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Positive Money redovisas på webbsidan http://www.PositiveMoney.org/ samt i en Youtube-video. 

Dessutom ges en mer ingående redogörelse av Positive Money i den akademiska avhandlingen The-

Positive-Money-Proposal-2nd-April-2013 som finns för nedladdning på Positive Moneys webbsida. 

Den akademiska avhandlingen finns för nedladdning tillsammans med jämförelseanalyserna av 

Positive Money. 

 

Organisk ekonomi redovisas på webbsidan www.Organiskekonomi.se inom ramen för en trilogi, med 

namnet ”Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen - Ett enastående politiskt och 

ekonomiskt bedrägeri”, som går att ladda ner på hemsidan. Organisk ekonomi är ett annat namn för 

människovänlig väl fungerande (utan inflation) monetärt finansierad ekonomi.  

Författare: Per Lundgren. 
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Sammanfattning 

 
Positive Money är enligt min bedömning inget mindre än ett mästerverk i konsten att med hjälp av 

illusionism lura en omvärld att tro, att något gäller, som i verkligheten är något helt annat.  

Illusionen eller det bedrägliga är att Positive Money vill människor och samhällen väl. I 

verkligheten, ser jag, förbereder Positive Money en markant förvärrad typ av ekonomisk kris som 

får även 30-talsdepressionen och dagens finanskris från år 2008 att framstå som i princip småpotatis 

efter en, och läs detta noga, inledande mycket stark och samhällsblomstrande högkonjunktur om 

mellan 10 till 20 år. I denna fantastiska högkonjunktur kommer mycket nytt att byggas och fås på 

plats. Med hjälp av den efterföljande krisen kommer ägandet av stora eller mycket stora delar av allt 

detta nybyggda och toppmoderna att via mycket smärtsamma konkurser och 

expropriationer/utmätningar att övergå i först bankernas händer och därefter i händerna på mycket 

penningstarka köpare som till låga priser under eller långt under realisationspriser kommer att vara 

beredda att ta över det attraktiva ägandet. Det är ledarna för dessa penningstarka köpare (ägare till 

världens centralbanker) som jag misstänker skapat Positive Money. I min trilogi utreder jag på 

djupet hur detta skarpa påstående om högintelligent och synnerligen hänsynslöst och hjärtlöst 

bedrägeri och medvetet samhällsraserande/samhällssabotage kan motiveras på logisk redovisad 

grund. Det är därför något mycket oroväckande som indikeras med det nya ekonomiska systemet 

Positive Money. Vad som indikeras är, och då är jag absolut saklig, mycket mycket svåra 

ekonomiska och sociala vedermödor kombinerat med brutalt påtvingade gigantiska 

ägarförändringar som löses ut efter den inledande högkonjunkturen. Positive Money kan därför 

sammanfattas som en ännu mer sofistikerad, effektivt brutal och kärlekslös 

centralbanksekonomivariant än dagens centralbanksekonomi som regerar nära globalt. Positive 

Money är inget mindre än ett högintelligent designat verktyg med målet att ge majoritetsägarna till 

dagens centralbanker i världen, personer som vi inte ens vet vilka de är, kraftfullt förstärkt förmåga 

att uppnå sina fyra mål med centralbanksekonomi eller kapitalism på bekostnad av hela folk, små 

och mellanstora företag och hela nationer. Jag återkommer i texten till vilka centralbanksekonomis 

eller kapitalismens fyra mål är. Vad som indikeras är att dagens generation av storspindlar och 

spindlar (den globala bankirmaktens översta hierarkiska nivå i världen) ligger bakom och 

finansierar Positive Money med de officiella upphovsmännen till Positive Money som avledande 

ansikte utåt.  
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Denna jämförelsestudie mellan Organisk ekonomi och Positive Money ingår i en serie 

jämförelser mellan olika ekonomiska system. Hittills (september 2014) har tre 

jämförelser utarbetats. Organisk ekonomi jämfört med: 1) Positive Money, 2) 

Folkbanker och 3) Tidfaktorekonomi. När man som intresserad tar del av den andra och 

tredje jämförelsen, kommer man att upptäcka, att vissa jämförda begrepp dyker upp på 

nytt i båda, men anpassade till det/de ytterligare ekonomiska system som jämförs. Med 

nödvändighet innebär detta, att rader av upprepningar sker totalt sett, om man tar del av 

två eller fler jämförelser. Tanken med jämförelserna är, att man som läsare skall förstå 

styrkan/svagheten/syftet med ett visst ekonomiskt system. Ofta kan en jämförelse med 

andra ekonomiska system snabbt lyfta fram dessa tre aspekter i en analys. För de läsare 

som vill ha en snabbsammanfattning av Organisk ekonomi utgör dessa tre 

jämförelseanalyser en möjlighet att erhålla en sådan snabbsammanfattning. De läsare 

som vill gå på djupet i ämnet Organisk ekonomi hänvisas till undertecknads trilogi. 
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Kapitel 1 

Jämförande analys av Positive Money och Organisk ekonomi 

 

 

 

Hur de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III besvaras av Positive Money 

respektive Organisk ekonomi 

De tre samhällsavgörande frågorna är: 

 

I. Vem eller vilka skall kontrollera de penningtillverkande maskinerna i varje enskilt land? 

II. Vem eller vilka i världens länder skall äga pengarna som de penningtillverkande maskinerna 

skapar ur tomma intet?  

III. Enligt vilka regler skall pengar som skapas ur tomma intet föras ut i samhället i varje enskild 

nation?  

För den ingående analysen av de tre samhällsavgörande frågorna hänvisas till trilogin 

”Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen - Ett enastående politiskt och ekonomiskt 

bedrägeri”, som går att ladda ner på webbsidan   www.nyaekonomiskasystemet.se 

I:a samhällsavgörande frågan (Vem eller vilka skall kontrollera de 

penningtillverkande maskinerna i varje enskilt land?)  

besvaras av Positive Money med, att endast centralbanken/centralbankerna i nationen i 

fortsättningen skall ha denna makt. Vanliga banker och kreditkortsinstitut och övriga företagsformer 

som har banktillstånd och som fram tills idag haft denna rätt skall sålunda fråntas rätten. En 

penningtillverkande kommitté (eng: Monetary Creation Committee [MCC]) belägen i centralbanken 

skall ges makten att besluta hur mycket nya pengar som skall tillverkas och föras ut i samhället via 

sammanträden en gång i månaden. Medlemmarna i kommittén skall enligt Positive Money vara 

politiskt oberoende eller neutrala personer. De skall vara helt demokratiskt ansvariga påstår Positive 

Money, men i praktiken innebär detta, och läs också detta noga, att det inte är folket som väljer 

dessa extremt mäktiga personer utan det är regeringen. En regering som leds av en premiärminister 

som är ordförande för det politiska parti som folket röstat fram. Med andra ord har folket i praktiken 

inget demokratiskt inflytande över MCC:s fattade beslut annat än att säg vart fjärde år kunna välja 

ett segrande politiskt parti med en viss ordförande som blir premiärminister, statsminister, president 

eller motsvarande, och där folket röstat i politiska frågor som kanske inte ens är i närheten av den 

mäktiga kommitténs arbetsuppgifter. Det är därför en urvattnad form av endast indirekt demokrati, 

som skall reglera vilka de privatpersoner skall vara som väljs som ledamöter i den mäktiga 

penningtillverkande kommittén och hur dessa personer skall resonera för att absolut kloka, 

genomtänkta beslut skall tas för folkets, företagandets och nationens allra bästa vad gäller den 

ytterst känsliga och mäktiga penningtillverkningen i samhället. I princip blir det sålunda en enda 

person, premiärministern, som får den känsliga uppgiften att se till, att ledamöterna i kommittén blir 

människor som ser till nationens allra bästa och den vanliga människan, de många små och 

mellanstora företagens allra bästa och att det inte är människor som låter sig mutas och korrumperas 
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som skall sitta i Monetary Creation Committee (MCC). Samtidigt skall premiärministern förvissa 

sig om, att ledamöterna i MCC har utomordentlig ekonomisk kompetens och rent tekniskt klarar av 

att bedöma vad som är dels landets dels statens behov av nya pengar en gång i månaden. Ett oerhört 

känsligt ansvar läggs på detta vis på en enda person, premiärministern, statsministern eller 

presidenten. Dessa ämbetspersoner speglar den situation att Positive Money införs som nytt 

centralbanksekonomiskt system i fler länder än England och att det börjar i England. 

Vad är det som säger att en vald premiärminister kommer att vara en tuff stor 

politiker av Lincolns eller Mahatma Gandhis mått? 

Det historiska facit visar, att de allra flesta statsledare trätt fram som politiker som ej visat tecken på 

att vara stora politiker som vågar vara obekväma när så behövs, som exempelvis Abraham Lincoln 

var, i såväl slavfrågan som i bankfrågan, där han i den senare frågan gav order om att införa ett helt 

eget ekonomiskt system som i princip steg för steg höll på att konkurrera ut de privata bankerna i 

nordstaterna. Så vad är det som säger, att en vald premiärminister kommer att vara en tuff stor 

politiker av Lincolns eller Mahatma Gandhis mått? Åtminstone inte det historiska facit indikerar, att 

ett val av en ordförande för ett politiskt parti kommer att uppvisa sådana kvalifikationer, därför att 

våra politiska partier idag indikeras vara kontrollerade och i princip toppstyrda i hemlighet av den 

bakomliggande mäktiga gruppen centralbanksägare i världen. Också detta skarpa påstående kan 

göras därför att världens politiska partier valt, visar det historiska facit, och idag fortsätter att välja 

endast förhållandevis små eller mindre välfärdsförbättringar jämfört med vad ett politiskt parti 

skulle kunna genomföra om de bara hade stora politiker som ledare som inte går i korrumperade 

och kanske mutade ledband till den dolda ekonomiska bankirmakten i världen. Politiska ledare, som 

om de valde att vara stora politiker, i stället utomordentligt kraftfullt skulle se till hela folkets, 

företagandets och nationens allra bästa. Ja, även om det så innebär, som i exempelvis Lincolns och 

Gahndis fall, att man synnerligen kraftfullt utmanar ett rådande korrumperat  och kanske mutat 

etablissemangs värderingar. Sådana etablissemang kan nämligen, visar det historiska facit, gå emot 

vad som är bra eller allra bäst för folket, företagandet och nationen därför att denna typ av 

etablissemang egoistiskt och girigt främst ser till sitt eget bästa även om det så sker på folkets, 

företagandets och nationens bekostnad. Också detta är fakta som jag analyserar på djupet i trilogin. 

Jag tar upp dessa känsliga detaljer, därför att Positive Money inte går på djupet genom att beröra 

vem det är som skall äga den extremt mäktiga centralbanken som kontrollerar landets 

penningtillverkande maskiner. Det historiska facit visar nämligen, att den här typen av kommittéer 

(MCC), som har makt över penningtillverkning, inte speglar om det är ägarna till centralbanken i 

bakgrunden som har den egentliga makten över den känsliga penningtillverkningen. Det naturliga är 

nämligen, att det är dessa ägare i bakgrunden som kommer att ha den egentliga makten, och att 

kommittén bara är ett ”ansikte utåt”, som väljs till synes indirekt demokratiskt av premiärministern, 

statsministern eller presidenten. Det innebär, att när det kommer till kritan, är det kanske inte MCC-

kommittén som har den verkliga makten över de penningtillverkande maskinerna utan en dold makt 

i makten, bestående av insynsskyddade ägare till centralbanken. Eftersom Positive Money inte tar 

upp detta känsliga ämne, blir deras beskrivning av MCC-kommittén vag och utan tyngd, därför att 

det är uppenbart att ägarna till centralbanken, som ju äger sin bank, är de verkliga makthavarna över 

vad centralbanken kommer att ha för sig. Också i dagens centralbanksekonomi råder en vaghet i 

vem som egentligen har makten i landets centralbank/centralbanker, eftersom ägarna inte redovisas, 

men är de som har ägarens kontroll av det som man äger.  
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Ett exempel på den dolda makt i makten jag här berör 

När USA:s första nationella centralbank, The First [National] Bank of the United States, skapades 

1791 i ett då purungt USA, visar det historiska facit, att det amerikanska folket fördes bakom ljuset. 

Det försäkrades nämligen högtidligt och officiellt till folket att staten (folkets förlängda arm) skulle 

ges 20 procents aktieinflytande över denna centralbanks penningtillverkning. Resten, 80 procent av 

aktierna, skulle kontrolleras av privatpersoner som inte ens behövde redovisa vilka de var eller om 

de ens var bosatta i USA. Politikerna, som drev igenom att den första nationella centralbanken 

skulle komma på plats, ”försäkrade”, lite svepande och luddigt, att ägarna naturligtvis skulle vara 

amerikaner. Att politikerna i kongressen visst skulle följa och respektera folkets upprörda krav på 

att det inte skulle vara utländska intressen som skulle styra över penningmakten i USA. I efterhand, 

när det historiska facit fått tala i den utredning som på 1800-talet utfördes, visade det sig, att dessa 

”försäkringar” åsidosattes på åtminstone två allvarliga punkter. Den första punkten var att staten 

(folkets förlängda arm) inte fick något inflytande i praktiken, därför att de styrande politikerna 

godkände att statens 20 procentiga aktiedel skulle finansieras med lånade pengar, på den tiden 

guld, från privatpersoner. Konsekvensen blev, att 100 procent av aktierna i praktiken kom att 

kontrolleras av insynsskyddade privatpersoner, eftersom också 20 procentsdelen ägdes av 

privatpersoner, som påstods ha lånat ut guld till staten, så staten kunde köpa sina centralbanksaktier. 

Det här fick inte folket veta i klartext, utan man ljög för folket, som om allt var i sin ordning, om att 

folket genom sin förlängda arm hade 20 procents inflytande i den mäktiga centralbanken. Den andra 

punkten på vilket folket blev fört bakom ljuset var, att den känsliga utredningen visade, att en 

betydande aktiepost i centralbanken innehades av personer ej bosatta i USA. När 

centralbanksbegreppet sedan utvecklades från 1700-talet och framåt i nation efter nation, så 

skapades ett ”ansikte utåt” valt av premiärministern, statsministern, presidenten. Men den känsliga 

frågan, vilken makt de insynsskyddade ägarna till centralbanken kom att ha, sopades på så sätt 

under mattan. Också den känsliga frågan vilken makt (läs: inflytande) staten (folkets förlängda arm) 

egentligen har på centralbankens penningskapande, har definierats som, att det skall vara regeringen 

som utser ”ansiktet utåt” (kommittén), för att sedan inte lägga sig i hur kommittén tar sina beslut. 

