązaniem najgorszym. 
 

Teoria demokracji finansowej jest propozycją spokojnej, świadomej 

drogi do Bożej „cywilizacji miłości”. Drogi wiodącej nie poprzez chaos 

prawnego zniewolenia i wyzysku, (obecna cywilizacja) ani zagładę 

bezbożnych (Armagedon), ale poprzez rozwój ludzkiej duchowości 

i ludzką twórczość zgodną z wolą Bożą. Bez t w ó r c z o ś c i , bez nowych 

rozwiązań likwidujących przyczyny zła i stwarzających korzystne 

warunki egzystencji, stary nieporządek będzie się rozszerzał i pogłębiał. 
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 Dzisiaj negatywne postawy i wzorce przechodzą od władzy do społeczeństwa, 

bowiem władza ta, jest oparta na przemocy i niesprawiedliwości. 
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W Polsce może dojść do takiej sytuacji, jaka miała miejsce we Fran-

cji pod koniec osiemnastego wieku. Nieudolność władzy i uwolnienie 

cen, doprowadziło wówczas do powszechnego niezadowolenia. Niezado-

wolenie to legitymizowało później działania destrukcyjne, prowadzone 

przez homo rapax, które swoją siłą przekroczyły wszelką zasadność 

i doprowadziły do krwawego, antychrześcijańskiego terroru rewolucji 

francuskiej i depopulacji francuskiego, katolickiego narodu. Na analo-

gicznych zasadach homo rapax w dwudziestym wieku zorganizował 

antychrześcijańską rewolucję bolszewicką w Rosji; depopulację wyznaw-

ców Prawosławia, czyli dechrystianizację Rosji. W każdej z tych 

rewolucji, najważniejszą rolę odgrywała tendencja do obalania konstruk-

tywnej władzy i zastępowania jej nową, bardziej radykalną, której spra-

wność ograniczała się do szykan, wyzysku i ludobójstwa.
294

 Obecnie 

trzeba opowiedzieć się za konstruktywną władzą, opartą na demokracji 

finansowej, która będzie w stanie przeprowadzić reformy naszkicowane 

wyżej. Trzeba być wytrwałym i nie pozwolić na dalszą destabilizację 

Polski. Polityka destabilizacji chrześcijańskiej Polski prowadzona jest 

nieustannie, począwszy od II wojny światowej. Polityka taka nie dotyczy 

tylko Polski. Niedawno została zrealizowana wobec narodów byłej 

Jugosławii. Dzisiaj najbardziej zagrożone przez homo rapax są kraje 

islamskie. Nad Polakami i Muzułmanami, a także nad Rosjanami wisi 

niebezpieczeństwo destabilizacji i depopulacji. Zło nie ustąpi samo. 

Trzeba i można mu zapobiec. Najważniejsze jest powstrzymanie się od 

jakiejkolwiek działalności militarnej. Tego kto namawia do wojny 

powinno się odizolować od społeczeństwa.  
 

Istnieją dwie drogi prowadzące do „cywilizacji miłości”.  
 

Pierwsza stopniowa i powolna poprzez etyczną emisję elektro-

nicznego pieniądza lub drukowanych banknotów dla najbardziej potrze-

bujących, wykorzystująca zasadę, że pieniądz to symboliczny wyraz 

energii życiowej człowieka szczególnie tej wydatkowanej w procesie 

pracy oraz katalizator działań gospodarczych. Postępem na tej drodze jest 

cel emisji pieniądza: nie dla najbogatszych, w celu powiększania 

dysproporcji majątkowych i zmiany struktury własności, ale dla 

najbardziej potrzebujących, w celu zaspokojenia ich potrzeb życiowych, 

utrzymania popytu i potrzymania opłacalności realnej gospodarki. 
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 Z tego powodu zamordowano w 1911 roku premiera Rosji Piotra Arkadiewicza 

Stołypina, który skutecznie reformował stosunki panujące w Rosji, m. in. pozwalając 

chłopom  na wykup ziemi na własność i udzielając im nisko oprocentowanych kredytów 

w celu realizacji tego planu.  Stołypin chciał także doprowadzić do pełnej niepodległo-

ści Polski, co było zaplanowane na 1920 rok. 
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Pierwsza droga nie wymaga wielkich zmian w mentalności ludzi, 

wystarczy, aby w wyborach zwyciężyła partia, która będzie głosić taki 

pozytywny program zmiany polityki finansowej państwa a później 

zrealizuje go. Koniecznym uzupełnieniem na tej drodze jest edukacja 

społeczeństwa, przybliżanie mu zasad duchowości właściwej, gdyż to 

z duchowości płynie nowy stosunek do pieniądza, a nie odwrotnie. 
 

Druga droga prowadzi do celu, poprzez rozpad, destrukcję i cierpie-

nie, którego efektem może być nagła zmiana ludzkiego usposobienia, 

szybki duchowy postęp w kierunku duchowości właściwej. Jest ona 

zasadna i możliwa w warunkach, w których obecni decydenci nie 

pozwolą lub skutecznie utrudnią realizację drogi pierwszej a zamiast 

zmian korzystnych wprowadzą przymus, nietolerancję, przemoc i agresję.  

Druga droga jest odwołaniem się do ludzkiej solidarności i do ludzkiego 

miłosierdzia. Tą drogą rozprzestrzeniało się chrześcijaństwo na swoim 

pierwszym etapie, zanim zostało wykorzystane przez Konstantyna 

Wielkiego do przejęcia władzy. Druga droga jest możliwa poprzez 

katharsis (oczyszczenie), uwolnienie się człowieka od chciwości i od 

psychicznej zależności od pieniądza. Jest to możliwe poprzez 

bezpośrednie podporządkowanie życia wewnętrznego Nauce Jezusa.  
 

Druga droga jest możliwa, bowiem człowiek, o ile jest mu to dane od 

Boga, oczyszcza się z chciwości i z własnego egoizmu poprzez cier-

pienie. Im większe prawne i finansowe zniewolenie, tym łatwiej będzie 

wielu ludziom wejść na drogę duchową. Powszechne uduchowienie się 

ludzi, umożliwi im wypowiedzenie posłuszeństwa państwu zalegali-

zowanego wyzysku i prawnego przymusu, które jest formą istnienia 

„cywilizacji śmierci”. Powszechna, racjonalna bezinteresowność jest 

możliwa do osiągnięcia bez pośrednictwa pieniądza. Demokracja 

finansowa może, ale n i e  m u s i  być jej przednią strażą. Realizując 

demokrację finansową, realizuje się powszechną bezinteresowność. Jeżeli 

pierwszy krok zostanie zablokowany, trzeba będzie przekroczyć to 

utrudnienie. Przekroczenie oznacza tutaj powszechne c y w i l n e  

n i e p o s ł u s z e ń s t w o ,  wobec złego prawa, wobec cywilizacji 

wyzysku i prawnego przymusu. Jest to uzasadnione, bowiem złe prawo, 

to w istocie bezprawie. Bez moralnej racji, prawo po prostu nie istnieje, 

a więc nie obowiązuje. Nie należy wówczas płacić podatków, należy 

bojkotować państwowe zarządzenia. Pracować dla siebie i dla bliźniego. 

