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Τι εάν θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για
να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε σχήμα θέλετε σε λογαριασμούς
άλλων ανθρώπων ως δάνειο και τότε να τους ζητήσεις ότι θα
αποπληρώσουν αυτά τα χρήματα - που δημιουργήθηκαν από το
τίποτα - με επιτόκιο από πάνω. Αν αυτό ακούγεται σαν μια πονηρή
απάτη - στη συνέχεια να είστε προετοιμασμένοι για ένα σοκ. Για
αυτόν ακριβώς τον τρόπο οι ιδιωτικές τράπεζες κάνουν τα χρήματα
από το τίποτα - από απλά πληκτρολογώντας τα στοιχεία σε
λογαριασμούς πελατών. Για όταν παίρνετε ένα δάνειο από ιδιωτική
τράπεζα αυτό που πραγματικά κάνεις είναι να δίνεις την άδεια να
δημιουργήσει η τράπεζα τα ίδια χρήματα που δανείζεσαι από το
τίποτα - μετά την οποία ισχυρίζονται ότι, στη συνέχεια, ότι είνα δική
τους - και να απαιτήσουν να το δώσουμε πίσω με τόκο !Για να
προσθέσει την αλάτι στην πληγή - αν οι ιδιωτικές τράπεζες
χρησιμοποιούν τα δάνεια για να «κάνουν τα χρήματα από το
τίποτα» αποδειχθούν ότι ήταν πολύ επικίνδυνα, τότε οι
κυβερνήσεις δαπανούν δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια ακόμη
ευρώ από τα χρήματα μας για να διασώσουν τις τράπεζες. Οι
τράπεζες από την άλλη πλευρά, αρχίζουν να συσσωρεύουν τα
χρήματά τους - πλέον δεν χορηγούν δάνεια σε ιδιώτες, μικρές
επιχειρήσεις ή ακόμη ο ένας στον άλλο, αλλά αυξάνει τις χρεώσεις
των τραπεζών και των επιτοκίων και αρνείται τις υποθήκες.Τρελό,
έτσι δεν είναι; Ωστόσο, υπάρχει μια εναλλακτική λύση
- ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Σήμερα, ένα εντελώς αδιαμφισβήτητος ΜΥΘΟΣ κυριαρχεί στην
οικονομική σκέψη. Αυτός ο μύθος είναι ότι η αγοραστική δύναμη μιας
κυβέρνησης εξαρτάται είτε από την αύξηση των φόρων ή μέσω
δανεισμού από μεγάλες τράπεζες. Ως αποτέλεσμα αυτού του μύθου,
τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολιτικοί όλων των
κομμάτων πλασάρουν ένα ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ. Αυτό είναι το ψέμα ότι ο
μόνος τρόπος για να μειωθεί το «εθνικό χρέος» μας είναι μέσα από
μαζικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και τα εισοδήματα των
ανθρώπων, συντάξεις, δημόσιες υπηρεσίες, τα επιδόματα κλπ.
Στην πραγματικότητα ο πραγματικός λόγος του χρέους της χώρας μας
είναι τόσο υψηλό είναι επειδή - όπως και άλλες χώρες - πολύ καιρό
πριν παραδόθηκε ένα βασικό εθνικό δικαίωμα σε διεθνείς τραπεζίτες.
Αυτό είναι το δικαίωμα ενός κράτους να δημιουργήσει άμεσα και να
εκδώσει τα δικά του χρήματα αντί να (1) δανείζεται τα χρήματα από
ιδιώτες τραπεζίτες και (2) χρησιμοποιώντας το δημόσιο χρήμα όχι
μόνο για την αποπληρωμή του διαρκώς κλιμακούμενων τόκων για το
χρέος μας προς αυτούς - αλλά επίσης να δαπανούν τρισεκατομμύρια
για να σώσουν τις μεγάλες τράπεζες! Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι αν
και οι ιδιωτικές τράπεζες μπορούν να δημιουργήσουν και να κάνουν
λεφτά από το τίποτα (βλ. παραπάνω) τότε το ίδιο θα μπορούσαν τα
κράτη και κυβερνήσεις- όχι ως χρέος αλλά ως χωρίς χρέος ελεύθερα
χρήματα και χωρίς δανεισμό από ιδιωτικές τράπεζες.
ΤΕΛΟΣ οι διασώσεις και τα δώρα για τους ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ!
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!
ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΡΕΟΣ-ΟΧΙ ΔΟΥΛΕΊΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!!
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