MCC påstås vara demokratiskt orienterad genom bland annat 

parlamentsinflytande 

Positive Money gör klart att parlamentet (folkvalt) skall kunna lägga sig i hur MCC-kommittén i 

den nya Positive Moneys centralbank fattar sina beslut genom att komma med förändrade direktiv. 

På så sätt ges folket, genom att det väljer parlamentet, ett visst indirekt demokratiskt inflytande på 

hur MCC-kommittén kommer att arbeta. Men fortfarande så berättar inte Positive Money om att 

centralbankens storägare av aktier i sin tur, i den praktiska vardagen, kommer att ha den verkliga 

makten över MCC-kommittén. Storägare, som inte behöver ta hänsyn till 

parlamentet/riksdagen/kongressen eller regeringen, utan efter eget behag fattar beslut som sedan 

regering och parlament i efterhand genom en långsam demokratisk process får försöka påverka 

genom direktiv och i efterhand försöka rätta till felbedömningar eller missgrepp som MCC-

kommittén gör. 

 

Urkraften i ett samhälle 

I kapitel 28 I del II av trilogin definierar jag begreppet urkraft i ett samhälle. Helt kort kan sägas att 

pengar i sig bara är ett smörjmedel, med vars hjälp samhällets alla kugghjul fås att snurra smidigt 

och effektivt. Urkraften är den väldiga kraft som är summan av människors samtliga sysslor dygnet 
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runt. I Organisk ekonomi fungerar pengar tillsammans med urkraften som ett smörjmedel, som ser 

till att alla människor får tillräckligt med pengar i sin hand att kunna skapa och förverkliga det 

individuella man vill syssla med och förverkliga i sitt liv. Det innebär rent konkret att alla har 

välfyllda plånböcker, där det är den enskilda människan själv, som utifrån sina individuella behov i 

stunden avgör, hur mycket pengar det skall finnas i plånboken. Med andra ord kommer det i globalt 

introducerad Organisk ekonomi att vara 6 miljarder beslutsfattare som i princip i varje ögonblick i 

realtid kommer att ge order, via sina dataterminaler i hemmen eller som man bär med sig i 

vardagen, hur mycket pengar man som summerad befolkning behöver från samhällets 

penningtillverkande maskiner, för att köpa de saker man vill köpa, bygga de projekt man vill bygga 

och så vidare. Här vill jag att man tydligt skall se, att i Positive Money skall en liten grupp 

privatpersoner i MCC-kommittén, som inte har någon anknytning till folket utom på långsökt 

indirekt demokratisk väg, endast och jag säger endast en gång i månaden ”på en höft” avgöra 

befolkningens, företagandets och samhällets totala behov av pengar en månad i taget. Det säger sig 

självt, att ingen människa i världen har en sådan kapacitet. Än mindre en liten grupp privatpersoner 

i en MCC-kommitté vald av en premiärminister/statsminister/president. I Organisk ekonomi löses 

den här mycket känsliga problematiken i fördelning av varor och tjänster med hjälp av 

högintelligent programmerade superdatorer. I realtid håller dessa reda på tre grundläggande eller 

primära samhällsflöden i samhället så att alla garanterat får exakt så mycket pengar som man 

behöver, för att förverkliga sina liv i ekonomiskt oberoende. Jag återkommer till dessa tre primära 

samhällsflöden och begreppet ekonomiskt oberoende i analys av den III:e samhällsavgörande 

frågan i jämförelse av Positive Money och Organisk ekonomi. Här vill jag att man skall se, att det är 

viktigt att ställa ovannämnda frågor om vem som egentligen kommer att ha den verkliga makten 

över centralbanken, då denna makt ytterst handlar om makten över samhällets penningtillverkande 

maskiner. Hur mycket pengar som dessa skall tillverka varje sekund och vilka de personer skall vara 

som man anförtror en sådan kolossal makt åt.  Jag upprepar då detta är så utomordentligt viktigt: I 

värsta fall är den valda gruppen i kommittén i Positive Money opolitiska privatpersoner, och bara 

ett ”ansikte utåt”, som inte speglar den verkliga makten i centralbanksbesluten. I värsta fall skapas 

då i också Positive Money, som inom dagens centralbanksekonomi, en dold makt i makten, där det i 

verkligheten är de stora privata ägarna till centralbanken, personer som den vanliga människan inte 

ens vet vilka de är, som är de verkliga makthavarna och inte kommittén. I så fall skapas en dold 

ekonomisk diktatur i sken av att det råder demokrati i nationen. I Organisk ekonomi är det folket 

som, och läs detta noga, genom sin garanterat med hjärtat tänkande statsledning av stora politiker 

denna gång, har makten över nationens penningtillverkande maskiner. Garanterat med hjärtat 

tänkande statsledning innebär, att statsledningen valts ut med hjälp av särskilda psykologiska 

persontest, kombinerat med nationella folkomröstningar, som avgör vilka personer folket vill se 

som ledare för staten (folkets förlängda arm). De särskilda psykologiska persontesten ser till, att 

samtliga personer som upprätthåller statsfunktionerna, från högsta ledande nivå till lägsta 

administrativa nivå, är rakryggade människor med en etisk moralisk mognad och som kan stå emot 

mutor och korruption. Detta kombinerat med en utvecklad förmåga till empati och medkänsla för 

sina medmänniskor, så att när beslut tas, är det utifrån en balans mellan intellekt och 

känsloförmåga. Idag finns det utomordentligt många politiker som är intelligenta, men som i inte så 

få fall saknar en känslomässig mognad i sina personligheter. De är skickliga på att tala vackert och 

stort, men när det kommer till kritan har de i många eller utomordentligt många fall svag integritet 

och outvecklad förmåga att tänka med hjärtat. De är inga stora politiker som Abraham Lincoln, 

Mahatma Gandhi, utan i princip, i rader av fall, handplockade av den dolda ekonomiska diktaturen, 
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varför dessa handplockade personers styressätt blir överdrivet intelligensbetonat, balanserat av för 

lite medkänsla och empati. De saknar ryggrad, har svag integritet och viker undan i obekväma 

situationer, där folkets väl och nationens företagande ifrågasätts eller riskerar att allvarligt skadas. 

Konsekvensen är att svaga politiker kör över människor, de små och medelstora företagen och i 

förängningen håller tillbaks viktig samhällsutveckling i nationen. (för analys av de särskilda 

personliga persontesten se Kapitel 6, Den 16:e nyckeln, De särskilda psykologiska persontesten, del 

II av trilogin). 

 

I Organisk ekonomi, och jag upprepar också detta, är det sålunda summan av alla invånares 

individuella behov i varje sekund som avgör hur mycket pengar som samhällets penningtillverkande 

maskiner skall tillverka och som sedan ska föras ut i nationen. Inte ett beslut ”taget på en höft” av 

en liten grupp privatpersoner i en kommitté en gång i månaden. Syftet är att varje samhällsinvånare 

i Organisk ekonomi skall få de varor och tjänster hon eller han behöver för att förverkliga sitt liv 

och leva ett utomordentligt gott liv i enlighet med sina personliga önskningar och blomstrande 

livsglädje utan stress så länge man inte skadar andra och samhället. 

 

Den II:a samhällsavgörande frågan (Vem eller vilka i världens länder skall äga 

pengarna som de penningtillverkande maskinerna skapar ur tomma intet?)  

besvaras av Positive Money på ett indirekt sätt, som jag fått försöka lista mig fram till genom att 

noga läsa Positive Moneys akademiska avhandling. I just denna också mycket känsliga fråga 

kommer jag fram till, vilket inte sägs tydligt och klart i den akademiska avhandlingen, att det skall 

vara centralbanken, som skall vara den allra första ägaren av pengar skapade i Positive Money. Om 

detta gäller, är konsekvensen minst sagt anmärkningsvärd. Ty det innebär, att det kommer att vara 

aktieägarna till centralbanken som kommer att få en mäktig present. Nämligen egna 

penningtillverkande maskiner, som man kan använda för att skapa egna pengar, utifrån sitt privata 

ägarintresse. Eftersom Positive Money inte med ett ord går in på frågan om vem eller vilka de 

privatpersoner är, som skall stå som ägare till centralbanken, är ägandet en het potatis, eftersom det 

är ägarna som helt gratis, utan att behöva utföra någon föregående arbetsinsats plötsligt får makt, att 

kunna tillverka egna pengar i väldiga belopp, efter eget godtycke till sig själva och till samhället, så 

som man behagar. Denna makt att vara den allra första ägaren till pengarna, som skapas med 

maskinerna, ges inte till folket. Den ges heller inte till politikerna eller andra parter i samhället utan 

bara, och det sägs endast på indirekt väg, till ägarna av centralbanken. Konsekvensen är nämligen, 

att medan vanliga människor är tvingade att behöva utföra en ansenlig arbetsinsats för att få 

förhållandevis små belopp av pengar i sin hand, så kommer centralbanksägarna, som inte behöver 

visa vilka de är, att utan arbetsinsats kunna tillverka i princip vilka belopp man vill till sig själva 

och sina vänner och till de ändamål man menar Positive Money har i uppgift att uppfylla i 

samhället. I trilogins del II visar jag, att det historiska facit pekar på att centralbanksägare valt att 

använda sin centralbanker utan att rådfråga folket eller få folkets tillstånd. Följden är, att 

centralbanksägarna i praktiken haft egna privata penningtillverkande maskiner i förekommande fall 

nu århundraden, som de tillverkat pengar med, och där man inte behövt utföra någon föregående 

arbetsinsats för att få pengar i sin hand. Man har, som nu gäller i modern tid, tryckt på Enter på en 

dataterminal, och därefter har så och så många miljarder eller hundratals miljoner i någon valuta 

tillverkats på ett ögonblick. I äldre tider handlade det om främst sedeltillverkning i stora eller 

mycket stora mängder. Pengar som sedan förts ut som lån mot ränta till i vissa fall statsledningar 

och/eller lån mot ränta till underliggande banksystem. Men man har också tillverkat pengar för att 
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ges som gåvor, som ofta varit hemliga eller mycket kontroversiella, därför att gåvorna inte varit 

ägnade att hjälpa folket utan enskilda företag som kommit på obestånd och som haft nära kontakter 

med centralbanksägarna. Det finns anledning att misstänka att hemliga gåvor också kontinuerligt 

har givits till hemlig militär forskning, det mer och mer globala övervakningssamhället (exempelvis 

NSA i USA), mutor och korruption samt delvis hemlig finansiering av underrättelsetjänster. Så 

kallade konton utan övre gräns och vars redovisning är extremt känslig och absolut inte är ägnad att 

nå allmänhetens kännedom. Detaljer som jag går in på i trilogin i del II. 

Just de här känsliga detaljerna, hur ägare till stora banker (ej nödvändigtvis centralbanker) 

tillverkade pengar till sig själv och sina vänner och bekanta vid sidan om att tillverka pengar för 

utlåning till samhället, aktualiserades i samband med att åtminstone en av de isländska storbankerna 

gick i konkurs år 2008. Det isländska folket blev den samhällspart, som med sina skatter skulle 

täcka de enorma förluster som nämnda bank gjorde, och som till viss del utgjordes av gåvor (läs: lån 

som har ytterst förmånliga amorteringskrav med låg eller obefintlig ränta, till bankens ägares vänner 

och bekanta. Lån som med sina extremt långa amorteringstider till låg eller obefintlig ränta på 

grund av inflation sjunker i värde så när det är dags att återbetala så har den reella 

återbetalningsdelen sjunkit rejält. Därav förklaras ordet gåva till vänner och bekanta. Folket fick 

alltså stå för dessa i princip gåvor utan att tillfrågas om detta var ok. Jag ser, att Positive Money 

fortsätter traditionen att hålla öppet för ovan djupt diskriminerande situation, där ett litet fåtal 

privatpersoner ges rätt att få ha egna penningtillverkande maskiner, utan att behöva utföra någon 

arbetsinsats för att få pengar i sin hand. Den vanliga människan kommer precis som tidigare att vara 

hänvisad till att genom omfattande eller mycket omfattande arbetsinsats behöva arbeta ihop sina 

pengar i belopp som är förhållandevis blygsamma eller mycket blygsamma. Därför kan man säga, 

att makten över samhällets penningtillverkande maskiner i väsentligt högre grad koncentreras till en 

ännu mindre grupp privatpersoner i samhället med hjälp av Positive Money, jämfört med hur 

penningtillverkningen går till i dagens centralbanksekonomi, där ett, globalt sett, stort nätverk av 

sammanlagt, globalt centralbanksekonomiskt sett, tusentals underliggande banker och 

kreditkortsinstitut och andra företag med banktillstånd tillverkar pengar vid sidan om den 

tillverkning, som centralbanken står för. Positive Money effektiviserar därmed uppnåendet av 

kapitalismens (centralbanksprincipens) fyra mål, också i detta avseende, genom att se till att det nu 

endast skall vara centralbanksägarna som får makt över egen penningtillverkning. Kapitalismens 

(centralbanksprincipens) fyra mål är: 

1. Att lägga hämsko på ett lands demokratiska utveckling i syfte att underlätta för egen fortsatt 

verksamhet. 

 

2. Att göra vinster med hjälp av räntor genom utlåning i många former i samhället. 

 

3. Att åstadkomma logiska förutsättningar för stora förmögenhetsskiften av egendom och andra 

förmögenhetsvärden till eget gagn. 

 

4. Att göra den globaliserade världsekonomin till ett jättelikt kasino. 

Dessa fyra mål har en omfattande och mycket ingående logisk analys I trilogin. 

I Organisk ekonomi är det i stället folket som gemensamt äger alla pengar som skapas ur tomma 

luften med de penningtillverkande maskinerna. Det innebär att folket egentligen bara ger sig själv 

gåvor från sina redan gemensamt ägda pengar. Hur exakt detta går till, kräver en särskild analys, 
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som är för omfattande för att ges här, men som ges i del II och del III i trilogin. Här vill jag nämna, 

att det är viktigt att komma ifrån den extrema orättvisa och favorisering/diskriminering och också 

samhällsmanipulation, som centralbanksekonomi bygger in som en hörnsten i sitt sätt att arbeta med 

att ge, och jag upprepar, en liten grupp privatpersoner både makten över penningtillverkningen och 

ägandet över pengar som skapas med samhällets penningtillverkande maskiner. Dessutom gäller i 

centralbanksekonomi, vare sig vi talar om dagens centralbanksekonomi eller om Positive Money, att 

en liten grupp privatpersoner bestämmer över vilka människor i samhället, som skall få pengar i sin 

hand och vilka som skall bli utan.  