Może to być nowa forma powszechnego strajku: b e z i n t e r e s o w n a  

p r a c a  i bezinteresowna dystrybucja dóbr wśród potrzebujących. Dla 

sprawiedliwego życia nie potrzeba karykaturalnego prawa ani 

pośrednictwa pieniędzy. Potrzebna jest miłość do jednego Boga i do 
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bliźniego, oraz wierność Bożemu Słowu — ono bowiem jest 

Najwyższym Prawem uchylającym złe prawo wprowadzone przez 

człowieka. Cywilizację wyzysku i prawnego przymusu można przekro-

czyć w ten sposób. Nie może to być destrukcja i samowola, ale zgodne 

z najwyższym, Boskim Prawem realizowanie miłości bliźniego, w miej-

sce wyzysku bliźniego i samowoli najbogatszych. Taki „strajk” jest 

najlepszą formą protestu wobec państwa, jeżeli staje się ono w r o g i e m  

n a r o d u . Taki strajk, może się zacząć od bezinteresownej produkcji 

żywności, którą państwo stara się ograniczyć i uczynić nieopłacalną. 

Bezinteresowna produkcja żywności ochroni rolnictwo i naród, jeżeli 

będzie jej towarzyszyć solidarny wysiłek robotników pracujących 

w przemyśle produkującym na potrzeby rolnictwa i w ogóle na potrzeby 

narodu: chodzi o kopalnie, zakłady energetyczne, rafinerie i inne wielkie 

i małe zakłady przemysłowe, które dzisiaj są niszczone i upadają przez 

deflację — cyniczną politykę finansową.           
 

Mniej radykalnym wariantem drugiej drogi jest e m i s j a  w a l u t y  

l o k a l n e j , po to, aby ułatwić ludziom handlową wymianę, umożliwić 

zatrudnienie i zaspokojenie potrzeb. Taki wariant rozpatruje David C. 

Korten w teorii demokracji gospodarczej. W swojej książce Świat po 

kapitalizmie informuje o podręcznikach emisji lokalnej waluty. Sprawy te 

są coraz lepiej znane w społeczeństwie. 
 

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że obecna recesja i kryzys 

gospodarczy, oznacza także możliwość odbudowy gospodarki na zupeł-

nie innych zasadach. Bóg toleruje „schładzanie gospodarki” w Polsce, 

bowiem w ten właśnie sposób, l i k w i d u j e  w Polsce k a p i t a l i z m . 

Na gruzach kapitalizmu powstanie w Polsce i w wielu innych krajach, 

zupełnie nowy system gospodarczy, społeczny i cywilizacyjny, czego 

realizatorzy recesji nawet nie podejrzewają, podobnie jak nie znają 

d o b r y c h  s t r o n  demonetyzacji złota. Demonetyzacja złota jest dla 

lichwiarzy początkiem końca i nie dziwiłbym się, gdyby chcieli powrócić 

do parytetu złota, głosząc przy tym hasła przywracania wartości 

pieniądzowi — nie należy się na to zgadzać, bo będzie to tylko nowy 

podstęp i pogorszenie sytuacji monetarnej. W demokracji finansowej 

demonetyzacja złota zostanie przemieniona w społeczne dobro. Ludzka 

energia życiowa zostanie uzewnętrzniona w nowych formach, znacznie 

bardziej uduchowionych. Postępowanie homo rapax zmusi do tego 

Polaków, a później innych ludzi. Ceną przetrwania jest postęp duchowy 

i intelektualny — możliwy i dostępny coraz większej liczbie ludzi 

wykształconych a jednocześnie bezrobotnych. Bezinteresowność jest 
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najpotężniejszą i najmniej poznaną siłą duchową człowieka. To ona 

zdominuje świat.  
 

Tak więc, istnieją dwie drogi prowadzące do tego samego celu. Drogi 

te nie są sprzeczne ani nie wykluczają się. Mogą być realizowane równo-

legle. Demokracja finansowa na płaszczyźnie państwowej, powszechna 

bezinteresowność na płaszczyźnie lokalnej i prywatnej. Dzieje się to na 

świecie i w Polsce, (np. koła sąsiedzkiej samopomocy) już teraz. Obie 

drogi zmierzają w jednym kierunku i mają ten sam cel. Celem tym jest 

nowa forma cywilizacji: cywilizacja miłości, oparta na powszechnej 

bezinteresowności. Powszechna racjonalna bezinteresowność to w istocie 

powszechna korzyść, interes znakomitej większości.  
 

Na realizacji demokracji finansowej nie można stracić, gdyż albo się 

ją osiągnie, z korzyścią dla wielu, albo wynegocjuje się ustępstwa od 

reprezentantów absurdalnej polityki finansowej — choćby częściowe 

dofinansowanie najuboższych, realizowane przez homo rapax ze strachu 

przed utratą kontroli i pozycji. Już samo opublikowanie zasad demokracji 

finansowej, może przyczynić się do zmniejszenia wyzysku, gdyż uświa-

domi obecnym decydentom, że powstał nowy, ogólnospołeczny i ponad-

narodowy program naprawy sytuacji gospodarczej, alternatywa dla 

rasizmu finansowego, dla globalizmu i dla obecnej polityki Unii 

Europejskiej. Program ten jest atrakcyjny dla wszystkich ludzi, młodych 

i starych, Europejczyków i Afrykanów, Amerykanów i Azjatów. Nawet 

obecne „elity finansowej władzy” będą się starały zmniejszyć wyzysk, 

aby nie przegrywać ideologicznie, w sposób tak o c z y w i s t y , ze 

zwolennikami demokracji finansowej. Im silniejsi będą zwolennicy 

demokracji finansowej, tym lepiej będzie się działo we wspólnocie ludzi 

na Ziemi. 
 

Zasady demokracji finansowej mogą zostać wprowadzone w życie, są 

na wyciągnięcie ręki. Wystarcza powszechne uświadomienie ludziom, że 

ich los, nie jest zależny od bliżej niesprecyzowanego fatum, ale że ich 

codzienne kłopoty i brak pieniędzy są wynikiem świadomie prowadzonej 

polityki obecnych decydentów, którzy dążą do finansowego zniewolenia 

narodów i ich depopulacji przy użyciu metod finansowo-ekonomicznych. 

Trzeba także ludziom zwracać uwagę na to, że zasadność postawy 

„przeczekania złych czasów” s k o ń c z y ł a  s i ę  w momencie stworzenia 

idei demokracji finansowej. Nie ma nic łatwiejszego jak dodawać 

pieniądze na konta, zamiast je mnożyć, obliczać kwoty według finan-

sowych wskaźników wzrostu produkcji, zamiast według biurokratycznie 

narzuconego poziomu oprocentowania, a nawet świadomie zastosować 
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pieniądz terminowy, który jest przecież odzwierciedleniem naturalnego 

konsumowania i przemijania dóbr, zamiast narażać się na nieuchronny 

niespodziewany i niekontrolowany krach waluty, np. z powodu jej 

nadmiernej emisji. Demokracja finansowa może być wstępem do 

demokracji gospodarczej, o której pisze David C. Korten, w cytowanej 

książce. 
 

Teoria demokracji finansowej wyrasta jako antidotum na bolączki 

wspólnoty, stąd tak wyraźne podkreślanie niekorzystnego położenia ludzi 

i niewłaściwych tendencji. Ale ktoś może nie podzielać tak pesymisty-

cznej wizji. Trzeba powtórzyć, że demokracja finansowa to w końcu 

zwykły r a c j o n a l i z m . To umiejętne obchodzenie się z masą finan-

sową.  
 

Dzisiaj, należy propagować idee demokracji finansowej w świado-

mości jak największej liczby ludzi. Jest to możliwe, bowiem zamiana 

zasady oprocentowania pieniędzy na kontach ludzi najbogatszych, na 

dodawanie pieniędzy na konta najuboższych, jest łatwo zrozumiała dla 

wszystkich, genialnie prosta, zasadna etycznie i e k o n o m i c z n i e . 

