Energie of Geld
Vreemd eigenlijk dat wij ons zo druk maken om energie terwijl er een veel dringender kwestie is.
Het Romeinse rijk viel net als veel andere rijken niet vanwege gebrek aan vliegende schotels of andere hi
tech maar door het vallen van het geldsysteem. Die systemen kenden dezelfde fouten als het onze omdat ze
allemaal waren opgezet door dezelfde elite met hetzelfde doel: plunderen.
De eindfase van zo een geldsysteem is bekend, we zitten er middenin. De oplossing is ook bekend, de
bancaire wisseltruc is al oud en uitgebreid bestudeerd. Ook sommige overheidsdienaren kennen de
oplossing maar het ontbreekt hen aan moed of integriteit om er iets mee te doen.
Lietaer, een der grondleggers van de euro, kent als geen ander de afloop.
Voltaire zei het al: alle papiergeld keert uiteindelijk terug naar zijn echte waarde, dat is 0.
Dat hoeft niet, maar vanwege de intentie waarmee het wordt gebruikt, om te plunderen, gebeurt het wel
altijd.
Lietaer reist veel, probeert iedereen voor te lichten en werkt hard aan het opzetten van lokale geldsystemen
die onontbeerlijk zijn om de economie te laten draaien als het inzicht van Voltaire ook dit keer weer wordt
bevestigd.
Hier enige feiten die hij predikt.
 Monetaire problemen zitten in het systeem ingebouwd. De enige gezonde groei is de stabiliteit van 0
groei, maar het systeem kan niet zonder groei. Dus heeft het een ingebouwde einddatum.
 Cumulatieve groei is exponentieel dus explosief. Politici durven niettemin te spreken van 'gezonde
structurele groei'! Wie zoiets zegt geeft blijk van totaal economisch onbenul.
 Zie maar: 5% per jaar is verdubbeling in 14 jaar, 32-voudig in 70 jaar en 1024-voudig in 140 jaar!
Zo hard groeit moeder Aarde niet...
Volgens het IMF waren er sinds 1970:
 145 bank crashes, 204 monetary colapses, 72 sovereign debt crises.
 En tussen 1637 en 1929 maar liefst 48 massale melt downs.



Er zijn 5 peer reviewed articles die bewijzen dat monetaire monocultuur structureel instabiel is.
Grote banken zijn dus dodelijk. Niettemin groeiden de 10 grootste banken door de crisis van 2007/8
van 27 naar 46% van het wereldvolume. Dus werd het systeem nóg instabieler.

Het idee van een Europese of zelfs een mondiale munt is fundamenteel onmogelijk omdat het superinstabiel
is, belemmerend werkt en veel ellende veroorzaakt. Gepleit wordt voor een monetaire ecologie (geldsoorten
voor verschillende niveaus).
Lietaer: Te denken valt aan leergeld, stadsgeld, sociaal geld.
Naar mijn idee is een systeem van schaalgrootte ook bruikbaar:
 mondiaal geld, continentaal geld (euro), nationaal geld, regio of stadsgeld.
 Tenminste 2 geldsoorten zijn nodig waarvan tenminste 1 met 100% positieve dekking door goud,
arbeidstijd of iets anders.
Als er dan met een geldsoort wordt gerotzooid wordt die soort duurder en zal men het links laten liggen en
een andere geldsoort gaan gebruiken. En het kan niet duidelijk genoeg worden gezegd, met onze euro is
grootschalig geknoeid. Het is bijna volledig fiatgeld (97%). Dat wil zeggen vals geld! Als ik dat uitgeef wordt
ik gearresteerd, als een staatshoofd dat doet wordt hij geliquideerd (o.a. Kennedy), maar als banksters het
doen mag het plotseling wel.
Lietaer roept op om eigen geldsoorten te creëren.
Wereldwijd zijn er al meer dan 5000 lokale geldsoorten.
Alleen al in Japan zijn er 478 waarvoor er 2 elektronische clearinghouses zijn.
De stad Yamato heeft de LOVE (local value of exchange) als betaalmiddel.
Duitsland heeft 65 lokale systemen waarvan 40 operationeel.
In de USA werd de time dollar geïntroduceerd.
Zwitserland kent al 80 jaar de WIR naast de franc, 25% van de economie verloopt in WIR.
Brazilië en Uruguay hanteren de C3 en bestrijden daarmee effectief de werkeloosheid. Men is bezig 200
dual currency banken op te richten.
Bali kent al 1200 jaar een dual currency system (geld en tijd) en is daarom zeer stabiel en vredig. Het kent

geen bedelaars en gaat zelfs niet ten onder door massaal toerisme.
In de USA werken 550 bedrijven met het barter systeem.
15% van de wereldhandel wordt gedaan zonder gebruikmaking van geld.
Bewijzen te over dus dat het anders kan en anders moet. Om nog maar te zwijgen van IJsland, Israël en
Bulgarije waar men inmiddels van de bankster hypnose is genezen.
EN NEDERLAND??
Wij doen niets en vertrouwen blindelings op onze minister president Maak Blutte die wereldfaam verwierf
met zijn volmaakt onnozele plannen om onze economie te stimuleren door miljarden aan Japan te geven
voor een nieuw wagenpark dat iets meer glimt en door massaal ieder jaar te gaan verhuizen.
Als Nederland zich dus niet snel bezint en lokale betaalsystemen ontwikkelt zal dat heel veel ellende tot
gevolg hebben die had kunnen worden voorkomen. Groeperingen die zich met dit thema bezig houden
zouden tenminste de koppen bij elkaar moeten steken. Overheden zouden moeten worden gevraagd en
desnoods gedwongen om projecten te steunen. Idealiter de hoogste overheid, maar Maak Blutte zit vast aan
de banksters die het probleem veroorzaakten. Hij zal niet durven. De provincie dan maar? Zou mooi zijn. De
regio? Of stad en dorp? Als geen enkele overheid wil meewerken zou dat toch een buitengewone schande
zijn. Men hoeft ten slotte de euro niet te laten vallen (dat doet ie vanzelf wel) maar alleen maar een eigen
munt te steunen. Dat kan de tijdgulden en/of gewone gulden zijn. Per internetbank te administreren.
De participatiegedachte die nu wordt omarmd is in feite al een tijdsmunt zoals die al zo lang wordt
gehanteerd in Bali en Japan. Het begin is er dus.
Maar laten we er wel even aan denken dat als de overheid allerlei taken aan de burger gaat teruggeven zij
natuurlijk ook geen belasting meer kan blijven heffen!
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