I Organisk ekonomi är det, och jag betonar, folket själva, individuellt, som bestämmer hur mycket 

pengar man behöver för att förverkliga sitt liv och sina favoritintressen. På så sätt kommer aldrig för 

mycket pengar ut i samhället utan precis bara så mycket som är folkets behov att förverkliga sina 

livsintressen ögonblick för ögonblick utan samhället skadas eller att man skadar varandra. Det är 

folket, kollektivt och samtidigt individuellt, i en process som hanteras med hjälp av superdatorerna, 

som fördelar pengar dit de behövs i ögonblicket, och i de mängder som speglar de individuella 

behoven ner på detaljnivå. På så sätt garanteras att inflation inte uppstår, ens teoretiskt, eftersom 

pengar bara existerar i ögonblicket och elektroniskt (se analys i el III av trilogin). Det går alltså inte 

att lägga pengar på hög i Organisk ekonomi. Pengar blir i stället en teknikalitet i form av digitala 

bokföringsposter i superdatorerna, som speglar byten av varor och tjänster i realtid. Alla människor 

är involverade, och inte som i äldre tider bara de som hade pengar i plånboken eller på ett 

bankkonto. På så sätt aktiveras samhällets urkraft till 100 procent, till skillnad från några enstaka 

procent i dagens centralbanksekonomi eller i centralbanksekonomi-varianten Positive Money, 

eftersom pengar fördelas så ojämnt mellan människor i en centralbanksekonomi. Alla människor 

blir i Organisk ekonomi ekonomiskt oberoende och börjar leva som rika människor lever idag i sitt 

ekonomiska oberoende, där pengar inte längre är något problem i deras liv. För att det här skall 

fungera rent praktiskt i Organisk ekonomi, måste, vad jag i trilogin kallar för, de första 11 

samhällsnycklarna komma på plats. Sedan introduceras ytterligare 11 samhällsnycklar steg för steg, 

de förstärker bland annat människovänligheten, demokratin, integritets- och inflationsskyddet. Jag 

ser att Positive Money inte är i närheten av så kolossala och genuint människovänliga 

samhällsreformer som Organisk ekonomi presenterar. Positive Money är fortfarande i sin kärna ett 

centralbanksekonomiskt system, som söker uppnå kapitalismens fyra mål med hjälp av den 

obalansskapande process som lån mot ränta innebär. I Organisk ekonomi har räntan förbjudits, 

medan lån mycket väl kan förekomma, men omdefinierade att inte längre nödvändigtvis behöva 

betalas tillbaka. Ränta ger nämligen upphov till pyramidspel som slår sönder samhället. I del 2 av 

trilogin går jag igenom matematiken för dessa pyramidspel och visar hur samhället slås sönder, 

därför att en försåtlig och garanterad brist på pengar skapas i en lån mot ränta-ekonomi, som är ett 

annat ord för centralbanksekonomi. 

 

Den III:e samhällsavgörande frågan (Enligt vilka regler skall pengar som skapas 

ur tomma intet föras ut i samhället i varje enskild nation?)  

besvaras av Positive Money med att i huvudsak två regler skall tillämpas. Första regeln är genom 

gåvor till staten, där staten i sin tur föreslås ha fyra sätt att fördela gåvorna. Jag återkommer till 

dessa fyra sätt. Andra sättet att föra ut pengar till samhället är genom lån mot ränta till det 

underliggande banksystemet. Det underliggande banksystemet skall i sin tur fördela pengarna 

genom ytterligare lån mot nu högre ränta. Det är så banksystemet gör vinst. Bankernas lån till 

folket, de många små och medelstora företagen och större företag och olika organisationer skall 
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fortsätta att ske enligt dagens diskrimineringsprocess. Det innebär att den vanliga människan också 

även i Positive Money tvingas stå med mössan i hand, fjäska, bocka och buga för 

banktjänstepersoner för att man kanske skall beviljas lån mot ränta. I dagens centralbanksekonomi, 

visar det historiska facit, har banker i högkonjunkturer beviljat lån mot ränta till alla möjliga 

projekt, även investeringar som inte hade med den verkliga ekonomin eller så kallade produktiva 

samhällsinvesteringar att göra. Pengar som gick till samhällsfarlig spekulation som i hög eller 

mycket hög grad bidragit till att lösa ut svåra finanskriser. Detta skall fortsätta även med Positive 

Money och möjligen med ännu större lätthet att få lån, samtidigt som företrädarna för Positive 

Money menar att förhoppningsvis kommer en större del av de utlånade pengarna att gå till 

produktiva samhällsinvesteringarna i en högkonjunkturfas. Något garanterat löfte ges inte. Med 

produktiva samhällsinvesteringar menas den typ av investeringar som bygger välfärd i ett samhälle i 

form av bland annat förbättrade infrastrukturer, skolor, sjukhus, äldrevård etcetera etcetera. I 

lågkonjunkturerna, i den gamla (läs: dagens) centralbanksekonomi, beviljades lån sparsamt eller 

extremt sparsamt. När beviljande skedde i lågkonjunkturer, skedde det i stort sett uteslutande till 

ändamål, som innebar minimal risk för banken/bankerna att få igen sina pengar i de 

expropriationer/utmätningar, som ofta skedde om låntagaren inte lyckades betala igen de lånade 

pengarna. Utlåningen i lågkonjunkturerna, under de senaste åtminstone 40 åren, gick till framför allt 

köp av bostadsrätter, villor, byggande av lyxgallerior samt lyxkonsumtion. Syftet var att bankerna 

via utmätningar/expropriationer skulle ta över bostadsrätten, villan, lyxgallerian eller 

lyxkonsumtionen om låntagaren inte kunde betala igen sitt lån. I Positive Money, som är tänkt att 

ersätta dagens centralbanksekonomiska system, rekommenderar upphovsmännen till Positive 

Money, att en större del av pengarna som lånas ut genom bankväsendet skall gå till den verkliga 

ekonomin i lågkonjunkturen. Men rekommendationen är inte tvingande utan bara en löst hållen 

rekommendation varför ingen vet hur pengar kommer att fördelas i lågkonjunkturerna i Positive 

Money vad gäller den stora mängden pengar som lån mot ränta till det underliggande bank och 

kreditkortsväsendet. Precis som i dagens centralbanksekonomi skall det sålunda vara bankerna 

själva, som efter behag skall välja vilka de vill bevilja lån mot ränta. Samtidigt skall bankerna vara 

fria att använda upplånade pengar från centralbanken till också egna företagsköp och köp av annan 

egendom och kanske andra investeringar som bankerna önskar göra. Som konstitutionell logiker ser 

jag att ovan förhoppning respektive rekommendation att sålunda betydligt fler lån skall gå till den 

verkliga ekonomin har ett distinkt syfte i både hög och lågkonjunkturerna. Syftet är, och läs detta 

noga då det är ett explosivt känsligt fakta, att skapa betydligt fler skuldsedlar i den vanliga 

ekonomin, än vad dagens centralbanksekonomi har kapacitet till. Det innebär att dagens 

skuggbankssektor formligen kommer att explodera i omfattning i Positive Money. Dessa ytterligare 

mängder skuldsedlar (väsentligt ökad skuldsättning av samhället) är helt avgörande för att Positive 

Moneys storsatsning på investmentbanking-expansion skall kunna lyckas. Investmentbanking-

expansionen är sålunda ett annat namn för det massiva utvidgandet av den samhällsfarliga 

skuggbankssektorn i världen. Jag återkommer i kapitel 2 till dessa känsliga detaljer, som berör 

investmentbankprincipen i Positive Money. I kapitel 2 utreder jag hur Positive Money lyckas 

neutralisera begreppet moral hazard. Moral hazard har blivit ett känsligt etiskt moraliskt problem i 

dagens centralbanksekonomi/skuggbankssektorhantering. Jag ser att Positive Money inför en typ av 

lagstiftning där moral hasard i princip görs rumsrent genom att moral hazard inte längre skall synas 

i investmentbanksammanhang men väl finnas kvar i den löpande verksamheten. Moral hazard 

indikeras till och med vidareutvecklas och därmed användas i betydligt större samhällsskala än vad 

som gäller idag. Det är så här verklighetens samhällsfara avslöjas i Positive Money när jag som 
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konstitutionell logiker väl tränger på djupet i Positive Moneys akademiska avhandling. På punkt 

efter punkt avslöjas en allvarlig samhällsfara. Ett illusionsbedrägeri av mörkläggningar och 

utlämnande av vital viktig information avslöjas som kommer att göra livet till ett bokstavligen 

helvete för miljontals och tiotals miljoner människor när väl svårigheterna, efter säg 10 till 20 år av 

inledande fantastisk högkonjunktur, börjar visa sig i samhället som konsekvens av den hänsynslöa 

skuggbankssektorn som expanderar kraftfullt i Positive Money. Jag återkommer som sagt till dessa 

detaljer. Här behöver du som läsare först förstå hur pengar förs ut i samhället i Positive Money. 

 

Första sättet igen att föra ut pengar till samhället i Positive Money 

Här för Positive Money, via den penningtillverkande centralbanken med sina hemliga ägare, ut 

pengar som gåvor en gång i månaden till staten. När staten väl fått den periodiska gåvan är staten fri 

att fördela gåvan i enlighet med ett eller flera av följande fyra alternativ som Positive Money 

föreslår gåvan skall fördelas till: i) sänka skatterna ii) betala igen på statsskulden iii) finansiera 

delar av statsbudgeten iv) direkta gåvor till folket, lika mycket till var och en. Lägg här märke till att 

det sålunda bara handlar om ett förslag. Återigen en av dessa vagheter där den vanliga människan 

inte vet hur saker kommer att bli med bestämdhet. Positive Money påstår alltså att det även 

fortsättningsvis behövs ett egentligen helt onödigt skattesystem, och förmodligen en statsskuld, om 

politikerna saknar pengar och skatterna inte räcker till, och man snabbt behöver få in pengar till 

statsbudgeten. I Organisk ekonomi försvinner såväl skattesystemet som statsskulden med ett 

pennstreck. Hela statsbudgeten finansieras i stället direkt från samhällets penningtillverkande 

maskiner, som en del i de tre primära samhällsflödena som superdatorerna håller reda på (se nedan 

samt analys kapitel 5 i del III av trilogin). Det vill säga, eftersom folket genom sin garanterat med 

hjärtat tänkande statsledning av stora politiker kontrollerar de penningtillverkande maskinerna och 

är första och enda ägare till pengarna som tillverkas, så är det hur lätt som helst för staten, att som 

en gåva från folket till sig självt ge staten pengar, som den behöver för att bygga och underhålla 

broar, vägar, skola, vård, omsorg, polis, domstolar och mycket mer. På så sätt kan staten ge en 

utomordentligt god service utan tanke på kostnaderna. Det vill säga principen för hur Benjamin 

Franklin finansierade statsbudgeten i Pennsylvania under då goda åren ca 1723-1750 i de 

amerikanska kolonierna utan att inflation uppstod och utan att skatter behövdes tas ut. Staten 

behövde varken ta några lån eller ta ut några skatter från folket. Samma ekonomiska 

tillvägagångssätt har, visar ekonomisk historia, tillämpats av bland annat såväl kung Henry I i 

England på 1100-talet (det engelska tallysystemet upphovsman) samt av kommunpolitikerna på ön 

Guernsey i Engelska kanalen i perioder mellan åtminstone 1816- ca 1958. Det är sålunda 

utomordentlig kvalité utan krav på att vara effektiv som kommer att gälla, därför att med en sådan 

överväldigande stark statsbudget, där samtidigt samhällets urkraft är aktiverad, behöver man inte ha 

bråttom längre. Man behöver inte stressa, utan kan ta sig tid och göra varje arbetsmoment gediget 

därför att allas försörjning garanterat är tryggad. Här väl att märka att det jag beskriver inte skall 

förväxlas med de i flera fall ohyggliga kommunistiska experimenten som ekonomisk historia 

berättar om skett på 1900-talet. Jag berättar ovan om en genuint människovänlig samhälls ekonomi 

med namnet Organisk ekonomi. I de kommunistiska experimenten, en del lever fortfarande kvar i 

världen, utsätts hela folk för helt onödigt umbärande därför att den mäktiga urkraften inte aktiveras 

mer än till några få futtiga procent i stället för 100 procent som skedde i exempelvis Benjamin 

Franklins väl fungerande (utan inflation)  monetärt finansierade ekonomi ovan. Organisk ekonomi 

är en vidareutvecklad Benjamin Franklin ekonomi. Ränta förbjuds i grundlag, precis som kung 

Henry I gjorde på 1100-talet. Franklin tillät ränta. Organisk ekonomi innebär betoning på ännu 
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större människovänlighet och samhälleligt välstånd för absolut alla. Jag betonar: att känna 

yrkesstolthet efter väl utfört arbete utan stress blir då inte bara vackra ord utan något realistiskt 

uppnåbart, därför, då detta tål att upprepas med tanke på hur alltfler människor tvingas att anpassa 

sig till idag, att ingen stress behöver råda längre. De som jobbar med uppgifter i Organisk ekonomi 

är sålunda inte längre överbelastade. Behövs det fler människor, som utför en viss syssla, så tar man 

in fler. Mer märkvärdigt än så är det inte samtidigt som det garanterat finns pengar i allas 

plånböcker på ett mycket generöst sätt. Inom vård, skola och omsorg får man äntligen tid till både 

patienter, elever, anhöriga och äldre där behoven finns utan tanke på vad kostnaderna blir. Man tar 

hänsyn till att omsorg och omtanke får kosta rejält och gärna ta tid, eftersom jobbet som skall göras 

uppmuntras göras med hög eller utomordentligt hög kvalité. Det vill säga att jobbet inte som idag 

bara blir gjort så effektivt och rationellt kostnadsbesparande som möjligt, för att ägare i bakgrunden 

skall spara pengar, i kombination med att göra vinst (så kallad private equiting), som gäller i en 

centralbanksekonomi med bland annat riskkapitalister som köper upp företag och verksamheter 

med syftet att egentligen bara sälja dem igen  och med vinst. Aktörer som inte är mer intresserad av 

en kärnverksamhet än att man medvetet avsiktligt monterar ner kvalitén i form av arbetsglädje och 

medinflytandet samt kvalitén i verksamhetens varor och tjänster därför att det går att tjäna pengar 

den vägen på att snåla och dra in på varor och tjänster. Dessa företag följer därför idealet att det är 

pengar (läs vinsten till riskkapitalistens aktieägare) som styr och är det primära, inte nödvändigtvis 

livsglädjen, medinflytandet och livskvalitén hos de anställda som sköter företagets dagliga 

verksamhet och kunderna som som vänder sig till den riskkapitalstyrda verksamheten för att köpa 

varor och tjänster. Organisk ekonomi kan jämföras med hur det idag och också i Positive Moneys 

tänkta ekonomi råder ett mer eller mindre människofientligt samhälle grundat på vinstprincipen 