Zasada ta jest kontynuacją polityki państwowego interwencjonizmu, 

Johna Maynarda Keynesa, który już raz, uratował gospodarkę 

amerykańską i europejską przed kryzysem. Interwencjonizm demokracji 

finansowej wykorzystuje także doświadczenia monetarne, podporząd-

kowując je jednak zawsze etyce, a nie zasadzie redukcjonizmu etycznego 

stosującego liczby i reguły rachunku matematycznego niczym „listki 

figowe”. Do tych problemów i do historyczno-ekonomicznych korzeni 

demokracji finansowej wrócę w III-ciej części Arte Sacra, w rozdziałach 

o ekonomii.
295

 
 

Wszelkie trudności jakie pojawią się na drodze demokracji finan-

sowej mogą być na bieżąco pokonywane, dzięki Boskiej pomocy 

i ludzkiej wynalazczości. Ważnym krokiem jest zaspokojenie potrzeb 

finansowych służby zdrowia i szkolnictwa, finansowanie robót 

publicznych lub inicjatyw lokalnych a także kredytowanie (bez 

oprocentowania) gospodarczych inicjatyw ludzi przedsiębiorczych. 

Wszystko to można robić z pieniądzem w miejsce oprocentowania 

wkładów i kredytów. Bardziej radykalnym posunięciem (i na razie 

niepotrzebnym) jest wymiana pieniędzy na nowe banknoty (terminowe) 

drukowane w Polsce. Te obecne (2003 r.) — zupełnie niepotrzebnie 

drukowane za granicą (może po to, aby uniemożliwić ex-komunistom 
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dodrukowywanie pieniędzy) — pójdą na przemiał, jeżeli okaże się to 

konieczne. Polacy, którym odebrano pieniądze z trudem wywalczone 

w czasach realnego socjalizmu, dostaną je z powrotem na konta, 

w formie jednorazowej dotacji dla najuboższych i najbardziej 

potrzebujących. Stanie się to zgodnie z ideą m i ł o s i e r d z i a ,  

głoszonego przez Jana Pawła II. Nie będzie to zwrot wielkich majątków 

dla najbogatszych, gdyż oni, albo, zachowali swoje majątki, albo, je 

powiększyli w czasach kapitalizmu i oprocentowania. To rozdawanie 

pieniędzy potrzebującym można prowadzić do czasu zlikwidowania 

deflacji. Można je prowadzić ze względu na pokrycie jakim jest 

niewykorzystana energia życiowa ludzi bezrobotnych i wszystkich tych, 

którzy chcą lepiej lub więcej pracować. Ilość pieniądza we wspólnocie, 

będzie zależeć od ilości ludzi i od efektów ich pracy, a nie od ilości złota 

albo wysokości arbitralnie ustalanych odsetek. W demokracji finansowej 

pieniądz może zostać udzielony awansem, aby odbudować gospodarkę 

i pozytywne formy życia społecznego. Jest to zgodne z zasadą „opcji czy 

miłości preferencyjnej”
296

 wobec najuboższych. Zasada ta zawarta jest 

w encyklice Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis oraz w nauce 

społecznej Kościoła. 
 

Powiązanie reformy systemu monetarnego i finansowego z rozwojem 

duchowości właściwej, zapobiega propagowaniu kultu użycia. Ducho-

wość jest taką siłą, która l i k w i d u j e  nienasycone pragnienie posia-

dania. Zdobywając duchowość człowiek zdobywa największy skarb. Nikt 

nie wyraził tego lepiej niż Jezus w rozmowie z Samarytanką przy studni: 
 

13. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć 

będzie; 

14. Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz 

woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi 

wiecznemu
297

. 
 

Jeżeli Polacy w referendum opowiedzą się za wejściem do Unii, 

wówczas trzeba będzie opisane zmiany wprowadzać w Europie. Jest to 

tudniejsze, ale i efekt będzie większy. 
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12. TABLICE ZALEŻNOŚCI  

DUCHOWEGO I FINANSOWEGO ROZWOJU  

CZŁOWIEKA  
 

 

Dotychczasowe rozważania możemy podsumować ukazując zależ-

ności pomiędzy duchową a finansową stroną ludzkiej egzystencji. 

Przedstawione trzy tablice ukazują te zależności w formie graficznej. 

Pieniądz jest w nich traktowany jako wyraz ludzkiej energii wydatko-

wanej w procesie pracy. 
 

Tablica pierwsza dotyczy generalnej zależności życia duchowego od 

przyjęcia jednej z dwu decydujących wartości. Pomiędzy nimi znajduje 

się centralne zjawisko dla każdej cywilizacji: w a l k a  o  ś w i a d o -

m o ś ć . Zwolennicy mamony prowadzą ją, generalnie, poprzez manipu-

lację informacją i psychomanipulację w środkach masowego przekazu. 

Właściwą drogą — drogą duchowości — jest edukacja, chociaż nie jest 

ona tak wygodna jak uleganie wpływowi kiepskiej telewizji i prasy.  
 

Tablica druga ukazuje cechy obecnej, n i e e t y c z n e j  e m i s j i  

pieniądza, która nasiliła się szczególnie wyraźnie, po zniesieniu parytetu 

złota. Alternatywą emisji nieetycznej jest e m i s j a  e t y c z n a ,  będąca 

pozytywną stroną zniesienia parytetu złota i opracowana dla dobra 

powszechnego. Jest to uszczegółowienie tablicy pierwszej.  
 

Tablica trzecia ukazuje n a t u r ę  w y b o r ó w  przed jakimi staje 

współczesny człowiek, zmieniający-myślenie na ewolucyjnym rozdrożu. 

Terminologia św. Pawła: człowiek stary oraz określenie człowiek nowy 

zostało zastąpione nowymi terminami, opisującymi bardziej precyzyjnie 

kierunek ewolucji każdego z tych ludzkich typów. Stan starego 

człowieka pogarsza się. Poprzez inteligentnie realizowane zło i zachłan-

ność stary człowiek staje się mutantem —  stąd: homo rapax. Człowiek 

nowy rozumiejąc coraz doskonalej Naukę Jezusa i starając się żyć z nią 

w zgodzie, staje się człowiekiem myślącym, uduchowionym — stąd: 

homo sapiens spiritualis. Proces ten stanowi ewolucyjny postęp.  
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PODSUMOWANIE 
 

 

 
A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa:  

Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, 

poznajecie, że blisko jest lato. 
 

Jezus Chrystus  
Ewangelia św. Mateusza 24:32 
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STRESZCZENIE 

 
Demokracja finansowa to nowy, etyczny sposób emisji pieniądza. 

Polega on na dodawaniu pieniędzy na konta obywateli, w miejsce 

oprocentowania wkładów. Oprocentowanie powiększa dysproporcje 

majątkowe, dodawanie dysproporcje te zmniejsza, prowadząc do niwelo-

wania różnic majątkowych, a w efekcie, do realizowania zasad sprawie-

dliwości społecznej.  
 

