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Cytat:

Gdy pewna wpływowa grupa ludzi, uzna grabież za 
sposób na dostatnie życie, to z biegiem czasu stworzą 
oni dla siebie system prawny, który usprawiedliwi ich 
działania i kodeks moralny i etykę sytuacyjną, która 

będzie te działania  gloryfikować.

Frédéric Bastiat 
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  Cywilizacja pieniądza dłużnego         
  opartej na grabieży 

GRABIEŻ:
1. Minimalizacji kosztów, maksymalizacja zysków
2. Uspołecznienie kosztów, prywatyzacja zysków
Wolna konkurencja: 
1. „Niewidzialna ręka” rynku, 
2. „Wolny” rynek
Gospodarczy system prawny:
 1. Spółki kapitałowe prawa handlowego
 2. Księgowość memoriałowa
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  Cywilizacja pieniądza dłużnego         
  opartej na grabieży 

BENEFICJENCI SYSTEMU:
Korponacjonalizm, ponadnarodowe korporacje finansowe i pochodne, ich właściciele – giga 
państwa (deep state)
Gdzie sprawują władzę?
- czwórpodział władzy
- poza demokratyczną kontrolą, 
- anonimowa

PRZED KIM SIĘ UKRYWAJĄ?
 

 



  

  Cywilizacja pieniądza dłużnego         
  opartej na grabieży 

Zawłaszczenie i prywatyzacja pieniądza:
1. Bazyleja – koszyk walut.
2. Konstytucja art. 227, ustawa o NBP art. 4.

3. Banki komercyjne, kreacja pieniądza ex nihilo.

4. Zmowa korporacyjno – państwowa – luka 
 nabywcza, przymus kredytowy, najemnicy.

Po co im ta nieograniczona ilość pieniądza 
kreowana z niczego?  

- transfer własności (przejmowania majątków, 
  gruntów, nieruchomości i firm).

- korumpowanie, konflikty, wojny, odbudowa.

 
5



  

  Mity cywilizacji pieniądza dłużnego  
  opartej na grabieży 
       MITY:

       „dodruk pieniądza powoduje inflację”,
       Jest to nieprawda z dwóch powodów. 

1. Obecnie żyjemy w epoce obfitości dóbr. Odwrócone zostało prawo popytu i podaży. Obecnie rządzi 
popyt. To producent i usługodawca zabiega o konsumenta i klienta (reklama). Przy dodruku pieniądza 
konsumenci głównie wydadzą je na wzajemne usługi, które nie są inflacyjne a producenci zwiększają 
produkcję.
2.  To zachowania tzw. inwestorów na  światowych rynkach  powoduje zachwianie kursu np. złotego. 
Podraża to import, co wpływa na podwyższenie kosztów utrzymania rodzin, a zatem na inflację.

„długi trzeba spłacać”
 Pod warunkiem, że nie są mafijnym haraczem a obecnie długi państw i jego obywateli mają właśnie taki 
charakter. Są to tzw. długi haniebne. 
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  Mity cywilizacji pieniądza dłużnego  
  opartej na grabieży 

      „budżet państwa nie można wydawać więcej niż zarabia”,
       Może, jeśli jego bank centralny ma przywilej emisji pieniądza. 

      „budżet państwa jest jak gospodarstwo domowe”, 
     To podstawowy błąd, ponieważ budżet państwa najpierw wydaje wyemitowany pieniądz    
     potem  zarabia np. poprzez ściągane podatki.

     „pieniądz musi pracować”, 
     Nie musi i nie powinien, bo pieniądz nie powinien być towarem a jedynie miernikiem          
     wartości.

     „odsetek jest wynagrodzeniem za wyrzeczenie się konsumpcji”, 
    Nieprawda bo najbogatsi  nie wyrzekają się konsumpcji. Lichwa to pobieranie odsetek za   
    udzielenie kredytu jak i za lokatę.
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  Migracja w cywilizacji pieniądza        
  dłużnego opartej na grabieży 
               Różnice kursowe przyczyną emigracji i imigracji!
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Cywilizacja łacińska - Polska  

Cywilizacja pieniądza   opartej na 
grabieży    
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Wielkie dzieła 
    powstają
    z tego co     
  niepozorne    
     i proste.



  

Cywilizacja łacińska – suwerenny 
pieniądz  

Wielowariantowość:
  
- PLN
- waluta równoległa - NBP
- waluta lokalna – Bank Komunalny
- waluta społecznościowa – np. NaviCoin



  

Cywilizacja łacińska – suwerenny 
pieniądz    

Pieniądz równoległy:  

Skutki gospodarcze będące następstwem wprowadzenia pieniądza równoległego wynikają z jego cech:

 Suwerenność - ilość i wartość pieniądza zależy od emitenta, którym jest Narodowy Bank Polski lub instytucja przez niego wyznaczona. 
Pieniądz równoległy nie podlega ograniczeniom emisyjnym, takim jak PLN, tzn. nie musi mieć zabezpieczenia w rezerwie walutowej. Ten 
pieniądz funkcjonuje niezależnie od światowego systemu finansowego, w tym bankowego.

 Bezodsetkowość – pieniądz przestaje mieć charakter towaru, bowiem odsetka jest ceną pieniądza. Pieniądz nie mnoży się, a więc 
zmniejsza skłonność do oszczędzania, dzięki czemu rośnie szybkość jego obiegu w gospodarce. W efekcie zwiększa się konsumpcja, 
szczególnie w zakresie usług, a zatem następuje poprawa jakości życia każdego człowieka. 

 Niewymienialność – oznacza, iż pieniądz równoległy nie może być wymieniony ani na PLN, ani na waluty innych krajów. Natomiast 
możliwe byłoby nabywanie waluty równoległej za PLN-y w stosunku 1:1. Ta cecha pieniądza równoległego sprzyja tworzeniu krajowej 
gospodarki samowystarczalnej. Pobudza eksport, a przeciwdziała importowi. 

 Krajowy - pieniądz równoległy służy jako środek płatniczy na całym obszarze kraju i jedynie na terenie kraju. Dopuszczalne jest 
jednak zawieranie umów bilateralnych (dwustronnych), w których środkiem rozliczeniowym we wzajemnej wymianie handlowej może być 
pieniądz równoległy.



  

Cywilizacja łacińska - pieniądz  

Cywilizacja pieniądza dłużnego       
    opartej na grabieży    
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Cywilizacja łacińska – trzy filary  

Filary cywilizacji łacińskiej:
(etyka, prawda, wolność,  mentalność 
współdzielenia, bardziej być niż mieć).

    - grecka prawda – Arystoteles

   - prawo rzymskie

   - prawa naturalne (podpowiedzi i wskazówki), 
   prawa zwyczajowe, etyka chrześcijańska; 
   10 przykazań,  kazanie na górze –  chrześcijańska 
   konstytucja.   
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Cywilizacja łacińska - ustrój  

Rozwiązania ustrojowe:

Polityczne:
Prof. Mirosław Matyja, Jerzy Zięba – Referendum, 
veto ludowe, inicjatywa ustawowa obywateli. 
Ordynacja wyborcza bramą do władzy.
- demokracja bezpośrednia, e-voting.
- władza to służba

Po upadku obecnego systemu:
1. Powszechne obdłużenie Polaków
2. Deregulacja
3. Abolicja 
4. Likwidacja spółek kapitałowych 
5. Likwidacja księgowości memoriałowej
6. Ekonomiczny Akt Konstytucyjny 14



  

Zakończenie  

Jeżeli chcesz
 przewidzieć przyszłość, 

to ją kreuj!
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