(vinsten/räntan) är det primära. En typ av samhälle, i vilket fler och fler människor närmast 

förnedrande och cyniskt hänvisas till låglönejobb eller jobb vars löner sjunker i sken av att det är 

ekonomiskt nödvändigt. Annars överlever inte de konkurrerande företagen i sin knivskarpa kamp 

om överlevnad på den så kallade marknaden. Ett samhälle träder därvid fram i vilket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

det råder åtminstone drygt 4 procents arbetslöshet, lågt räknat eller mycket lågt räknat, och där 

ungdomar kan ges en så låg begynnelselön, att företaget som anställer dem skall kunna gå med vinst 

och ge avkastning till aktieägare om det är ett aktiebolag. I krisande länder kommer det också i 

Positive Money i dess lågkonjunkturer, att finnas en arbetslöshet på åtminstone 20 procent eller 

mer. Så som gäller idag i exempelvis Grekland, Portugal och Spanien. Organisk ekonomi är att 

börja tänka utanför den box av invant tänkande som råder idag. Att tänka på det nya sätt som 

Organisk ekonomi innebär är sålunda att upptäcka att det plötsligt finns ett överflöd av pengar, 

därför att bristen på pengar i samhället har byggts bort med hjälp av ett logiskt knep, som jag går 

igenom i trilogin. Nyckeln är hur man för ut pengar till samhället. Vem som skall kontrollera 

samhällets penningtillverkande maskiner (folket eller ett antal hemliga privatpersoner), vem som 

skall äga pengarna i det ögonblick de lämnar den penningtillverkande maskinen (folket eller ett 

antal hemliga privatpersoner). I Organisk ekonomi gäller att verksamheter inte längre behöver gå 

med vinst, därför att, och läsa också detta häpnadsväckande fakta noga, alla redan är ekonomiskt 

oberoende. Är man ekonomiskt oberoende behöver man inte ytterligare pengar. Det räcker att ha så 

mycket pengar, att man är ekonomiskt oberoende och därmed fri att göra i princip vad man vill, så 

länge som man inte skadar andra och samhället. I trilogin visar jag i detalj hur utanför boxen-

tänkandet går till. Idag råder sålunda diskriminering på arbetsplatser. Anställningsförhållanden där 

man inte får säga sin mening och där medinflytande blir mer och mer sällsynt, därför att en 

toppstyrning/diktatur i form av överdriven kontroll och integritetskränkning håller på att breda ut 
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sig. En typ av anställningar håller på att införas eller har redan införts, som har USA:s hårt 

toppstyrda arbetsliv som förebild. De anställda tvingas i dessa typer av anställningar att ägna onödig 

tid till dokumentation och rapportskrivning, i stället för att fokusera på det man är bra på och som 

man tycker är roligt. I Organisk ekonomi ligger betoningen på, och jag upprepar, livsglädje, trivsel 

och skapande av utomordentlig kvalité, där var och en efter förmåga får bidra med det man älskar 

att syssla med, och som i Organisk ekonomi därför kallas favoritsysselsättningar. Genom att sålunda 

omdefiniera arbete och arbetsinsats i grunden från dagens definition, i vilken en liten grupp 

arbetsgivare bestämmer vad som skall räknas som inkomstbringande sysselsättning, till att varje 

människa själv börjar syssla med sina favoritsysselsättningar, vad än dessa är, så länge man inte 

skadar samhället och de andra, så försvinner all arbetslöshet på bara några timmar. Det är alltså 

förbluffande enkelt hur lätt det stora arbetslöshetsproblemet kan lösas. Men man behöver tänka 

utanför boxen av invant konventionellt tänkande. I favoritsysselsättningarna ger man sig själv, via 

superdatorerna, sålunda exakt så mycket pengar som behövs för köp av de varor och tjänster, i de 

personliga behov man har i förverkligandet av sina intressen, i växelverkan med andras liv och 

livsutvecklingar. Man får alltså inte mer pengar än vad man behöver och pengar går inte att spara 

eftersom de tillverkas i samma ögonblick som de konsumeras. Det är därför pengar blir simpla 

bokföringsposter i superdatorer. En del människor kommer att ha större kostnader för att förverkliga 

just sina livsprojekt än vad andra har. Eftersom människor är olika kommer olika mycket pengar att 

föras ut till var och en som gåvor från allas gemensamma pengar. En del kommer att behöva mer 

pengar för sina projekt av varor och tjänster än vad andra kommer att behöva. En del nöjer sig med 

små eller mindre projekt. Andra vill bygga stort eller storskaligt. Människor är helt enkelt olika och 

detta grundläggande faktum behöver respekteras i grundlag. Principen är att alla skall ha välfyllda 

plånböcker. Jämför detta med hur det är idag när människor i arbetslivet i princip lever med kniven 

på strupen. Man konkurrerar om osäkra anställningar, som dessutom blir alltmer sällsynta och 

samtidigt toppstyrda, stressade och kontrollerade. Otrivsel, oro för om man skall få behålla jobbet 

och stress breder ut sig. Det gäller inte alla arbetsplatser, men det gäller fler och fler. Samtidigt 

gäller att arbetslösa tvingas leva ofta knapert eller mycket knapert därför att samhället just nu styrs 

av illusionen (samhällslögnen) som påstår att det råder brist på pengar till mängder med 

verksamheter. Sanningen som undanhålls och mörkläggs är att de tre samhällsavgörande frågorna I, 

II och III väljs att besvaras i hemlighet till en liten egoistisk och girig elits väl på de mångas 

bekostnad. Dessa tre frågor besvaras idag sålunda inte till folkets, företagandets och nationens 

favör. Som en konsekvens har vi att exempelvis de arbetslösa i utomordentligt många fall inte tillåts 

förverkliga sina drömmar utan i stället tvingas att hålla igen på sin konsumtion (läs: möjlighet att 

byta varor och tjänster med andra). Samtidigt tvingas man som arbetslös att på ett ofta 

förödmjukande sätt acceptera arbetsuppgifter och sysslor som inte sällan är långt ifrån den 

arbetslöses favoritsysselsättningar (vad denna egentligen önskar att arbeta med). En del arbetslösa 

tvingas dessutom flytta från den invanda och kanske älskade hemmiljö man egentligen vill leva i. 

När rader av diskrimineringar och helt onödiga orättvisor summeras är det ingen överdrift att påstå 

att vi idag lever i ett människofientligt och kärlekslöst samhälle. Vi har idag en typ av statsapparat 

(en typ av folkets förlängda arm) i vilken många av statens anställda (ej alla statens anställda vilket 

behöver betonas) egentligen inte passar för sina uppgifter därför att de är direkt olämpliga. Direkt 

olämpliga därför att dessa personer inte tänker med hjärtat. De har därmed inte några större problem 

med att köra över andra. I denna typ av primitivt utvecklat samhälle hålls den väldiga urkraften 

tillbaks på många sätt. Livsglädjen förtvinar samtidigt som en liten elit stadigt får det bättre och 

bättre och till slut börjar leva sina liv i skyddade zoner skilt från det övriga samhället. I Organisk 
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ekonomi är urkraften i stället sålunda aktiverad till 100 procent och livsglädjen blomstrar för alla 

därför att varje människa bejakas individuellt i vad som passar just den människan. I Organisk 

ekonomi sker fördelningen av varor och tjänster med hjälp av superdatorer, som i realtid, dygnet 

runt, året runt, beräknar och balanserar samhällets tre primära samhällsflöden. 

 

Första primära samhällsflödet i Organisk ekonomi 

Det första som måste registreras är varje enskild människas personliga val av favoritsysselsättning/-

ar som bidrag till allas gemensamma samhällsuppbyggnad. Den som älskar att syssla med fåravel 

registrerar att det är just den saken vederbörande vill ägna sig åt. Grävmaskinisten ger sitt 

samhällsbidrag med sin kunskap att utföra schaktarbeten. Läkaren bidrar med sin medicinska 

kunskap, kompositören av musik med sin, och bildhuggaren med sin och så vidare. Om man utför 

favoritsysselsättningen, det vill säga utför arbetet, som ett bidrag till samhället, kopplar man upp sig 

till samhällets superdatorer. Där berättar man för omvärlden att man utför sin favoritsysselsättning, 

så att superdatorerna vet, och kan länka samman andra människor, som är intresserade av just den 

favoritsysselsättningen, med den aktuella personen.   

 

Andra primära samhällsflödet i Organisk ekonomi 

Alla människor kommer att ha önskningar angående allmänna eller personliga projekt som man vill 

realisera eller för det personliga behovet. Förverkligandet av dessa önskningar eller behov kostar 

mer eller mindre pengar, eventuellt väldigt mycket pengar (materiella resurser och/eller tjänster av 

olika slag behöver tas i anspråk), och fordrar därför planläggning, även för logistikens skull, och 

måste därför registreras (se kapitel 7 i del III av trilogin). Därför måste dessa personliga önskningar 

eller kostnadskalkyler också matas in och registreras i de stora superdatorerna, vilket sker via vars 

och ens handdator. På så vis talar man om för omvärlden (samhället) vad det är man vill ha och 

behöver. Tio flaskor vin av det eller det utsökta märket. En bil av absolut toppklass och bekväm på 

ett sätt så det blir en stor njutning att köra bilen och så vidare. Du kan leka med alla tänkbara 

önskningar bara du inte skadar andra och samhället. Jag vill uppleva en 18 månaders jordenruntresa 

med besök i alla möjliga slags upplevelser. Vad finns det för erbjudanden? 

 

Tredje primära samhällsflödet i Organisk ekonomi 

Nationen, och så småningom hela världen, måste ha fortlöpande kontroll över vilka realtillgångar 

det finns till förfogande i realtid, när fler och fler nationer väljer att börja genomföra 

människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. I det tredje primära samhällsflödet 

håller superdatorerna reda på vad som finns i råvarutillgångar, mängden skog, mineraler, 

vattenresurser, åkermark, energi och så vidare.  

  Superdatorerna balanserar de tre primära samhällsflödena mot varandra genom att varje 

sekund undersöka hur stor tillgång av arbetsutförare (människors samlade spektrum av 

favoritsysselsättningar) inom alla olika områden det finns, jämfört med nationens eller världens 

aktuella behov, samt hur befintliga realtillgångar kan möta upp dessa behov. Superdatorerna ser 

alltså till att de tre primära samhällsflödena balanserar varandra, så att inte större uttag görs av 

exempelvis skog än vad återväxten av skog klarar av. Omtanke om kommande generationer är 

viktig för beräkningarna, så att försörjningen är tryggad även för framtiden, så att allas önskningar 

blir tillgodosedda utan att diskriminering sker.   

  Tänkandet kommer givetvis att vara ekologiskt med ständig återvinning av olika material, 

när människor slänger saker som de inte längre vill använda sig av. Att en nation har stora 
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råvarutillgångar, som exempelvis olja, är bara en liten del i denna nations potential när den övergår 

till ekonomiskt oberoende för alla sina innevånare. Den verkliga potentialen är urkraften när den är 

till 100 procent aktiverad och stimulerad enligt de 22 nycklarna. Enligt högkulturkunskap kommer 

samhällsutvecklingen att gå i riktning mot skapande av ett globalt samhälle, där sålunda 

nationsbegreppet till slut blir ett meningslöst begrepp, eftersom allt till slut går i riktning mot en 

enda gemensam nation.  

        När alla blir ekonomiskt oberoende kommer varor och tjänster av tusen och ett slag att göra sig 

gällande och skapa en sammanlagd rikedom som är enorm i nationen och i förlängningen det 

globala samhället.  
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Kapitel 2 

Bilden i stort av Positive Money 

 

 

Jämförelse mellan Positive Money och Organisk ekonomi har levererats i kapitel 1. Här i kapitel 2 

fördjupas analysen av Positive Money. Syftet är att du som läsare tydligt skall se hur den brutala 

samhällsskadande kraften förstärks väsentligt i Positive Money. Hur sålunda denna 

samhällsskadande kraft blir ännu mer kraftfull i sin skadande verkan i sken av att Positive Money 

vill samhället, den vanliga människan och de många små och medelstora företagen väl.  

 

Positive Money är en fortsättning på centralbanksekonomi-principen. Ja, ett helt nytt 

centralbanksekonomiskt system. Det innebär, och läs också detta noga, att de allvarliga systemfel 

som finns inbyggda i dagens centralbanksekonomi kommer att fortsätta i Positive Money. 

 

Att försöka definiera begreppet centralbanksekonomi är en svår uppgift, eftersom det är åtminstone 

ett tjugotal mer eller mindre intelligenta, varav några högintelligenta, illusioner som bygger upp 

begreppet. Därför har trilogin skapats så att de läsarr som vill veta på djupet hur kapitalismen 

(centralbanksekonomi) fungerar skall få den servicen samtidigt som en ingående beskriven lösning 

på systemfelet i centralbanksekonomi presenteras som ett förslag i trilogins  

del III. När jag sålunda här beskriver Organisk ekonomi är det bara i princip en kort 

sammanfattande beskrivning som levereras.   

 

Illusion är sålunda detsamma som att ge sken av att något gäller som i verkligheten är något annat.  

Helt enkelt att föra ett sammanhang bakom ljuset. Jag ser att Positive Money ger sken av att mycket 

stora framstegsvänliga samhällsreformer kommer att ske bara Positive Money kommer på plats 

som nytt samhällsekonomiskt system. Upphovsmännen till PM indikerar i framför allt sina folkligt 

orienterade videos på internet, bland annat en video på Youtube, att samhället, man tar England som 

exempel, kommer att börja blomstra på betydligt fler sätt än vad som varit möjligt i dagens 

centralbanksekonomi. När jag analyserar den akademiska avhandling, som bifogas av Positive 

Money på deras webbsida, ser jag, att denna samhällsblomstring förverkligas i en inledningsfas. 

Därefter, när inledningsfasen är förbi, blir det i stället precis tvärtom, och det är denna mycket 

obehagliga sanning, som sålunda är fullt möjlig att förutse kommer att lösas ut, som de folkligt 

orienterade videos inte informerar om. Löften ges i nämnda videos av PM om gåvor av pengar, 

såväl till den vanliga mannens och kvinnans plånbok som till statens statsbudget. Gåvorna sker i 

form av direkta gåvor av pengar från centralbanken till staten. Därefter från staten, detta garanteras 

inte, men rekommenderas som en möjlighet av upphovsmännen till Positive Money, från staten till 

folket. Det är upp till staten att välja, om man inom statsbudgetens ram har råd att ge lite av den 

månatliga centralbanksgåvan även till folket, som direkt gåva av pengar. Och det låter naturligtvis 

mycket lockande för många människor, som är vana vid att staten är mycket restriktiv med gåvor, 

men desto mer ”generös” med att ta ut skatter och lägga olika pålagor på folks axlar. För en 

människa, som endast har ytliga kunskaper i ekonomi, blir det därför ett mycket lockande budskap 

som förs fram till folket, att äntligen få gåvor av staten, som i sin tur får gåvor av centralbanken. 