Dodawanie pieniędzy na konta obywateli jest potrzebne i ekono-

micznie zasadne. Jest sposobem wyjścia z deflacji — braku pieniędzy na 

rynku jaki został wytworzony przez złe prawo: przez nadmierne podatki 

oraz poprzez emisję pieniądza na zasadzie  e s k a l a c j i  s p o ł e c z n e g o  

d ł u g u  — czyli przez udzielanie wirtualnych, oprocentowanych 

kredytów bez pokrycia i bez zrównoważenia ich, emisją n o w e g o  

p i e n i ą d z a  dla społeczeństwa. Emisja pieniądza nie powinna być two-

rzona na zasadzie długu, na dodatek oprocentowanego, gdyż prowadzi to 

do zinstytucjonalizowanego wyzysku i upowszechnienia lichwy, czyli do 

tworzenia antagonistycznych stosunków społecznych. Konieczność spłat 

kredytu-długu prowadzi do zubażania wspólnoty; do powstania piramidy 

długów, która blokuje działalność gospodarczą oraz niszczy ją poprzez 

liczne bankructwa. Natomiast pieniądz, wycofany z rynku poprzez spłatę 

kredytu, spoczywa w bankach i jest dostępny jedynie dla tych, którzy 

podejmą się dalszego ograbiania wspólnoty z realnego pieniądza 

i wpłacenia ustalonej kwoty powziętego długu, powiększonego o odsetki, 

do banku. Gospodarczy wzrost zostaje zahamowany. Zamiast „Wolności 

i rozwoju” realizowany jest zastój i zniewolenie.  
 

Demokracja finansowa jest lekarstwem na patologię obecnego 

systemu finansowego. Dodawanie pieniędzy na konta zubożonych oby-

wateli, jest etycznym sposobem emisji pieniądza. Nie tylko zlikwiduje 

deflację i pozwoli ludziom zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe, ale 

odbuduje popyt i przyczyni się do ożywienia gospodarki. Ta prosta ope-

racja finansowa jest zasadna ekonomicznie i gospodarczo, bowiem 

dzisiaj, brakuje na rynku pieniądza — katalizatora działań gospodar-

czych. Dodawanie pieniędzy na konta ludzi najuboższych, może także 

polegać na przywróceniu zasiłków dla bezrobotnych, niesłusznie zlikwi-

dowanych przez ekipy rządzące. Brak takiego działania ze strony rządu 

i najwyższych urzędników odpowiedzialnych za finanse wspólnoty jest 

świadectwem ich złej woli i złych intencji. O braku dobrych intencji 

najlepiej zresztą świadczy doktryna „schładzania gospodarki”, wprowa-
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dzana w Polsce i na całym świecie, przez zwolenników praktycznego 

egoizmu.  
 

Po zlikwidowaniu deflacji dodawanie pieniędzy na konta obywateli 

zostanie skorelowane z poziomem i tempem wzrostu gospodarczego, 

tak aby umożliwić ludziom racjonalną konsumpcję wytwarzanych dóbr. 

Dodawanie pieniędzy na konta, to kreacja funduszu konsumpcyjnego, 

który równoważy wirtualny fundusz inwestycyjny, zabezpieczając zuba-

żanie społeczeństwa w trakcie spłaty kredytów-długów do banku. 
 

Demokracja finansowa jest powrotem do racjonalnej polityki 

finansowej. Otwiera nowe perspektywy rozwoju społeczeństw i narodów. 

Umożliwia prowadzenie narodowej, demokratycznej i parlamentarnej, 

kontroli emisji pieniądza, w miejsce panującej dzisiaj finansowej 

samowoli międzynarodowej oligarchii finansowej. Demokracja 

finansowa jest instrumentem uzasadnionego zwiększania masy 

finansowej, skorelowanego ze wzrostem gospodarczym. Jest także 

instrumentem — w przypadku zaistnienia takiej potrzeby — 

bezbolesnego dla społeczeństwa zmniejszania masy finansowej. I to nie 

poprzez inflację powszechną, niesłusznie dotykającą wszystkich, ale 

poprzez inflację wybiórczą, dotykającą jedynie tych, którzy pieniądz 

gromadzą bezużytecznie. 
 

Możliwość taka zaistnieje wraz ewentualnym wprowadzeniem 

pieniądza terminowego. Wprowadzenie naturalnej emisji pieniądza oraz 

wprowadzenie pieniądza terminowego, znosi konieczność ściągania 

podatków, umożliwia realizację każdego społecznie użytecznego celu. 

Warunkiem koniecznym gospodarczego wzrostu, jest jedynie istnienie 

wolnej energii życiowej obywateli, ich inicjatywa i ich umiejętności. 

Demokracja finansowa to wyzwalanie ludzkiej inicjatywy i przedsię-

biorczości, w celu produkcji dóbr, bez nadmiernej konieczności pogoni 

za zyskiem, która wynika z konkurencji, spowodowanej niedoborem 

ilości pieniądza. 
 

Genezą demokracji finansowej jest analiza niezadowalającego 

istniejącego stanu rzeczy w Polsce i na świecie. Zniesienie parytetu złota 

dla światowych walut (demonetyzacja złota) jak dotąd ujawniła jedynie 

swoje negatywne skutki; wzrost spekulacji i niesprawiedliwości spo-

łecznej. Demokracja finansowa wykorzystuje w sposób pozytywny 

demonetaryzację złota. Jest propozycją wprowadzenia dobrego prawa 

w miejsce obowiązującego dzisiaj złego prawa w zakresie polityki 

finansowej. Demonetyzacja złota w teorii demokracji finansowej oka-

zuje się początkiem r a c j o n a l i z a c j i  gospodarki. 
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Demokracja Finansowa jest alternatywą dla wprowadzanego od lat 

totalitaryzmu finansowego, nazywanego globalizmem. Jest to także alter-

natywa dla biurokratycznego zniewolenia narodów w Unii Europejskiej. 

Z tym, że w obu tych przypadkach nie mamy wyboru; trzeba realizować 

zasady demokracji finansowej w Unii, czy poza Unią. Unia to tylko 

konkretny, europejski przejaw globalizmu — totalitaryzmu finansowego. 

Demokracja finansowa z czasem zdominuje świat. Po ewentualnym 

wstąpieniu do Unii, co jak wiadomo zależy od wyniku referendum, 

trzeba będzie z j e s z c z e  w i ę k s z ą  e n e r g i ą  i  p o ś w i ę c e n i e m  

realizować zasady demokracji finansowej, gdyż prawo — ustalone 

praktycznie bez naszego udziału, zgody i wiedzy, na zasadzie 

m a n i p u l a c j i  świadomością mieszkańców Europy przez mas media — 

będzie przeciwko nam. Bez realizacji demokracji finansowej, staniemy 

się po prostu ofiarami finansowego rasizmu. 
 

Demokracja finansowa opiera się na duchowości zawartej w Nauce 

Jezusa, znanej nam z Ewangelii. Jest zgodna ze współczesną nauką 

społeczną Kościoła. Nowością jest postulat wprowadzenia zasad wiary 

do instytucji życia państwowego, w tym, właśnie do instytucji 

finansowych. To sprawia, że demokracja finansowa może się stać 

początkiem realizacji trzeciego, właściwego etapu chrześcijaństwa. 
 

Teoria demokracji finansowej wyrasta z refleksji nad przemianami 

duchowości człowieka i w nich właśnie widzi przyczyny rozwoju lub 

upadku gospodarczego całej wspólnoty. Bada zależności ekonomiczno-

finansowe w makroskali. Jej ustalenia są zasadne, tak samo jak prawa 

matematyki. Większość twierdzeń teorii demokracji finansowej jest 

odzwierciedleniem rzeczywistych procesów zachodzących w społecze-

ństwie. Stąd rodzi się także, zasadność s f o r m u ł o w a n y c h  p r z e -

w i d y w a ń . 
 

