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Pieniądz nieśmiertelny – LUDOBÓJCĄ 
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Silvio Gesell. Naturalny porządek Ekonomiczny 

● Wszystko w naturze podlega swoistemu rytmowi narodzin i śmierci. 
Jedynie pieniądz wydaje się stać ponad tym ziemskim prawem. 

● Ponieważ pieniądz, w przeciwieństwie do towaru, nie „rdzewieje” ani się 
nie „psuje”, jego właściciel znajduje się w pozycji uprzywilejowanej w 
stosunku do dostawców dóbr i usług i może czekać z jego wydawaniem tak 
długo, aż towar stanie się dla niego wystarczająco tani. 

● Handlujący są przez to zmuszeni do obniżania cen, w związku z czym nie 
są w stanie pokryć swoich kosztów bez podjęcia kredytów. Które zresztą 
udzielane są z jego przyszłych przychodów. (Przyp. NISS)
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Silvio Gesell. Naturalny porządek Ekonomiczny 

Z kolei posiadacze pieniądza są gotowi zaspokoić zapotrzebowanie na 
kredyt tylko wówczas, gdy zostaną za to wynagrodzeni odsetkami. 
Dochody uzyskane z odsetek nie wpływają przy tym do kasy społecznej 
(gmina, miasto, państwo), lecz zostają dalej pożyczane (odsetki od 
odsetek). W ten sposób coraz więcej pieniędzy zostaje wyłączonych z 
obiegu. W zamian gromadzą się bez jakiejkolwiek produkcji bogactwa 
tam, gdzie zapotrzebowanie na pieniądze jest już w nadmiarze pokryte. 
Na rynki finansowych (Przyp. NISS). Natomiast przeciwnie dzieje się z 
osobami pracującymi (produkujące towary lub świadczące usługi) 
pieniądz zostaje im zabierany, kradziony (odsetki!).
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Silvio Gesell. Naturalny porządek Ekonomiczny 

Według Gesella także pieniądz powinien „rdzewieć”, czyli z 
czasem tracić na wartości. W momencie, kiedy pieniądz zacznie 
„przemijać” (zużywać się z czasem), podobnie jak wszystko w 
naturze, straci on swoją przewagę nad ludzką pracą i jej 
wytworami (towarami) i pojawi się na rynku bez wymagania 
zapłaty za siebie, czyli odsetek. 

W ten sposób pieniądz zacznie służyć człowiekowi, a nie 
człowiek pieniądzowi! 
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Chaos i paranoja obecnego systemu finansowego 

W obecnym systemie przedsiębiorstwa w pogoni za 
odsetkami muszą co roku wykazywać lepsze wyniki by 
pokryć koszty odsetek od kredytów. Koszty kumulują w 
swoich towarach i usługach, „postarzają” produkty, przez 
co stają się droższe i mniej trwałe. Jest to ze szkodą dla 
konsumenta.   

Jeśli ktoś uważa, że jest możliwy rozwój gospodarki w 
sposób geometryczny to jest idiotą albo ekonomistą.
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 Pieniądz społecznościowy w praktyce. Film

Pieniądz lokalny w praktyce, to:

- zrozumieć naturę pieniądza, jego funkcje (jako miernika wartości i transakcyjną), 

- odrzucić systemowy fałszywy pieniądz czyli odrzucić oprocentowany dług, 

- przestać się nim posługiwać, 

- szybko zamienić go na dobra. 

Pieniądz to umowa społeczna.

https://niss.org.pl/waluta-lokalna-w-praktyce-hit/
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 Projekt Husar 2.0

Prawdziwy pieniądz jest w naszej głowie. Pieniądz ma 
służyć ludziom a nie być ich Bożkiem. Pieniądz ma być 
„zakotwiczony” w potencjale gospodarczym społeczności, 
która się nim posługuje.

Wygramy z systemem pieniądza dłużnego gdy duża grupa 
ludzi zrozumie i przyjmie te i powyższe prawdy.

              WYGRAMY zaczyna się od WY WYGRAMY zaczyna się od WY 
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 Projekt Husar 2.0. Co chcemy zrobić?

a. Chcemy oderwać się od patologicznego systemu i jego waluty, która jest a. Chcemy oderwać się od patologicznego systemu i jego waluty, która jest 
głównym narzędziem sprawowania władzy przez system nad człowiekiem i głównym narzędziem sprawowania władzy przez system nad człowiekiem i 
narzędziem zniewalania każdego z nas.narzędziem zniewalania każdego z nas.

b. Chcemy odejść od pieniądza, który jest towarem i oprocentowanym długiem, b. Chcemy odejść od pieniądza, który jest towarem i oprocentowanym długiem, 

c. Chcemy uspołecznić pieniądz by nie tylko wąska grupa ludzi mogła go c. Chcemy uspołecznić pieniądz by nie tylko wąska grupa ludzi mogła go 
kreować, bo wtedy ta grupa ma olbrzymią przewagę na ryku nad pozostałymi kreować, bo wtedy ta grupa ma olbrzymią przewagę na ryku nad pozostałymi 
uczestnikami.uczestnikami.

d. Chcemy uniemożliwić systemowi przejmowania kontroli nad walutami d. Chcemy uniemożliwić systemowi przejmowania kontroli nad walutami 
społecznościowymi i ich blokowania.społecznościowymi i ich blokowania.

e. Chcemy stworzyć i rozpropagować elektroniczną, niespekulacyjną gotówkęe. Chcemy stworzyć i rozpropagować elektroniczną, niespekulacyjną gotówkę

f. Chcemy of. Chcemy obronbronić społecznościowe walutyić społecznościowe waluty przed ingerencją i manipulacją systemu,  przed ingerencją i manipulacją systemu, 
waluty mają być rozproszone (społeczne. np. Sejmiki), serwery walidacyjne. waluty mają być rozproszone (społeczne. np. Sejmiki), serwery walidacyjne.   
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 Projekt Husar 2.0. Portfele

I. Portfel ma być niezniszczalny czyli:I. Portfel ma być niezniszczalny czyli:

a. Odporny na brak dostawy prądu.a. Odporny na brak dostawy prądu.

b. Blokadę internetub. Blokadę internetu

II. Portfel ma być wielofunkcyjny:.II. Portfel ma być wielofunkcyjny:.

a. Wilelowalutowy z walutami społecznościowymi i inwestycyjnymi.a. Wilelowalutowy z walutami społecznościowymi i inwestycyjnymi.

b. Funkcją anonimowości.b. Funkcją anonimowości.

c. Funkcją kasowania historii.c. Funkcją kasowania historii.

d. Funkcją głosowania i debaty. d. Funkcją głosowania i debaty. 

e. Funkcją peer to peer.e. Funkcją peer to peer.

f. Ma być elektroniczną gotówką.f. Ma być elektroniczną gotówką.

g. Dla lepszej rotacji i efektywności pieniądza, portfel może posiadać funkcję demurrage. g. Dla lepszej rotacji i efektywności pieniądza, portfel może posiadać funkcję demurrage. 
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 Prawo dla człowieka nie człowiek dla prawa

Prawa stanowiące śmierć, wojnę, Prawa stanowiące śmierć, wojnę, 
niewolnictwo, ubóstwo, lichwę - niewolnictwo, ubóstwo, lichwę - 
mocą prawa naturalnego są nie mocą prawa naturalnego są nie 
ważne. ważne. 
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