Människor informeras inte om baktanken, den hemliga planen, med denna till synes stora 

välvillighet och omtanke.  
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Positive Money inför en rad nya lagar  

Lagarna har bland annat uppgiften att det skall bli ännu lättare för den vanliga människan, de många 

små och mellanstora företagen, samt även de större och stora företagen i samhället, att såväl i 

högkonjunktur men framför allt i lågkonjunktur kunna ta lån mot ränta och sedan ytterligare lån mot 

ränta för att betala amorteringar och räntor på tidigare tagna lån och få lite över till ytterligare 

investeringar. Lägg till detta, att även staters statsledningar, med början i England, kommer att 

bemötas på detta till synes generösa sätt. Konsekvensen är, att statsskulderna indikeras raka i 

höjden, därför att det kommer att vara så lätt att låna pengar för staten, samtidigt som staten genom 

de direkta gåvorna från centralbanken kan förlänga redan ingången statsskuld utan att behöva 

hamna i en skuldfälla omedelbart. Staten skjuter på så sätt sin skuldfällesituation på framtiden. 

Skuldfällan löses ut vid en senare tidpunkt, och då när statsskulden med sina räntor till slut ändå blir 

övermäktig för staten att kunna betala med gåvor från centralbanken kombinerat med 

skatteunderlag man har för att betala enbart räntorna på statsskulden. På samma sätt kommer 

hushållen att skjuta på sin skuldfällesituation på framtiden. Men när väl skuldfällorna slår till 

kommer det att ske med en ännu större kraft och brutalitet än vad som hittills skett i den nuvarande 

centralbanksekonomin därför att skuldfällorna byggts upp under längre tid (läs: högkonjunkturen 

förlängs i Positive Money). Det är därför bland annat som jag uttryckligen varnar för det 

ekonomiska systemet Positive Money. Positive Money är nämligen som en utsträckt hand som till 

att börja med smeker och talar vänligt för att sedan plötsligt förbytas till att bli en rungande örfil 

som ryter och vrålar. Därför behövs det en analys som redan tidigt på förhand varnar för denna 

brutala örfil så den slipper lösas ut i samhällen. 

 

I inledningsfasen av Positive Money sker en fantastisk eller imponerande 

högkonjunktur 

I dagens centralbanksekonomi har det varit svårt eller mycket svårt för såväl statsledningar som den 

vanliga människan, de många små och medelstora företagen och även större företag att få lån i 

lågkonjunkturer. Undantag är de låntagare som skall använda sina lånade pengar till köp av 

bostadsrätter och hus som jag nämnde i kapitel 1. Värden som snabbt kunnat omsättas i stora värden 

när de exproprierats av banker om låntagaren inte betalat sina lån. Bankväsendet har således bara 

beviljat lån till projekt som ger stora värden vid exproprieringar/utmätningar. Med Positive Money 

införs en ny lag som har till uppgift att det skall bli ännu lättare för den vanliga människan, de 

många små och mellanstora företagen samt även de större och stora företagen i samhället samt 

staten att såväl i högkonjunktur men framför allt i lågkonjunktur kunna ta lån mot ränta. Det 

innebär att det kommer att bli lättare att efter det första tagna lånet ta ytterligare lån mot ränta för 

att använda det andra tagna lånet till att betala amorteringar och räntor på det tidigare tagna lånet 

och förhoppningsvis få lite över till ytterligare investeringar. Samtidigt kommer det att vara enbart 

centralbanken som tillverkar pengar ur tomma intet. Vanliga banker och företag med banktillstånd 

förlorar sålunda möjligheten att tillverka pengar ur tomma luften i Positive Money. Just dessa 

detaljer kommer att få mycket stora konsekvenser, som jag strax återkommer till. I inledningsfasen 

av Positive Money sker en sakligt sett fantastisk eller imponerande högkonjunktur. Det kommer att 

träda fram tusen och ett nya samhällsprojekt också i den verkliga ekonomin eller det som jag i 

trilogin kallar för produktiva samhällsinvesteringar. Den typ av samhällsinvesteringar som bland 

annat är att bygga skolor, sjukhus, omsorgsinrättningar, bostäder, nöjespalats, sportarenor, broar, 

järnvägar, dammar, hamnar, kanaler, jord-, skogs- och bergsbruk.  Men skenet bedrar sålunda. Det 

hela är en illusion. Haken eller kruxet är nämligen, att stora delar eller mycket stora delar av denna 
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på ytan imponerande samhällsutveckling (sett i inledningsfasen) sker med hjälp av skuldsättning 

mot ränta. 

 

En absolut gigantisk skuldsättning i Positive Money 

Det betyder att betydligt fler helt vanliga människor, små och mellanstora företag kommer att 

skuldsättas upp över öronen i de många lån mot ränta som man kommer att behöva ta för att få fram 

pengar till allt byggande, allt förverkligande i inledningsfasen. Och det är just detta som är det 

känsliga, ty den ökade utlåningen också i lågkonjunkturerna, tillsammans med gåvorna till dels 

staten dels eventuellt till folket, kommer att göra att den kritiska tidpunkten när en skuldfälla visar 

sig kommer att förskjutas också där en bit in i framtiden. Vad som då sker är, att när väl skuldfällan 

slår till, så har skulden hunnit växa till ännu större skuldbelopp i Positive Money än i dagens 

centralbanksekonomi. Detta följer logiskt av, att den skuldsatte "hänger med" i förmåga att kunna 

betala sina amorteringar och räntor längre tid, så som jag gick igenom i statsledningsfallet med 

statsskulden ovan. Det betyder rent konkret, att när väl skuldfällan är ett faktum, och den egna 

ekonomin, den egna företagsverksamheten eller statsskulden inte tillåter fler lån mot ränta, så 

hamnar den skuldsatte i obehagliga exproprieringar/utmätningar med hjälp av de fem svärdens 

illusion (se analys bland annat kapitel 8 i del I i trilogin). De fem svärdens illusion utreds i trilogin. 

Helt kort gäller att de fem svärdens illusion är en samhällsförstörande kraft genom fem cyniska 

metoder som alla bygger på lögner, och som spelas ut av statsmakten och bankerna i sken av något 

samhällsnödvändigt (läs: samhällssanningar). Eftersom skuldfällorna är ännu djupare och dessutom 

fler i Positive Money, så kommer ännu större ägaromfördelningar från flertalet till ett fåtal att ske. 

Det är så centralbanksekonomi-principen utvecklas till ett mästerverk i illusionskonst och 

ekonomisk brutalitet med Positive Money. Vare sig det handlar om att staten i åtminstone 173 

centralbanksnationer tvingas lämna ifrån sig hamnar, industrier, bostäder, vägar, järnvägar eller den 

enskilde sina hus och hem eller företagen sina fabrikslokaler och kontorshus med maskiner och 

kontorsmöbler till realisationspriser eller priser under realisationspriser så kommer detta 

”överlämnande” att ske med de fem svärdens illusion. En del av illusionen i Positive Money är 

sålunda, att det är den vanliga människan, räknat i kanske över 80 miljoner i England och kanske 6 

miljarder i världen om PM förs ut i global samhällsskala, försåtligt kommer att invaggas att tro att 

det är något eget man investerar i med sina tagna lån mot ränta. I verkligheten handlar det om, 

precis som i dagens centralbanksekonomi, att man tar lån mot ränta, vilket innebär att det är banken 

som är den verkliga ägaren intill att hela lånet med sina räntor är återbetalt. När skuldfällorna, den 

här gången i väsentligt ökande massiv samhällsskala, då slår till, så kommer precis som i dagens typ 

av centralbanksekonomi extremt stora värden av ägande att överföras från den enskilde till 

bankerna. Ja, ännu större värden kommer att tvångsöverföras i Positive Money. I bakgrunden 

kommer precis som idag att finnas kapitalstarka köpare som dyker upp och i sin tur köper av 

bankerna. Jag talar här sålunda om en fantastisk inledningsfas av högkonjunktur, som kommer att 

vara säg tio till tjugo år. Sedan kommer baksmällan. Lägg här också märke till att eftersom 

centralbanken indikeras vara den första ägaren av de pengar som tillverkas ur tomma luften 

förändras situationen fullständigt vad gällar ägaraspekten till de pengar som bankerna kommer att 

låna ut till människor. Vad som indikeras är nämligen att Positive Money kommer att försöka införa 

en lagstiftning som ger centralbanken rätten att äga de pengar man tillverkar ut tomma luften. Om 

så sker legaliserar man den urkundsförfalskning som tidigare skett fram till Positive Money därför 

att pengar intill denna brytpunkt saknat ägare och därför egentligen inte kunnat lånats ut. Nedan 

förklaras hur det hela hänger ihop. 
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Den känsliga urkundsförfalskningen som idag pågår i stor samhällsskala… 

inom dagens centralbanksekonomi upphör eftersom bankerna i Positive Money lånar ut någon 

annans (centralbankens) ägda pengar. Pengar som då strikt juridiskt kan återkrävas som 

amorteringar och räntor av centralbanken via det underliggande bankväsendet. I dagens 

centralbanksekonomi är det i stället bankerna som tillverkar pengar som dessutom är ägarlösa (läs: 

ägs ej av banken och ej heller av centralbanken). Dylika utlåningspengar tillverkas ur tomma luften 

varje gång ett lån beviljas med följd att bankerna inte har några egna pengar att låna ut. Därmed kan 

egentligen inte utlåning ske eftersom endast det eget ägda går att återkräva. På så sätt faller också 

ränteprincipen eftersom det inte finns något att ta ut ränta på eftersom pengar egentligen bara 

förmedlas och ej lånas ut. Jag betonar då också detta är mycket viktigt: moderna banker kan således 

strikt juridiskt inte kräva amorteringar och räntor på de pengar som de tillverkar ur tomma luften 

och felaktigt kallar utlåningspengar när den korrekta benämningen är förmedlingspengar som är 

amorterings och räntafria. I trilogin gör jag en djupgående analys av detta känsliga förlopp.  

 

Strikt juridiskt är dagens banker egentligen bara ”bensinstationer” som 

förmedlar en vara mot betalning utan rätt att återkräva varan och utan rätt att 

ta ut ränta 

Tankar man bensin på en bensinstation så förmedlar bensinstationen bensin till bilisten. Efter 

avslutat köp (kundens pengar överlämnas i en byteshandel mot bensin) så är bensinen kundens och 

behöver inte återlämnas i form av någon slags amortering med ränta. Applicerar vi detta 

grundläggande bytesvara-förmedlande resonemang på bankernas ”utlåning” av pengar har vi att ett 

skuldbrevs (skuldsedels) värde förvandlas till endast en bit papper med skrivna ord på (varvid detta 

papper kan betraktas som ett stycke vara), som exempelvis kan benämnas: Bekräftelse på 

genomförd och avslutad affärstransaktion i form av byteshandel, eller någon annan benämning som 

uttrycker vad som skett vid affärstransaktionen, en genomförd och avslutad byteshandel av varor 

med ett överenskommet värde och dessas ägarskap mellan två parter. Med hjälp av Positive Money 

lyckas sålunda de mäktiga centralbanksägarna (storspindlarna) i världen täppa igen den juridiska 

lucka som så länge besvärat dem att deras många banker ägnat sig åt avancerad 

urkundsförfalskning. Denna juridiska fint förutsätter sålunda att centralbanken genom lag plötsligt 

får börja kalla sig ägare till de pengar man tillverkar ur tomma luften. Det var därför jag tidigare 

noga gick igenom de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III så du som läsare tydligt skall 

förstå hur kritiskt känsligt och samtidigt samhällsavgörande dessa tre frågor är. Vem i samhället 

som skall äga pengarna som tillverkas ur tomma luften har monumental betydelse för den fortsatta 

samhällsutvecklingen. Är det folket eller en liten hemlig elit som skall äga dessa nytillverkade 

pengar? Om det helt avgörande ägande inte definieras så sker urkundsförfalskning varje gång man 

försöker låna ut sådana ur tomma luften tillverkade pengar. Dessutom ser du nu själv, att eftersom 

centralbanken (läs: ägarna till centralbanken) indikeras bli ägare till de gigantiska summor pengar 

som centralbanken i Positive Money ensam kommer att tillverka ur tomma luften så blir det de 

redan oerhört mäktiga centralbanksägarna i först England sedan i världen som blir ännu mäktigare 

på först Englands sedan världens bekostnad. Det är sålunda dessa mäktiga centralbanksägare som 

strikt juridiskt blir legala ägare till alla de utomordentligt många samhällsprojekt som de många 

låntagarna (folket och företagandet) lånar centralbanksägarnas pengar till i tron att man skall få äga 

det man bygger med hjälp av sin utförda arbetsinsats och tagna lån i såväl hög som 

lågkonjunkturen. Byggnadsprojekt och andra förverkligade projekt som sedan absolut brutalt 

hänsynslöst kommer att exproprieras/utmätas i de betydligt fler skuldfällor som uppstår i Positive 
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Money. Idag gömmer sig dessa mäktiga centralbanksägare bakom olika truster som är de formella 

juridiska ägarna till centralbanksaktierna. Personer som officiellt kan presentera sig inför varandra 

med ord som att ”jag äger ingenting men jag kontrollerar allt”. Ord som John D. Rockefeller 

brukade använda när han hälsade på andra så kallade förmånstagare, (operating agents) med 

hänsyftning på den enorma förmögenhet Rockefeller inte längre ägde formellt juridisk, men till 100 

procent kontrollerade precis som tidigare genom den/de truster som förvaltade hans enorma 

förmögenhet. Lägg noga märke till att mitt i allt mörläggande av sin egentliga ägarperson gäller 

samtidigt att staten (läs: statsapparaterna i de över 173 centralbanksnationerna), som egentligen 

skall vara folkets och företagandets vän och förlängda arm, försåtligt är i maskopi med såväl 

centralbanken (centralbanksägarna) och bankväsendets ägare på folkets, de många små, mellanstora 

och en rad (ej alla) av de stora och mycket stora företagens bekostnad. Det är så en gigantisk 

konspiration (hemlig plan eller illusion) blir synlig där staten sviker folket och företagandet som 

man egentligen skall representera, skapa välfärd och goda samhällsförutsättningar för. Det är denna 

konspiration (mörklagda plan) som det nu behöver skapas medvetenhet kring. 