 

PRZESŁANIE 
 

 

Dla wielu ludzi takie podejście do pieniądza może wydać się skrajną 

niefrasobliwością, albo utopią. W rzeczywistości jednak pieniądz zawsze 

był przez ludzi k r e o w a n y  i to na rozmaitych zasadach. Do tej pory 

najbardziej racjonalne zasady obowiązywały w Chinach, pomiędzy X 

a XIX wiekiem n.e. Znaleziono tam wówczas najlepszy sposób wykorzy-

stania pieniądza jako środka wymiany, z jednoczesnym zabezpieczeniem 

społeczeństwa przed negatywnym wpływem jego gromadzenia. Sposób 
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ten polegał na emisji przez cesarza i jego urzędników stanowiących 

najwyższe władze państwowe, banknotów terminowych, ważnych trzy 

lata. Dopiero wzrost kontaktów z gospodarczą potęgą zachodniego świata 

zmienił chińskie zwyczaje. W Islamie także obowiązuje lepszy niż nasz 

system bankowy. Lichwa jest zakazana a pożyczkę z banku można wziąć 

jedynie wówczas, kiedy wcześniej, samemu udzieliło się pożyczki 

innemu człowiekowi. Tak więc jest tam przestrzegana, przede wszystkim 

zasada wzajemności, a dopiero później zasada zaspokojenia własnych 

potrzeb lub poszukiwania zysku. W Europie pieniądz był emitowany 

przez władców, ale ponieważ był oparty na złocie, nie mógł mieć 

charakteru terminowego. Można go było gromadzić, a wraz z tym 

czerpać ze zgromadzonego pieniądza dalsze korzyści. Dzięki pieniądzowi 

kruszcowemu zyski z handlu i lichwy były trwałe, a pieniądz mógł się 

„sam pomnażać”. Ci, którzy nie produkowali ż a d n e g o  d o b r a ,  

zdobywali bogactwo i realną władzę. W końcu przy użyciu pieniądza 

i przemocy (poprzez wojny i rewolucje), obalili dawnych władców 

rządzących samowolnie
298

, i ustanowili władzę kapitału. Dzisiaj władza 

właścicieli kapitału jest większa niż dawnych monarchów. Bankierzy 

kierując się niepohamowaną chciwością, odważyli się nawet, w celu 

maksymalizacji swoich zysków, porzucić parytet złota. Parytet złota 

europejskich i amerykańskich walut został zastąpiony złym prawem. 

W ten sposób twórcy pieniądza opartego na lichwie, sami zlikwidowali 

historyczną podstawę swojego uprzywilejowania. Obecnie łatwo jest 

zrozumieć, że pieniądz to symboliczny, liczbowy wyraz ludzkiej energii 

życiowej wydatkowanej w procesie pracy oraz to, że polityka finansowa 

to jednocześnie działania na całej wspólnocie ludzkiej i na każdym 

                                                 
298

 Samowolne rządy królów i książąt doprowadziły do ich upadku. Krwawe mordy na 

królewskich rodzinach we Francji czy Rosji, nie były jednak spowodowane przez 

niezadowolony naród i nie były zemstą. Nie była to rozprawa z samowolnymi tyranami, 

jacy władali przedtem (Ludwik XIV i Katarzyna II). Było to raczej łatwe zwycięstwo 

nad monarchami słabymi i nieudolnymi (Ludwik XVI i Mikołaj II). Oznaczało 

zniszczenie tradycyjnego i niezależnego od banków, ź r ó d ł a  e m i s j i  p i e n i ą d z a . 

Był to rodzaj walki z konkurencją i przejaw walki dwóch typów cywilizacji: 

pasożytniczej z samowystarczalną. 

  Przy okazji słów o rewolucjach, została wyrażona teza, że komunizm to dzieło tych sa-

mych sił, które stworzyły liberalizm w Europie Zachodniej. T a k  j e s t  w  i s t o c i e . 

Nie ma różnicy pomiędzy liberalizmem i realnym komunizmem, jeżeli chodzi o intencje 

władzy. Komunizm choć zrodził się jako krytyka liberalizmu i kapitalizmu, został 

później wykorzystany (jako ideologia) do obalenia postępowej władzy w Rosji i do 

dechrystianizacji rosyjskiego narodu. Rewolucja październikowa, była walką 

z chrześcijaństwem podobnie jak rewolucja francuska. Dzisiaj rolę komunizmu przejął 

globalizm i realizuje ją metodami liberalnymi, czyli "wolna amerykanka": wszystko 

dozwolone dla wprowadzenia nowego totalitaryzmu i depopulacji. 
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człowieku indywidualnie. Łatwo jest zrozumieć, że arogancja i samowola 

w zakresie finansów to samowola i przemoc w stosunku do człowieka. 

Niedobór pieniądza nie jest już odzwierciedleniem niedoboru dóbr. Stało 

się odwrotnie, to za pomocą niskiej podaży pieniądza ogranicza się 

produkcję i zaspokojenie ludzkich potrzeb. Złe prawo zatem należy 

zastąpić prawem dobrym. Na tym będzie polegała demokracja finansowa 

i rozwój cywilizacji ludzkiej. 
 

Każdy, kto zna historię pieniądza, albo zapoznał się z niniejszymi, 

bardzo jeszcze szkicowymi i ciągle niewystarczającymi rozważaniami, 

może dostrzec, że duchowość i pieniądz oraz ich wzajemne relacje 

determinują wspólnotę w sposób bardzo istotny. Postęp w tych 

dziedzinach to nie tylko postęp kulturowy, to także rozwój cywilizacyjny 

i ewolucyjny. Cywilizacja Zachodu jest podporządkowana pieniądzowi, 

którego charakter został ukształtowany zgodnie z zasadami obowiązu-

jącymi w cywilizacji żydowskiej i według celów jakie stawiali sobie 

Żydzi
299

. Stąd właśnie bierze się lichwa, nieustanny wyzysk i wojna, 

ekspansja kapitału i cywilizacji żydowskiej, dzisiaj określanej (przeze 

mnie) jako cywilizacja lichwiarska. 
 

Chrześcijanie od wieków popełniają ten sam błąd, w swoich relacjach 

z ludźmi kierującymi się w sprawach finansowych, zasadami wypraco-

wanymi przez cywilizację lichwiarską
300

. Błąd ten polega na p r z y j -

m o w a n i u  i braniu za dobrą monetę pieniądza opartego na długu. 

Kreacja tego „pieniądza” staje się narzędziem nie tylko wyzysku, ale 

i zniewolenia. To lichwa sprawia, że jeden naród staje się dla drugiego 

„pokarmem”
301

.  

                                                 
299

 [...] Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; 

będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują. Pwt 15:6 (BT), (5 

Moj.). Nowe Przymierze  u c h y l a  t o  p r a w o,  rozciągając łaskę wiary i zakaz 

lichwy na wszystkie narody. Wielu Żydów jednak nie chce tego uznać. Niektórzy wciąż 

chcą „zachować Boga” tylko dla siebie, a innych traktują nie jak ludzi, ale jedynie jako 

źródło zysku.  
300

 Piszę tak ogólnie, bowiem zwolennikami lichwy są nie tylko Żydzi, ale także 

reprezentanci wielu narodów, wśród których upowszechniono i zalegalizowano lichwę, 

zaś szczególną rolę odgrywają w cywilizacji lichwiarskiej marionetkowe rządy. 
301

 I rzekli do całego zboru izraelskiego: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, 

jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas 

do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, Tylko nie buntujcie się 

przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem; odeszła od 

nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich! 4 Moj. 14:7-9 (BW). Narody 

europejskie przytłoczone wyzyskiem po prostu wymierają. Ponadto Amerykanie 

i Brytyjczycy (żołnierze pozbawieni przez pranie mózgu świadomości), a w jeszcze 

większym stopniu obcy najemnicy, czyli oddziały płatnych morderców wynajęte przez 
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Taka postawa sprawia, że w dokumentach Unii Europejskiej nie 

używa się określeń: mężczyzna i kobieta, a jedynie pracownicy płci 

męskiej i żeńskiej. Szczególnie karykaturalnie wygląda to w cytowanym 

już fragmencie Porozumienia w sprawie polityki społecznej... (Patrz s. 

174-175), gdzie kobiety nazwane są „osobami płci żeńskiej”. W obliczu 

takiej nowomowy, rodzi się pytanie, kto zasługuje na określenie 

mężczyzna oraz kobieta. Czy są to określenia zarezerwowane dla 

jednego, wybranego narodu. I czy w tej nowomowie nie ukrywa się po 

prostu zwykły rasizm? Pogarda dla innych narodów, zawarta w starym 

żydowskim określenieniu „goje”, jest zbyt oczywista, więc chcąc ukryć 

rasizm, lepiej pisać o Francuzkach, Holenderkach, Niemkach 

i Hiszpankach: „osoba płci żeńskiej”, a o mężczyznach tych narodowości 

pewnie należałoby napisać wówczas: osoba lub osobnik płci męskiej. 

Takie nazewnictwo nie jest przypadkowe. Ono właśnie jest wyrazem 

zakamuflowanego w Unii Europejskiej rasizmu. Rasista nie używa 

normalnych określeń ani pełnych szacunku określeń, wobec ludzi 

będących przedmiotem jego pogardy. Raczej deprecjonuje tych ludzi. 

Kto zatem jest wyznawcą tego rasizmu i kto realizuje go w sposób tak 

tchórzliwy i podstępny, a jednocześnie tak skuteczny, bo niedostrzegalny 

— jak ruch wskazówek zegara? 
 

Dzisiaj najważniejszy podział wśród ludzi na całym świecie prze-

biega wewnątrz społeczeństw, zgodnie z zasadą: „nie możecie Bogu 

służyć i mamonie”. Wytyczony jest przez linię ekspansji „niesprawie-

dliwej mamony”. Ludzie, którzy przyjmują pieniądze pochodzące z wy-

zysku, utrwalają system wyzysku, degenerując się przy tym moralnie. 

Choroba zaczyna się od osłabienia wewnętrznej uczciwości intelektual-

nej, polega na akceptacji chciwości, a skutkuje osłabieniem więzi 

z innymi ludźmi (tzw. asertywność). Zaawansowana — objawia się 

kłamstwem, oszustwem, manipulacją, utratą ducha i godności 
302
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homo rapax, prowadzą haniebną wojnę w Iraku, Libii, Syrii, (a obecnie na Ukrainie). 

Zabijają Muzułmanów i Chrześcijan bez różnicy, w tym także kobiety i dzieci, dążąc do 

jak największej depopulacji, czyli realizacji celu swoich mocodawców. Przywódcy 

małego państwa dążąc do zdobycia wielkiej władzy chcą zmniejszyć świat (czyli ludzką 

wspólnotę), tak aby móc zrealizować swoją megalomanię (2015). 
302

 Pieniądz jako symboliczny wyraz ludzkiej energii, zawiera także informację 

o biegunie tej energii. W pieniądzu pochodzącym z wyzysku człowieka, zawarte jest 

ludzkie cierpienie i skarga, która ściąga nieszczęście na posługujących się nim ludzi. 

Jeszcze większe nieszczęście spotyka tych, którzy taki pieniądz gromadzą. Ciężko jest 

to udowodnić lub w to uwierzyć, ale ja o tym wiem ze swojego doświadczenia. 

Człowiek szlachetny unika brudnego pieniądza. Nie powala nagradzać się dochodami, 

w czasach kiedy rządzą prostacy. Usuwa się w cień pracując nad powrotem do Prawdy. 

Pieniądz uczciwie wypracowany nie ma tej negatywnej energii i służy człowiekowi. 
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W zasadzie jest to cały syndrom chorobowy, właściwy dla każdego 

uzależnienia. Polega na związaniu poczucia własnej wartości z faktem 

posiadania pieniędzy. Syndrom ten prowadzi — od utraty intelektualnej 

uczciwości, a poprzez redukcjonizm etyczny do rozpadu osobowości. 
 

Rezygnacja z pustego, lichwiarskiego pieniądza, oznacza dla Chrześ-

cijan potrzebą emisji własnego pieniądza, na zasadach określonych 

w Nauce Jezusa. Zasady te to miłosierdzie, a nie lichwa, powszechne 

zaspokojenie słusznych potrzeb ludności, a nie realizowanie wybujałych 

ambicji kosztem innych ludzi. Taka zmiana sposobu funkcjonowania 

pieniądza, może być jedynie efektem ewolucyjnego rozwoju i zmiany 

cywilizacyjnej. Cywilizacja łacińska zbyt długo ulegała dominacji 

cywilizacji żydowskiej w dziedzinie zasad finansowania ludzkich starań. 

Obecnie, jeżeli nasza cywilizacja chce przetrwać, musi wypracować 

własne zasady emisji pieniądza. Musi w miejsce wyzysku, podstępu 

i ślepej bezduszności, wprowadzić zasady i wartości związane z dobrem 

powszechnym; jawność, otwartość i miłosierdzie. Aby etyczna emisja 

pieniądza nie zamieniła się w nowy kult, musi być podporządkowana 

wierze płynącej ze świadomości istnienia jednego Boga, który jest 

duchem. Tego samego Boga, którego głosił Jezus Chrystus. Bez wiedzy 

o Bogu, bez wiary i wierności Bogu i bez j e d n o ś c i  w i a r y  

i  r o z u m u , człowiek żyje w złudzeniu i ulega innym bożkom np. 

mamonie niesprawiedliwości, która jest niczym innym, jak jeszcze jedną 

wersją starego kultu złotego cielca. 
 

Kiedy demokratyczna większość opowie się za duchowością Nauki 

Jezusa i za demokracją finansową, trzeba ją będzie zacząć realizować 

w instytucjach państwowych, także w sferze finansów, co zostało wstęp-

nie naszkicowane w niniejszej pracy. Taka realizacja wiary sprawi, że 

chrześcijaństwo osiągnie dojrzałość, przejdzie na trzeci, docelowy etap 

swojego rozwoju. Chrześcijanie przestaną ulegać d o m i n a c j i  zachłan-

nego człowieka. Przestaną także szukać dla siebie odrębności jedynie 

w sferze symbolicznej, w sposób łatwy i niewłaściwy. Właściwą zasadą 

tożsamości, jest kierowanie się miłością do jednego Boga, do bliźniego 

swego i siebie samego na co dzień, w personalnej, indywidualnej, 

społecznej i państwowej praktyce. 
 

 Demokracja finansowa jest zaproszeniem do podróży długiej i trudnej, 

ale radosnej i potrzebnej. Emisja pełnowartościowego pieniądza i 

oddalenie rzekomych długów sprawi, że Polacy oraz inne narody 

                                                                                                                        
Tak więc należy zwracać uwagę na to, skąd czerpie się pieniądze. Etyczna emisja 

pieniądza jest powinnością w chrześcijaństwie.  
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wyzbędą się duchowej apatii i poczucia zagubienia. Jednak jeszcze 

większe znaczenie dla uświadomienia sobie swojej, duchowej obecności, 

ma osiągnięcie wia r y w Jednego Boga,  która jest zaproszeniem do 

światłości — o to jest warunkiem wszelkiego poznania. 
 

Należy mieć nadzieję, że opowiedzenie tej historii to początek 

k o ń c a  niesprawiedliwej mamony, że ludzie przestaną wierzyć w opo-

wieści o braku pieniędzy, dopóki marnuje się ludzka niewykorzystana 

energia. Należy mieć nadzieję, że ludzie nie zgodzą się na dalsze schła-

dzanie światowej gospodarki, i że nie będą na tyle naiwni, aby wierzyć, 

iż jedynym sposobem zarabiania pieniędzy jest realizowanie ekspansji 

homo rapax (Irak i większość poprzednich wojen), albo podporząd-

kowanie się jego finansowej kontroli (kredyt i podatki).  
 