 

Här görs en parentes för att säga några ord om orden konspiration och konspirationsteori. 

 

Idag är orden konspiration och konspirationsteori laddade ord som många drar 

sig för att använda i sin mun 

Eftersom många människor idag är allergiska mot ordet konspiration, vill jag här ge ett exempel, 

med syftet att avdramatisera begreppet. Ett omtalat exempel på en konspiration är den där Adolf 

Hitler framställde sig som en fredens man i perioden 1934-1938. Ett år senare, 1939, förklarade 

England Tyskland krig och ett helvete bröt ut, därför att det då avslöjades, att Hitler i hemlighet 

hade följt en plan för annektering av andra länders territorium. Att avfärda rykten, som indikerar att 

en konspiration (hemlig plan = illusion) pågår i ett sammanhang, kan alltså få ödesdigra 

konsekvenser, därför att man inte i tid undersöker de varningssignaler som florerar som rykten. I 

modern tid har vi ett exempel på hur ekonomer tidigt varnade för subprimelånen och en allvarlig 

kommande finanskris. Finanskrisen som man varnade för visade sig bli 2008 års extremt djupa och 

nära globala finanskris som jag har anledning att återkomma till längre fram i denna text. 

Jag upprepar: Att avfärda rykten, som indikerar att en konspiration (hemlig plan = illusion) pågår i 

ett sammanhang, kan alltså få ödesdigra konsekvenser, därför att man inte i tid undersöker de 

varningssignaler som florerar som rykten. Jag vill påstå att det idag existerar mängder med 

sammanhang där en samhällsinstans medvetet mörkläggande väljer att undanhålla vital information 

från att bli känd för medborgarna. I varje sådan situation har vi sålunda, strikt definitionsmässigt, en 

konspiration (hemlig plan) som pågår, vare sig vi tycker om eller ogillar orden konspiration och 

konspirationsteori. Här vill jag att man skall se att konspirationer sålunda är långt vanligare än vad 

många människor tror eller vill tro. Ett ytterligare exempel på en mycket allvarlig konspiration är 

173 centralbanksnationers myndigheters (däribland Sverige och England) mörkläggning av de tre 

samhällsavgörande frågorna I, II och III. Jag är sålunda absolut korrekt i mitt påstående när jag för 

fram att det går att visa med tydliga logiskt välunderbyggda resonemang (vilket görs i trilogin) att 

dessa många centralbanksnationers, åtminstone delar av deras myndighetsstruktur, inte vill att 

medborgarna i de berörda länderna skall bli medvetna om de tre samhällsavgörande frågorna. Det 

finns idag personer på hög eller mycket hög statsnivå i dessa nationer som vet att om människor blir 

medvetna om de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III och det kommer igång en omfattande 

samhällsdebatt så avslöjas omedelbart att staten inte vill den vanliga människan, företagandet och 
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nationen väl trots att det sålunda kan handla om en lång rad så kallade demokratier i vår värld. 

Dessa ledande personer vill inte att det skall skapas bred folklig medvetenhet om att åtminstone 

delar av staten är djupt involverad i byggande av en plutokrati sedan flera hundra år. Plutokrati är i 

det här fallet detsamma som en liten elits härskande genom dold ekonomisk diktatur på bekostnad 

av folkets, företagandets och nationens väl. De ledande personerna det här handlar om, i hög eller 

mycket hög samhällsställning, och som är invigda i existensen av denna plutokratistruktur försöker 

idag med hjälp av samhällslögner dölja, mörklägga vad som faktiskt pågår (den hemliga planen = 

konspirationen). Att i en pågående samhällsdebatt försöka bortförklara  de tre samhällsavgörande 

frågorna I, II och III som en typisk konspirationsteori som man inte behöver ta på allvar är sålunda 

naivt, osakligt och blåögt. Idag håller ett rykte på att skapas om dessa de tre samhällsavgörande 

frågor. Ryktet talar om en konspiration där staten spelar under täcket med en bankirmakt. En 

bankirmakt som idag dessutom utvecklats till en multinationell företagsmakt med en lång rad 

verksamheter inbegripande kontroll av livsmedel, medicin, energi, utbildning, media, 

kommunikation, logistik o.s.v. Åtminstone delar av en lång rad nationers statsapparater spelar 

sålunda under täcket med en dold makt ledd av storspindlar och spindlar som verkar nära globalt i 

sken av att man vill hela folk, små och mellanstort företagande och nationer väl. Så ser kärnfacit ut. 

Sanningen är att denna idag mycket mäktiga företags/bolagsstruktur på nivån av vissa speciella 

multinationella företag, inkluderande centralbanker och bankväsende, verkställer en dold 

ekonomisk diktatur som allvarligt skadar hela folk, ett mycket stort antal av de små och mellanstora 

företagen och nationer. Skadan sker genom cykler av förödande och helt onödiga lågkonjunkturer. I 

högkonjunkturerna som föregår dessa lågkonjunkturer aktiveras endast så små delar av samhällets 

väldiga urkraft att endast förhållandevis marginella välfärdsförbättringar skapas (se analys i del I 

och II i trilogin). Genom att människor undanhålls vad som är möjligt att skapa i välfärd med ett 

betydligt mer utvecklat ekonomiskt system än kapitalismen (centralbanksekonomi) har människor 

inget att jämföra med. Den vanliga människan tror i det läget att de välfärdsförbättringar som görs 

är stora när dessa  i verkligheten är förhållandevis marginella. 

 

Här i början av den medvetandeutveckling som nu sker i England, Sverige och ett stort antal länder 

i världen, en medvetandeutveckling som bland annat denna text är ett uttryck för, ser jag som det 

allra viktigaste att fokus hålls på följande fyra uppgifter i en samtidighet: 

 

1)  Vill man förändra det kapitalistiska systemet, gäller det att börja i rätt ända, vilket är att man 

först måste undanröja den dolda makten. Först när det är gjort är det dags att sätta sig ner och 

diskutera vilket ekonomiskt system man ska ha istället. Det går alltså inte att naivt blåögt fortsätta 

att sticka huvudet i sanden och blunda för att en dolda makt i makten existerar i vår värld. Jag 

uppmanar därför till att sluta odla naivitet och tro att det går att föra en slags förhandling med 

ledarna för kapitalismen (centralbanksekonomin) och hoppas på att dessa mycket mäktiga personer 

genom resonemang och förhandling vill ändra sig i grunden avseende sina fyra mål med sin 

kapitalism (centralbanksekonomi). Jag är absolut allvarlig när jag säger att det historiska facit är 

mycket tydligt på den punkten vilket min trilogi visar. Det handlar om personer som älskar makten 

och ägandet för maktens och ägandets egen skull och man kommer inte frivilligt att sluta odla sin 

egoism, girighet och maktbegär på hela samhällens bekostnad bara för att samhällen hövligt börjar 

be om att bli behandlade med större respekt och få det väsentligt bättre i sina liv. Hela samhällen 

behöver idag slå näven i bordet och säga: Stop! - Vi tar inte mer nu! - Hit men inte längre! Den 

dolda makten vet att man är maktlös mot hela folk som i väldiga opinioner slår näven i bordet. 
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Därför vill man under inga omständigheter väcka hela folk eller den björn som sover. Personligen är 

jag motståndare till revolutioner då dessa bara för på plats nya makthavare som är mutade och 

korrumperade och därmed går i ledband till den dolda makten som fortfarande finns kvar i en 

bakgrund. I trilogin ägnar jag de avslutande 17 kapitlen i del II åt att i detalj visa hur den 

amerikanska revolutionen misslyckades men i historieböckerna framställs som att den lyckades. 

Med andra ord en ren historieförfalskning. Det är så här det historiska facit berättar om revolution 

efter revolution. Verklig förändring, att förändra systemet i grunden, åstadkommes i stället på 

fredlig väg och med medveten bestämdhet genom att man i grunden avlägsnar den samhällscancer 

som den dolda makten utgör i ett samhälle. Det kan bara ske genom omfattande kunskap om den 

cancer som skall avlägsnas. Kunskapen skapas genom framväxande av medvetenhet i stor 

samhällsskala där många visselblåsare från alla möjliga håll bidrar med information via bland annat 

internet. Åtminstone den ekonomiinriktade delen av media är idag tyvärr i princip i mycket stora 

delar eller fullständigt uppköpt och kontrollerad av den dolda makten i världen. Konsekvensen är att 

denna del av media förmodligen kommer att vakna först mycket sent i en medvetandeutveckling 

och tydlig samhällsprotest mot kapitalismen (centralbanksekonomi). Många skickliga och 

utomordentligt skickliga ekonomijournalister är idag mycket medvetna om dagens dilemma inom 

media men man kan inget göra därför att man förlorar sitt jobb och försörjning om man börjar 

skriva på ett avslöjande sätt som pekar på vad som egentligen pågår. Som ekonomijournalist är man 

sålunda inte tillåten att bedriva knivskarp och mycket kunnig undersökande ekonomijournalistik i 

de stora frågor som berör utlåning av pengar (den extremt omfattande urkundsförfalskningen som 

pågår inom bankväsendet) och centralbanksekonomins fundament som är hur de tre 

samhällsavgörande frågorna I, II och III idag väljs att besvaras till en elits favör på hela folks, små 

och mellanstora företagares och nationers bekostnad. De journalister som ändå snuddar vid dessa 

känsliga frågor gör det så inlindat att man tydligt visar att man inte vågar ta tjuren vid hornen. Det 

blir i stället ekonomijournalistiska beskrivningar som mer rör på en yta och kanske kittlar lite. 

Kanske också suggererande medryckande skriver folkligt och i ett dylikt journalistiskt grepp till 

synes rent av avslöjar när ekonomijournalisten egentligen bara skickligt undviker eller ännu är 

omedveten/omedvetna om de verkligt känsliga frågorna. Man berättar heller inte för människor om 

de kraftfullt välfärdsskapande alternativa ekonomiska system som ekonomisk historia berättar om 

man bara läser ekonomiska historia noga och vad dessa alternativa ekonomiska system faktiskt har 

uträttat när de var igång. Därför är det, som jag ser det, internet som är den viktiga 

informationsspridaren idag.  

 

Positive Money är, och detta behöver påpekas om och om igen, en fortsättning på de allvarliga 

systemfel som kapitalismen (centralbanksekonomi) dras med. Rättar man inte till dessa systemfel 

(orsaken) så blir de åtgärder man i stället vidtar bara tillfälliga symtomlindringar och så kommer det 

allvarliga samhällssabotaget (den dolda makten med sin dolda ekonomiska diktatur) tillbaks i 

samhället. Kapitalismen är en slags samhällscancer. Det är orsaken till denna cancer som måste 

åtgärdas denna gång. En cancer som arbetar med hjälp av illusioner (hemliga planer som ständigt 

mörkläggs). Det räcker inte med att åtgärda symtomen med ytliga kosmetiska förändringar inom 

ramen för kapitalism (centralbanksekonomi) och tro att det räcker och att allt ordnar sig. Jag menar 

därför att de av er läsare som har svårt för orden konspiration och konspirationsteori kanske har 

saklig anledning att ompröva er inställning till dessa idag laddade ord. Positive Money visar att den 

dolda makten försöker förstärka kapitalismen (centralbanksekonomi). Man har börjat i England och 

arbetar med hjälp av bland annat internet, media och listigt förledande illusioner. Det betyder att de 
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som marknadsför Positive Money inte berättar för människor vad Positive Money egentligen är för 

något. Jag ser att den dolda maktens mål är att införa Positive Money som ett högintelligent 

designat ekonomiska verktyg att ekonomiskt kontrollera den globala ekonomin och därmed hela 

folk och företagandet i ett mycket stort antal nationer.  

 

2) Skapande av bred folklig medvetenhet om de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III. 

 

3) Skapande av bred folklig medvetenhet om behovet av de särskilda psykologiska persontesten så 

en samhällsdebatt kommer igång hur den framtida staten skall skydda sig mot den dolda makt som 

nu avslöjas. En stat behöver byggas som garanterat denna gång skall vara människovänligt och se 

till helhetens allra bästa. 

 

4) Igångsättandet av stora offentliga utredningar som med hjälp av förmodligen tusentals personer 

eller ännu fler insamlar fakta och litteraturreferenser kring de många indikationer som dyker upp 

idag och som pekar på de allvarliga systemfel som kapitalismen (centralbanksekonomi) har byggt in 

i samhällen globalt sett. Detta insamlande av fakta pågår redan och blir idag alltmer organiserat där 

olika pusselbitar från mångas bidrag har börjat läggas samman.  

 

Därmed återvänder vi till den övergripande analysen av Positive Money i en bild i stort. 

 

Baksmällan (en extrem lågkonjunktur) i Positive Money 

Jag ser att enorma krav på nedskärningar och påtvingade stålbad i form av egentligen helt onödigt 

sparande i staters finanser kommer att införas, precis som idag, av både IMF och andra långivande 

institutioner som vissa EU-organ och Världsbanken när väl den djupa lågkonjunkturen, baksmällan 

kommer.  Med sin logiska design lägger Positive Money sålunda grunden för ett ännu större helvete 

än vad dagens centralbanksekonomi har visat kraft att kunna utlösa i ett samhälle. Betydligt fler 

konkurser, ännu högre arbetslöshet och social utslagning kommer sålunda att lösas ut i den 

lågkonjunktur som väntar efter ca 10 till 20 år i Positive Money. Till detta lägger Positive Money 

ett krav på att samtliga tidigare skulder som hushållen har till banksystemet från tidigare 

finanskris/finanskriser i den nuvarande centralbanksekonomin skall betalas tillbaks till 

banksystemet. Man säger att denna återbetalning kommer att ta mellan ca 10 till 30 år. Det vill säga 

tidigare skulder skall betalas tillbaks i såväl den inledande starka högkonjunkturen som den extrema 

lågkonjunkturen som löses ut i Positive Money. Men detta är inte allt. Positive Money använder 

ytterligare en illusion. En metod som återigen ger sig ut för att vara på ett visst sätt men egentligen 

är på ett helt annat sätt. 

 

Moral hasard 

För att ytterligare effektivisera omfördelningen av ägandet från flertalet till ett fåtal i enlighet med 

centralbanksekonomins eller kapitalismens fyra mål med hjälp av expropriationerna/ utmätningarna 

ser jag att Positive Money inför en lagstiftning i vilket moral hasard, på ett finurligt sätt med hjälp 

av lek med ord, görs rumsrent. Hur går det till? Svaret är att fram tills nu har begreppet moral 

hasard varit ett känsligt dilemma och en stor nackdel för investmentbankerna och en rad andra 

utlånare (skuggbankssektorn) i världen. Det har varit känsligt, eftersom det varit uppenbart att 

oerhört många människor och även institutionella investerare (se definition nedan) blivit lurade i 

etisk moraliskt tveksamma affärsupplägg, där investmentbankerna och en rad andra utlånare helt 
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enkelt ljugit genom att undanhålla vital känslig information när lånekontrakt av skuldsedlar som 

man investerat i ingicks.  