Warto ufać, że kiedy wszyscy dowiedzą się, jak umowną funkcję 

spełnia pieniądz, jego władza pryśnie jak bańka mydlana. Balon kontroli 

finansowej nadęty do ostatnich granic trzaśnie z wielkim hukiem. Od tej 

chwili, ludzie mogą s o b i e  s a m i  d r u k o w a ć  p i e n i ą d z e . 

Proponuję ten n o w y  pieniądz ochrzcić mianem Dobry: 1 dobry, 2 do-

bre, 5 dobrych,... 100 dobrych itd. w przeciwieństwie do dawnego 

złotego, gdyż będzie on efektem etycznej emisji, a nie efektem emisji 

długów, która wyrosła na kulcie złota. Kiedy „osoby płci żeńskiej” 

i „pracownicy płci męskiej” zaczną emitować własny pieniądz, staną się 

niewątpliwie l u d ź m i ; k o b i e t a m i  i m ę ż c z y z n a m i  i przestaną 

być traktowani jak tłum, który można zaganiać do roboty, albo wysyłać 

na wojnę według chęci dotychczasowych zarządców niesprawiedliwości. 
 

Homo rapax stanie się niemożliwy, kiedy ludzie zdobędą wiedzę 

o naturze dłużnego pieniądza i zasadzach kreacji kredytu i dojrzeją 

duchowo do wyzwolenia się spod władzy niegodziwej mamony. Oto 

k o n i e c  władzy homo rapax, która wyrosła na p o m y ś l e  e m i s j i  

d ł u g ó w  d l a  w s z y s t k i c h . Władza ta opierała się na t a j e m n i c y , 

b r a k u  w i e d z y  i b r a k u  i n t e l i g e n c j i  wśród ludzi innych 

narodów. Jeżeli uważnie przeczytałeś tę książkę, Drogi Czytelniku, 

poznałeś różne zasady emisji pieniądza i poznałeś tajemnice zachłannego 

homo rapax. 
 

Należy zdawać sobie sprawę, że pieniądz to tylko u z n a w a n y  

p r z e z  w s z y s t k i c h  katalizator gospodarczych relacji pomiędzy 

ludźmi. Pieniądz uznawany powszechnie, powinien być emitowany 

w imię powszechnie uznawanych Wartości. Wartość p r ac y,  d o b ro c i ,  

u cz c i w ych  s t a r ań ,  u ś wi ęcen i a  po p rz ez  p r acę ,  dz i e l en i a  

s i ę  d ob r em  or az  mi łos i e r dz i a  jest wartością wyższą, niż chęć 
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bogacenia się i zaspokojenia kompulsywnej potrzeby władzy u samo-

wolnej i samozwańczej grupy prywatnych emitentów.  
 

Pieniądz zawsze był emitowany przez n a j w y ż s z ą  w ł a d z ę . 

Etyczna emisja pieniądza powinna być dokonywana w imieniu prawo-

witego władcy i sprawiedliwego króla. Jezus Chrystus jest takim Władcą 

i Królem, sprawującym władzę w imieniu Boga, Naszego Ojca. Intencją 

Demokracji finansowej jest zatem obudzenie e n t u z j a z m u  potrzeb-

nego do budowy nowej cywilizacji — cywilizacji miłości, pokoju i poro-

zumienia. Budowa takiej cywilizacji, to jednocześnie początek Wielkiej 

Europejskiej Wspólnoty Ducha. Demokracja finansowa, to nie tylko 

ogólne hasła, to konkretne wskazania, na czym budować taki świat. 

Szczególne posłannictwo w tym względzie spoczywa, zdaniem wielu, na 

Rosji, na krajach słowiańskich. W państwach Ameryki Południowej już 

się to dzieje. Podobnie jak w wielu państwach azjatyckich, które opierają 

się na uniwersalnych zasadach moralnych.  
 

Jezus Chrystus i jego wiara w jednego Boga, to kamień węgielny 

cywilizacji miłości i miłosierdzia. 
 

 

W STRONĘ REALIZACJI 
 

 

Demokracja finansowa może być zrealizowana przez rzeczywistą, 

n a  n o w o  w y ł o n i o n ą  e l i t ę ,  jako etap w duchowej ewolucji 

ludzkości. Etap, mający na celu kształtowanie wśród ludzi postaw 

prospołecznych i altruistycznych, ułatwiających całkowitą rezygnację 

z pieniędzy, które kiedyś, w nieznanej nam przyszłości, przeminą, staną 

się przeżytkiem, tak jak jawne niewolnictwo, barbarzyńskie zwyczaje, 

radło, czy biała broń. W przyszłości ludzie będą pracować nie dla 

pieniędzy, ale dla satysfakcji i z miłości do Boga oraz bliźniego. Stąd 

konieczny jest rozwój powszechnej edukacji i autentycznej kultury, 

opartej na ideach absolutnej dobroci, jaką głosił Jezus Chrystus. 
 

Najważniejsze dla realizacji demokracji finansowej w Europie i na 

świecie są religie monoteistyczne: Chrześcijaństwo i Islam bez względu 

na ich podziały oraz ze względu na ich jedność w Bogu, z której nie 

wszyscy zdają sobie jeszcze dzisiaj sprawę. Także rzeczywisty, duchowy 

wymiar pierwotnej, mojżeszowej wiary hebrajskiej jako źródła 

autentycznej wiedzy o Bogu, jest niezmiernie ważny. Natomiast 

współcześni Żydzi powinni uwolnić się s a m i  od prymatu ich 

niegodziwych elit polityczno – finansowych i nowożytnego kultu złotego 
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cielca, jaki się u nich zakorzenił i jaki promują wśród narodów, zamiast 

prawdziwej wiary. To właśnie ten fałszywy kult sprawia, że — „pierwsi 

stali się ostatnimi”. Tak oto, sprostowanie pojęć zawarte w niniejszej 

pracy, poprzez ewolucję społecznej świadomości i powszechną 

akceptację dla kierunku zmian, powinno prowadzić nas do twórczego 

kształtowania światowej wspólnoty, oczywiście w kreatywnej współpra-

cy z reprezentantami pozostałych cywilizacji i narodów: Chińczykami, 

Brazylijczykami Japończykami, Hindusami, którzy często wyprzedzają 

nas na tej drodze.  
 

W miejsce obecnej polityki MFW i BŚ, które realizują obce nam 

zasady cywilizacji lichwiarskiej, należy stworzyć Chrześcijańską Radę 

Emisji Dobrego Pieniądza. Można nawiązać do XV-to wiecznej, francisz-

kańskiej tradycji Montes Pietatis
303

 lub do wskazań zdrowego rozsądku, 

który nota bene w tym celu wystarcza. Emisja własnego pieniądza 

sprawi, że przestaniemy padać ofiarą wyzysku homo rapax, odzyskamy 

suwerenność i gospodarczą autonomię.  
 

Należy się modlić o d o b r ą  z m i a n ę , ale i nie ustawać we w ł a s -

n y c h  w y s i ł k a c h . Zadanie wprowadzenia demokracji finansowej, 

bardziej dotyczy k o n s t r u k t y w n e j  O p o z y c j i  i  N a r o d u ,  niż 

rządu. Jeżeli ludzie ulegną kłamliwej i agresywnej prounijnej propa-

gandzie lub w ogóle, bez świadomości czym jest ta organizacja, będą 

głosowali za wejściem do Unii, czeka nas bardzo trudna walka 

o z a c h o w a n i e  p r z e s t r z e n i  ż y c i o w e j , której efektem będzie 

jednak, upowszechnienie zasad demokracji finansowej w Europie i na 

świecie. 
 