 

Institutionella investerare 

Med institutionella investerare menas penningstarka institutioner som köper stora mängder 

skuldebrev från investmentbanker. Exempel på så kallade institutionella investerare: fondbolag, 

pensionsbolag, försäkringsbolag, centralbankers valutareserver, statliga investeringsfonder, statliga 

bolag/stiftelser fokuserade på vinstdrivande investeringsverksamhet, affärs- och investeringsbankers 

valutaspekulationer, kommuners valutaspekulationer, kommuners skatteplaneringar, storföretags 

valutaspekulationer, storföretags skatteplaneringar, Mellanösterns och Nordafrikas oljefonder, ett 

helt spektrum av hedgefonder (t. ex riskkapitalbolag som köper upp skolor, sjukhus och 

äldreboenden), och den förhållandevis mindre rännil, som kallas private equiting eller private 

equity, som är de aktörer som i media omskrivs som riskkapitalister. En typ av institutionella 

investerare med förhållandevis små men växande muskler (samlat investeringskapital som de 

förvaltar och investerar med syftet att kapitalet skall generera avkastning till utlånarna av detta 

kapital).  

 

Skuldbrevshandeln inom skuggbankssektorn 

Upplägget med handeln av de olika typerna av skuldsedlar är, att dessa skuldebrevs bakomliggande 

skulder så småningom skall betalas av låntagarna av de ursprungliga lånen, som själva skuldbreven 

(skuldsedlarna) är kopplade till. När dessa, de ursprungliga låntagarna som med sina 

namnteckningar skrivit under skuldsedlarna inte kan betala sina tagna lån uppstår kris. Om 

skuldbreven i det läget sålts vidare till institutionella investerare så upptäcker dessa att den vara de 

köpt blivit i princip värdelöst eller dramatiskt gått ner i värde. Detta sker samtidigt som de 

ursprungliga låntagarna som skrev på skuldsedlarna brutalt tvingas gå från sin hem i de 

expropriationer/utmätningar som bankerna i det läget genomför. I trilogins del I och II går jag 

igenom hur den här skuldebrevshandeln går till inom ramen för “Monte Carlo-ekonomi“. Även i en 

extratext med namnet Hjälp till de stora utredningarna – Angående det perfekta kriminella systemet 

som har byggt sin egen statsapparat i åtminstone 173 nationer, som finns för nedladdning på 

webbsidan www.nyaekonomiskasystemet.se går jag igenom begreppet “Monte Carlo-ekonomi” och 

skuggbankssektorn i världen. Den så kallade “Monte Carlo-ekonomin“ i världen står för så mycket 

som ca 98 procent av alla pengar som finns i världen. Resten, ynka 2 procent går till byggande av 

konkret välfärd (så kallade produktiva samhällsinvesteringar) som skolor, sjukhus, broar, vägar 

etcetera. Dessa väldiga mängder pengar som hela tiden omsätts i den nära globala ”Monte Carlo-

ekonomin” förutsätter sålunda att det finns människor i den verkliga 2-procents-ekonomin som går 

att lura att ta lån mot ränta med hjälp av pengar som egentligen inte är utlåningsbara. Skuldsedlar 

som strikt juridiskt i stället skulle behöva kallas för bekräftelse på genomförd och avslutad 

affärstransaktion i form av byteshandel, eller någon annan benämning som uttrycker vad som skett 

vid affärstransaktionen, en genomförd och avslutad byteshandel av varor med ett överenskommet 

värde och dessas ägarskap mellan två parter. I stället sker urkundsförfalskning inom ramen för lån 

mot ränta kopplade till vad människor invaggas att tro är äkta skuldsedlar, att man är skyldig 

banken pengar. Och så händer det tragiska. En lång rad av dessa personer upptäcker i brutala 

personliga uppvaknanden i olika mer eller mindre svåra lågkonjunkturer att de inte kan betala 

tillbaks sina tagna ”lån”. Pengar som de fått lära sig av myndigheter, stora delar av media och 

bankerna i enlighet med en konspiration (hemlig plan) skall uppfattas som äkta lån och inte som 

http://www.nyaekonomiskasystemet.se/
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”bensinstationspengar”. I det läget avslöjas moral hazard i handeln med de etisk tvivelaktiga 

skuldsedlarna. Det är det jag skall berätta om nu. 

 

Moral hasard-verktyget 

Upplägg har följts där kontraktsbrott har skett av säljaren till skuldsedelkontrakten 

(investmentbankerna och en rad utlånare). På så sätt har betydande befolkningsgrupper i den 

verkliga 2-procents-ekonomin, framför allt inom arbetarklassen, men också delar av medelklassen 

och en lång rad välbärgade institutionella investerare i 98-procents-ekonomin, med hjälp av moral 

hasard lockats in i, vad som visat sig bedrägligt (läs: kriminellt) "riggade" affärsuppgörelser med 

hjälp av moral hasard. Därför är detta begrepp idag minst sagt laddat och känsligt. Kriminellt 

förvrängda affärsuppgörelser som inneburit stora eller mycket stora ekonomiska förluster för en rad 

parter på den så kallade finansiella marknaden globalt sett, såväl inom i den verkliga 2-procents-

ekonomin som inom 98-procents-ekonomin. Ett färskt exempel är när finanskrisen satte in i 

samband med Lehman Brother kraschen den 15 september 2008. Vinnarna i 2008 års finanskris är 

en rad cyniskt kalkylerande investmentbanker och utlånare som i tid, tack vare sin inside 

information om sitt eget lagbrytande beteende, sålde av sina känsliga innehav. Vinnarna är också de 

mäktiga ägarintressen som köpt upp ägande i de gigantiska vågor av expropriationer/utmätningar 

som skett i en lång rad länder som följd av 2008 års finanskris. I botten av hela detta spektakel finns 

alltså de de etisk tvivelaktiga skuldsedlarna. Förlorarna blev de många, som inte begrep i tid, att det 

handlade om kriminellt (läs: moral hasard)”riggade” affärsuppgörelser såväl i 2-procent-ekonomin 

som i 98-procents-ekonomin. Den vanliga människan inom framför allt arbetarklassen och delar av 

medelklassen men också en lång rad välbärgade eller mycket välbärgade institutionella investerare 

har sålunda förts bakom ljuset i tro att de blivit lovade guld och gröna skogar och en god avkastning 

på investerat kapital när de i själva verket blivit cyniskt och utstuderat kalkylerat lurade redan från 

början med hjälp av moral hasard. Positive Money har som intention att förstärka och expandera 

detta moral hasard beteende.  

 

Ett omtalat exempel på moral hasard i vår egen tid innan positive Money dök 

upp 

Subprimelåneskandalen i 2008 års nära globala finanskris är än idag ett omtalat exempel på den här 

typen av "riggning" i försåtligt och medvetet användande av moral hasard. Vad som skedde var en 

händelsekedja av kopplade händelser. I den nämnda extratexten ovan, så visar jag vad som hände i 

suprimelåneaffären. Här ges endast en kort orientering. I ena änden A (2 procents-ekonomin) 

lurades delar av den amerikanska arbetarklassen med visst inslag av också medelklassamerikaner att 

skuldsätta sig med för dessa människor i första anblicken till synes mycket fördelaktiga och 

samtidig mycket stora bostadsrättslån och lån för köp av små hus. ”Riggningen” skedde genom 

löfte om att äntligen få äga sin egen bostad eller hus. Ett budskap som skulle visa sig bli en lögn på 

ett mycket smärtsamt sätt för ett mycket stort antal av dessa låntagare. Hela tiden var det bankerna 

och vissa bostadsfinansieringsinstitut som ägde bostaden eller huset så länge det tagna lånen ej var 

återbetalade. Lån som hade sammanlagt mycket omfattande räntor motsvarande hela det lånade 

kapitalet till bostaden eller mer. En övertalningskampanj startades där även president Clinton 

ingick, där dessa många helt vanliga och ofta ekonomiskt okunniga och ekonomiskt svaga 

människor lockades genom att skuldsätta sig upp över öronen med löftet om att äntligen få äga ett 

eget boende. Du som lurades uppmuntrades att ta lån i bland annat två stora privatägda 

bostadsfinansieringsinstitut, med de folkliga namnen Fannie Mae och Freddie Mac. Haken eller 
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”riggningen” var, att lånen cyniskt medvetet var så konstruerade, att de garanterat skulle lösa ut en 

skuldfälla för ett mycket stor antal av låntagarna. Fannie Mae och Freddie Mac vände sig sålunda 

medvetet till ekonomiskt svaga människor, därför att det var låginkomsttagare som lättast skulle 

kunna försättas i skuldfällor och därmed få sina bostäder exproprierade/utmätta. På så sätt 

planerades redan cyniskt på förhand stora ägarövertaganden. Genom en försåtlig marknadsföring, 

som inte berättade på djupet och i klartext hur bostadslånen var konstruerade med successivt ökande 

räntor, lurades dessa okunniga och därför lättlurade helt vanliga människor att tro att de äntligen 

skulle få ett eget hem bara de tog de där lånen och orkade härda ut 30 år av amorteringar och räntor. 

Med bankpengar, som egentligen inte gick att låna ut (läs: urkundsförfalskning) därför att det inte 

vara bankernas/bostadsfinansieringsinstitutens egna pengar, köpte de manipulerade 

låginkomstagarna bostäder de blev anvisade. Det fanns personer med hög kompetens i 

nationalekonomi, som tidigt varnade för ”riggningen” i vad som pågick med Fannie Mae, Freddie 

Mac, investmentbankerna och den amerikanska statens inblandning med till och med en president 

inblandad. Men varningssignalerna togs inte på allvar. De personer som försökta slå larm blev i 

princip bemötta med tystnad eller ignorerades av de styrande på högsta nivå i USA. Ja, som om 

man inte brydde sig om det ekonomiska och sociala helvete som väntade de många låg och 

medelinkomsttagarna. En anmärkningsvärd hjärtlöshet demonstrerades därmed. Beteendet av 

hjärtlöshet gällde inte alla amerikanska politiker men en lång rad av dem. Efter ett antal månader 

svängde plötsligt räntedelen i dessa bostads- och huslån, så lånen i motsvarande grad blev svåra 

eller mycket svåra att betala tillbaka för personer med låg inkomst. Att svängningen i ränta skulle 

ske kunde man alltså läsa ut i de finstilta delarna av kontraktet, men dessa finstilta detaljer berättade 

inte Fannie Mae och Freddie Mac särskilt mycket eller inte alls om, när de lånade ut massiva 

mängder pengar. Skapandet av de ”riggade” lånen kallar jag i fortsättningen för bondfångeriet eller 

”riggningen” i 2 procents-ekonomin. Vad som framkommit i efterhand är att åtminstone vissa 

investmentbanker hade skapat en väldig pool av skuldsedlar som de köpte eller tog över från Fannie 

Mae och Freddie Mac. När väl skuldsedlarna hade kommit in till investmentbankerna paketerades 

de om till nya finansiella produkter, som såldes till institutionella investerare i sken av att dessa nya 

finansiella produkter var behäftade med en betydligt lägre risk än vad säljarna på 

investmentbankerna uppgav till köparna som var de institutionella investerarna i 98 procents-

ekonomin. Skapandet av de ompaketerade skuldsedlarna till nya finansiella produkter kallar jag i 

fortsättning för bondfångeriet eller ”riggningen” i 98 procents-ekonomin. Med andra ord skedde ett 

lurendrejeri eller ”riggning” i såväl i 2 procents-ekonomin som i i 98 procents-ekonomin som 

kombinerade dessa två typer av ekonomier. Det är denna kombinationsverksamhet som Positive 

Money försöker expandera och göra rumsrent i stor samhällsskala med sitt förslag till nytt 

centralbanksekonomiskt system. Bland de institutionella investerarna fanns en rad mycket 

resursstarka och begåvade personer, som i ett visst läge av det kriminella subprimelånebedrägeriet 

valde att ta saken i egna händer. Det hade nämligen börjat gå ett rykte om, att varken Fannie Mae 

och Freddie Mac, investmentbankerna eller ratinginstituten, som skulle redovisa korrekt risk, var att 

lita på. Att parter i en kedja av aktörer ljög både vanligt folk och institutionella investerare rakt upp 

i ansiktet. I en självständigt utförd analys av åtminstone en institutionell investerare uppdagades till 

slut bedrägeriet. På bara några timmar löstes 2008 års nära globala finanskris ut, när väl de känsliga 

detaljerna som jag här talar om började spridas ut över världen, inte som ett rykte denna gång, utan 

som fakta. Därmed avslöjades en konspiration (hemlig plan) som gick ut på att förbereda för stora 

ägarövertaganden, demokratinedmontering inom ramen för uppnående av kapitalismens fyra mål. 

Bedrägeriet eller bondfångeriet (konspirationen) lyckades så länge som Fannie Mae, Freddie Mac, 
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de aktuella investmentbankerna och de aktuella ratinginstituten, med den amerikanska regerings 

tysta godkännande, försåtligt undanhöll vital information från att bli känd. Här vill jag att du 

återigen skall se att illusioner eller konspirationer sålunda skapas genom att försåtligt undanhålla 

vital information från att bli känd.  