Kiedy dojdzie do realizacji demokracji finansowej wie tylko Bóg. 

Ja wiem, że potrzeba do tego starań i wytrwałości oraz odwagi 

p ł yn ące j  z  w i a r y w  j edn ego  Bo ga .   
 

 

PODZIĘKOWANIA 
 

 

Na zakończenie należy wspomnieć o ludziach, bez których powstanie 

tej pracy byłoby niemożliwe. Praca ta jest efektem wewnętrznego 

dialogu, ale impulsem do tego dialogu zawsze był i jest kontakt z myślą 

innych ludzi. Myśl innych ludzi, zawarta jest w ich dziełach i dzisiaj 

możemy mieć z nią łatwy kontakt, poprzez czytanie książek, bez względu 

                                                 
303

 Patrz s. 105. 
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na to, czy ich autorzy żyją wśród nas. Język i pismo, które utrwala 

ludzkie odczuwanie i myślenie, jest sztuką i największym osiągnięciem 

człowieka. Dzięki językowi i pismu możesz mieć kontakt z najwybit-

niejszymi umysłami wszelkich epok, od Sokratesa, Platona, Arystotelesa 

i Konfucjusza do Jezusa, Augustyna, Mahometa, Kopernika, Kartezjusza, 

Locke’a, Rousseau, Feuerbacha i Keynes’a. Łatwość dostępu do wiedzy 

sprawia, że jedynym czynnikiem ograniczającym ludzkie wykształcenie 

jest czas. Trzeba mieć czas, aby się uczyć. A w zasadzie to trzeba mieć 

chęci, gdyż czas zawsze można znaleźć.  
 

Do wewnętrznego dialogu i myślenia skłaniał mnie, oczywiście, nie 

tylko kontakt z dziełami nieżyjących wybitnych ludzi. Kontakt z żywym 

człowiekiem, który zmaga się z tymi samymi problemami współczes-

ności, jest równie ważny, (a może ważniejszy) i inspirujący. Chciałbym 

tutaj oddać honor wielu ludziom, z którymi rozmawiałem i których myśl 

miała na mnie zbawienny wpływ. W ostatnich czasach takim 

człowiekiem był Henryk Skolimowski, dzięki któremu rozszerzyłem 

zakres swoich zainteresowań ze świata kultury na problemy całego 

świata — chociaż jasne było dla mnie zawsze to, że metafory światła nie 

sposób rozpatrywać abstrahując od Boga i Jezusa. Twórczą rolę odegrał 

Jerzy Lechowski, którego dobroć i wiara zawsze była nieocenioną 

pomocą, podobnie jak osiągnięcia intelektualne: elektromagnetyczna 

teoria nieśmiertelności. Natomiast kontakt z Józefem Kosseckim sprawił, 

iż potrafiłem nadać swoim rozważaniom większą dyscyplinę intelektu-

alną. Poprzez swoje wykłady otworzył mi oczy na wiele nowych 

zagadnień; zaś szczególnie ważna okazała się polska nauka o cywiliza-

cjach. Jerzy Lechowski, Józef Kossecki, Julita Wokroj, wspierająca 

dobrym słowem moje starania oraz Mirosław Śmiechowicz, który 

wygłosił wiele cennych uwag, to trzon Stowarzyszenia Realizatorów 

Lepszych Czasów
304

, w którym dyskusje te się odbywały. Podziękowania 

należą się także Ks. dr Zenonowi Hanasowi
305

, który udzielił nam 

wszystkim gościny w siedzibie Księży Pallotynów — Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego, Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie.  
 

Źródłem prawdziwej otuchy i potwierdzeniem, że jestem na właś-

ciwej drodze były cytowane encykliki Jana Pawła II, a także błogosła-

wieństwo Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa 

Polski. 
 

                                                 
304

 Ideę takiego stowarzyszenia powołał do życia Jerzy Lechowski. 
305

 W latach 2004-2010 Ks. Zenon Hanas był wikariuszem generalnym (wicegenerałem) 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów) w Rzymie. 
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Wyrazy uznania i wdzięczności należą się także autorom współczes-

nych opracowań; Amerykaninowi Davidowi C. Korten’owi za książkę 

Świat po kapitalizmie, która potwierdziła moje przekonanie o potrzebie 

i bliskości upadku kapitalizmu, twórcom doktryny Kredytu Społecznego 

oraz Wojciechowi Morawskiemu, autorowi Zarysu Powszechnej Historii 

Pieniądza i Bankowości. Książka ta wielokrotnie służyła mi za źródło 

cennych informacji. 
 

Bardzo istotną rolę odegrała w powstaniu Demokracji finansowej 

moja żona Renata. Najważniejsze twierdzenia tej książki powstały 

w okresie jej ciąży i śmiem twierdzić, że błogosławieństwo jej stanu 

promieniowało, nie tylko na naszą rozwijającą się w jej łonie córkę Ninę, 

ale także na moje rozważania. Oprócz osób, które tutaj wymieniłem, 

wywarło na mnie wpływ bardzo wielu ludzi, gdyż każdy ma coś ważnego 

do powiedzenia i od każdego można się nauczyć wartościowych rzeczy. 

Gdybym chciał wszystkich wymienić przekroczyłbym ilość stosownego 

ku temu miejsca, a ktoś pominięty dopiero wówczas mógłby się poczuć 

urażony. 
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NOTA OD WYDAWCY Z 2003 ROKU 

 

 
 

 

MEDIA VIA (czyt. Me-di-a wi-a) (dosł.) Środkiem drogi, także: Drogą 

pośrednią, pomiędzy skrajnościami.* 
 

Chcąc samemu wydać Demokrację finansową i szukając nazwy dla wy-

dawnictwa, zajrzałem do wymienionego słownika. Od pierwszej chwili, 

spojrzałem na Media via i zachwyciłem się metaforyczną trafnością tego 

wyrażenia oraz jego zbieżnością z treścią zawartą w Demokracji finansowej. 
 

Wydawnictwo MEDIA VIA pragnie realizować wszystkie określenia 

towarzyszące temu łacińskiemu wyrażeniu. Stanowi ono nie tylko nazwę 

wydawnictwa, ale także jego motto. Wyjaśnienie zaczerpnięte ze słownika 

chciałbym uzupełnić jeszcze metaforą: Głównym nurtem. 
 

I tak, określenie pomiędzy skrajnościami oznacza dla mnie dwie rzeczy. 

 

Po pierwsze: odpowiednią motywację, pomiędzy nadmierną kontrolą a zu-

pełnym brakiem zaangażowania.  

 

Po drugie: jedność wiary i rozumu,  czyli postawę pomiędzy ślepym 

fundamentalizmem a jałowością intelektualnych analiz dokonywanych bez 

zaangażowania uczuciowego. 

 

Określenie droga pośrednia to nic innego jak „zyskiwanie przyjaciół 

mamoną niesprawiedliwości”.  

 

Środkiem drogi to działanie w sposób jawny, otwarty, oficjalny, bez kon-

spiracji i podstępu.  

 

Głównym nurtem — jest jednocześnie: wyrazem mojej wiary i wyrazem 

mojego pragnienia. aby demokracja finansowa stała się  g ł ó w n y m  n u r t e m  

r o z w o j u  n a r o d ó w .   

 

       Jacek Andrzej Rossakiewicz 

 
 
______________________________ 

* Słownik Cytatów Łacińskich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002 
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