 

Spelet “Monte Carlo-ekonomi” (skuggbankssektorn/investmentbanking i 

världen) 

Som konstitutionell logiker ser jag, att Positive Money med hjälp av lagstiftning kommer att införa 

en typ av marknadsföring, som innebär att den vanliga människan, de många små och medelstora 

företagen i samhället i 2 procents-ekonomin skall lockas in i graderat "riggade" skuldprojekt (läs: 

varierat missvisande avseende risk.) Dessutom skall den vanliga människan, de som befinner sig i 2 

procents-ekonomin, dessutom lockas att börja delta i 98 procents-ekonomin, där hittills bara 

institutionella investerare haft inträdesbiljett. Den logiska slutsatsen blir därför att Positive Money 

utökar marknaden för investmentbanking i världen på ett närmast dramatiskt expansivt sätt genom 

att göra helt vanliga människor, många miljoner små och medelstora företagare till ”institutionella 

investerare” i miniformat. Detta sker därför att investmentbanking/skuggbankssektorn eller "Monte 

Carlo-ekonomi" är avgörande beroende av att det finns skuldsedlar i stor samhällskala. Skuldsedlar 

som i den övergripande bilden i stort är av väsentligt fem typer: skuldsedlar tillhörande 1) 

aktiefonder, 2) fastighetsfonder, 3) räntefonder,  4) statsfonder samt 5) råvarufonder. Dessa, globalt 

sett, mycket stora mängder skuldsedlar köps upp av investmentbanker som ompaketerar dem i olika 

nya påhittiga finansiella produkter. Att utöka investmentbanking är därför detsamma som att 

betydligt fler människor, små och medelstora företag än hittills med logisk nödvändighet skall 

skuldsättas i punkten 2 procents-ekonomin och samtidigt blir ”institutionella investerare” i 

miniformat i 98 procents-ekonomin. Det innebär, och jag upprepar då detta är viktigt, att den 

vanliga människan i Positive Money försåtligt skall lockas att investera sina mer eller mindre små 

överskott i sina privatekonomier i investmentbanking. Konsekvensen är att dagens 98 procents-

ekonomi kommer att närma sig så mycket som kanske en 99 procents-ekonomi. Detta samtidigt 

som 2 procents-ekonomin övergår att bli en 1 procents-ekonomi. Moroten eller ”riggningen” i 

denna 1 procents-ekonomi kommer att vara att betydligt fler människor och små och medelstora 

företag jämfört med idag skall lockas att ta lån i till synes egna äganden, som man uppmuntras låna 

till genom Positive Moneys samhällsreformer av gåvor och ökad utlåning i speciellt 

lågkonjunkturer, som jag berörde tidigare. Ett cyniskt spel blir därmed synligt, där ”spelmarkerna” 

är de fem typerna av skuldebrev, i stället för kuponger i bingo eller kort i Black Jack eller marker i 

roulett. Spelet “Monte Carlo-ekonomin” (skuggbankssektorn/investmentbanking i världen) 

karaktäriseras i sin kärna av simpla vadslagningar och odds. De som spelar slår alltså vad med 

varandra. Mer avancerat är det inte. Det är produktionen av ovan stora mängder ytterligare 

skuldsedlar som Positive Moneys samhällsreform av månatliga gåvor till staten och ökad utlåning i 

speciellt lågkonjunkturer kommer att ombesörja. I högkonjunkturen kommer, precis som idag, 

förhållandevis små vinster att falla ut till vanliga människor, små och medelstora företag och också 

större företag. Sedan kommer de stora eller gigantiska förlusterna som visar sig först när olika 

finanskrascher och ännu mer djupa och omfattande lågkonjunkturer väl börjar göra sitt. Vinnarna i 

det längre perspektivet är sålunda precis som tidigare centralbanksägarna och ägarna till 

investmentbankerna och de olika låneföretagen som skapar olika mer eller mindre ”riggade” 

låneerbjudanden i kombinationen av nu 1 procents-ekonomi respektive 98 procents-ekonomi. Lägg 

härtill att Positive Money lyckas göra den känsliga urkundsförfalskningen legaliserad genom att 
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indikationsmässigt införa lagstiftning som ger centralbanksägarna rätten att kalla de pengar som 

centralbanken tillverkar för egna. Därmed övergår ”bensinstationspengar” i utlåningsbara pengar. 

Och därvid uppnås en absolut högintelligent effektivisering av kapitalismens fyra mål genom att i 

punkt efter punkt legalisera den moral hasard som tidigare var så känslig i dessa sammanhang. Det 

är så jag ser att Positive Money kan uppfattas som inget mindre än ett mästerverk i illusionism 

(mörkläggning av en verklig avsikt) inom ramen för centralbanksekonomi. I stället för att resa till 

Las Vegas, Monte Carlo eller Macao och spela, så erbjuds nu också den vanliga människan räknat i 

först drygt 52 miljoner i England (år 2010 års folkräkning) och sedan åtminstone 7 miljarder i 

världen (år 2012), med hjälp av Positive Money möjligheten att spela med verklighetens ekonomi 

som ”roulettbord” inom ramen för investmentbanking (“Monte Carlo-ekonomi”)/den globala 

skuggbankssektorn. Ingen dålig utveckling av centralbanksekonomi-konceptet måste man tillstå! De 

är mycket intelligenta de personer som skapat Positive Money. Förhållandevis ännu mindre pengar 

kommer därmed brutalt hänsynslöst att gå till välfärdsbyggande i en nu ännu mer ynka 1 procents-

ekonomi samtidigt som den lilla plutokratiska eliten kommer att öka på sina förmögenheter rejält. 

Det är ägarna till centralbankerna och investmentbankerna i sitt intima samarbetet med mutade och 

korrupta statsledningar som sålunda är nyckeln för denna elits framgång. Hur detta gick till 

historiska när denna mutade och korrumperade maktstruktur byggdes upp visar jag i del II av 

trilogin. Allt det här på bekostnad av delar av en hel världs helvete och umbäranden som kommer 

att accentueras med Positive Money som nytt ekonomiskt system därför att ”riggningarna” (moral 

hasard) kommer att intensifieras betydligt samtidigt som moral hasard kommer att legaliseras (läs: 

göras rumsrent) i hög eller mycket hög grad. 

  

Att indoktrinera/hjärntvätta människor att det är omodernt och oklokt att 

spara och ha reserver i sina privatekonomier som i äldre tider 

Jag ser att Positive Money introducerar ett koncept som är inget mindre än revolutionerande för 

investmentbanking. Nämligen, att med hjälp av ytterligare en ny lag se till, att vanliga människor, 

mängder med små och mellanstora företag, kommer att ”plockas” på sina eventuella överskott, som 

man har fått som följd av de olika stimulanserna i den verkliga ekonomin, som jag gick igenom 

ovan. Så här är det tänkt att gå till: Positive Money tar bort sparräntan i samhället. Ingenstans i 

samhället skall det sålunda gå att spara pengar mot garanterad positiv ränta. Det innebär, att om 

inflationen är säg 2 procent årligen, så sker en värdeminskning på sparade pengar. På knappt 34 år 

har ett sparat belopp sjunkit i värde, så att endast ca 50 procent av köpkraften återstår. 

Konsekvensen är att traditionellt sparande därmed blir en garanterad förlustaffär. Allt i enlighet med 

en ”ränta på ränta”-process av negativ behållning på sparkontona. Budskapet till människor som 

försöker följa det gamla ordspråket den som spar den har är, att göra det gamla ordspråket till något 

historiskt passé, som inte längre gäller. Med andra ord, med hjälp av lagstiftning 

omprogrammera/hjärntvätta människor i stor samhällsskala att helt förkasta det, som i det gamla 

ordspråket säger att den som spar den har. Positive Money menar, att vill man som privatperson, 

företagare eller stat ha positiv avkastning på sina eventuella överskottspengar skall man i stället 

investera dem i investmentbanking/skuggbankssektorn/”Monte Carlo-ekonomin”. Samtidigt inför 

Positive Money ytterligare en lag, som skall göra det möjligt för varje affärsbank, att samtidigt som 

man behåller sin affärsbanksverksamhet med vanlig utlåning mot ränta och negativt sparande för 

den som vill, så skall varje sådan affärsbank dessutom övergå i att bli en investmentbank. Det 

innebär att den vanliga människan, de många små och medelstora företagen, som i Positive Money 

får lära sig att spara bara är dumt och något omodernt och att man i stället skall investera med hjälp 
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av investmentbankrådgivning, så finns investmentbankkonton direkt tillgängliga. 

Banktjänstepersonen på banken, som i det läget också är en investmentrådgivare, skall erbjuda 

investmentkonton graderade i olika riskbenägenhet. Högre risk innebär större chans att ”vinna 

pengar” (läs: få positiv avkastning på investerat kapital). Samtidigt kommer banktjänstepersonen 

med finstilta ord berätta, att med ökad risk följer också ökad risk att förlora, till och med allt som 

man satsat i sin investering. Chansen är sålunda att kunna vinna lite grann eller till och med en hel 

del, men också att förlora alltifrån lite grann till betydande belopp eller allt man investerat, om det 

vill sig illa. Positive Money gör klart, att det dessutom skall finnas möjlighet för kunden att kunna 

välja etiska investeringar, där de investerade pengarna bara går till ”snälla” samhällsinvesteringar i 

den verkliga ekonomin (läs: produktiva samhällsinvesteringar). Samtidigt skall det finnas möjlighet 

att investera i ”aggressiva” investeringar som vapenindustri och vapenutveckling, 

massförstörelsevapen och kärnkraftsteknologi och liknande för den som vill pröva sin lycka i den 

typen av affärer. I allt detta ganska invecklade kommer så detaljen med att försöka göra moral 

hasard rumsrent in i bilden.  

 

Moral hasard ännu en gång 

Jag ser, att upphovsmännen till Positive Money använder sig av i princip samma finurliga 

mörkläggningsprocedur/konspirationsprocedur, som tempelherreordens bankirer använde sig av 

med början från år 1119 fram till 1307 i den första banketableringsvågen i dåvarande Europa. För 

att göra moral hasard rumsrent, döljer man det oetiska genom ett trick, som är leken med ord. 

Tricket är, att investeraren inte längre skall kunna hävda, att det är dennes pengar som 

investmentbanken hanterar i sina riskupplägg. För en läsare som inte är van vid hur tricksande med 

hjälp av lek med ord kan gå till, är det ett klurigt upplägg. Låt oss därför börja med att se hur 

tempelherreordens bankirer använde sig av detta trick för att få till en ”smidig handlingsfrihet”. 

Syftet var nämligen att slippa bli utsatta för besvärande frågor om vad de egentligen använde de 

pengar som rika och förmögna investerade (läs: deponerade) hos bankirerna. Så här gick det till 

med början från ca 1119, och English Common Law precis hade instiftats. För att 

tempelherreordens bankirer insynsskyddat skulle kunna förskingra, ty det var exakt vad de sysslade 

med, så var det nödvändigt att de rika och förmögna ”skänkte” sina rikedomar och förmögenheter 

till tempelherreorden, som förvaltare av depositioner eller trustee (trust) som man också kallade sig.  

I ett hemligt dokument, som bara var känt av den rike och förmögne och av depositonsförvaltaren 

(trusten), så var detta med att ge bort sin förmögenhet bara ett spel för gallerierna, eftersom den rike 

och förmögne fortfarande skulle kunna kontrollera sina ”skänkta” pengar, som om han fortfarande 

ägde dem. Det vill säga det principiella upplägg som jag beskrev tidigare med John D. Rockefeller. 

Ett hemligt avtal skrevs, där gåvan inte var mer gåva än att den rike och förmögne fortfarande 

kontrollerade sina pengar genom att varje år i enlighet med så kallade letters of intent 

(intentionsbrev) kunde få ut så och så mycket av sin deponerade rikedom. De rika/förmögna blev på 

så vis förmånstagare av de värden som ett antal gånger per år delades ut i enlighet med 

intentionsbreven. Men, och detta var ytterst viktigt för tempelherreordens bankirer, villkoret var, att 

den rike och förmögne som på detta sätt överlät sina tillgångar till en depositionsförvaltare inte 

ställde några besvärande frågor hur de överlåtna (i största förtroende deponerade) pengarna 

användes av depositionsförvaltaren (tempelherreorden). Depositionsförvaltaren intygade på heder 

och samvete, att det absolut inte handlade om någon förskingring utan om en klok och 

omhändertagande förvaltning, där den rike och förmögne (investeraren) garanterades att få ut de 

belopp som hade satts upp i intentionsbreven. Vad den rike och förmögne inte visste om var att ca 
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80 procent av de deponerade rikedomarna och förmögenheterna i största hemlighet förskingrades. 

Det vill säga en konspiration (hemlig plan) spelades ut av tempelherreordens bankirer. Något annat 

gällde än vad som gavs sken att gälla. Bedragarna (tempelherreordens bankirer) tillämpade en 

psykologisk lag som sade, att erfarenhetsmässigt under lugna samhällsomständigheter så kommer 

de rika och förmögna endast att ta ut 20 procent av sina deponerade tillgångar genom 

intentionsbreven. Resten, 80 procent, skulle bli liggande och samla damm. Det var därför tämligen 

riskfritt att förskingra dessa återstående 80 procent. Och skulle det behövas mer kunde man ta av 

andra depositioner, som hade kommit in i enlighet med ett slags pyramidspel. 80-procentsdelarna av 

de deponerade rikedomarna och förmögenheterna användes som värde att backa upp perfekt 

förfalskade sedelpengar, som tempelherrerordens bankirer lånade ut i sken av att det var deras egen 

bakomliggande förmögenhet som man lånade ut av. Denna ”lilla” detalj att man påstod att man 

lånade ut av egna pengar var dessa tempelherreorden-bankirer tvungen att påstå, eftersom det också 

på den tiden räknades som ett mycket allvarligt lagbrott att konkurrera med regenternas 

penningtillverkande maskiner. Den tidens lag såg också mycket allvarligt på penningförfalskning. 

Båda dessa synnerligen allvarliga lagbrott ägnade sig dessa tempelherreorden-bankirer åt. Man ljög 

alltså! Detaljer som jag går igenom i del II av trilogin. När sedan den stora bankkatastrofen kom 

fredagen den 13 oktober 1307, utlöst av den franske kungen Filip IV, började bankirer halshuggas 

på löpande band. Konsekvensen var, att tempelherreorden kollapsade, och att den tidens uppbyggda 

bankväsende med också en centralbank där sedlar skrevs ut för hand i stor skala kollapsade. I denna 

kris var det mängder med rika och förmögna som i princip fick se sina deponerade rikedomar och 

förmögenheter utraderade, därför att det inte längre gick att få tag på depositionsförvaltarna. De 

tempelherrar av högsta rang (bankirer) som lyckades överleva hade gått under jorden, därför att de 

inte längre var önskvärda i den tidens europeiska samhälle, sett med regenternas ögon. Också dessa 

detaljer går jag igenom i trilogin. Endast om man hade mycket speciella kontakter med de 

förhållandevis få bankirer som lyckades överleva, kunde man förhoppningsvis få ut åtminstone 

delar av vad respektive intentionsbrev lovade skulle kunna tas ut årligen. Det här är detaljer som 

moderna historieböcker är mycket sparsamma att berätta om eller inte alls nämner.  

 

Sedan den stora bankkatastrofen 1307 har mycket hänt i investmentbanking  

Gruppen rika och förmögna har kompletterats med så kallade institutionella investerare. Principen 

att deponera hos en depositionsförvaltare återuppstod från slutet av 1400-talet och handlar idag om 

investeringar (deponeringar) i de fem typerna av skuldsedlar hos en investmentbank inom ramen för 

en skuggbankssektor i världen. Men kruxet har varit, fram tills Positive Money presenterades, att 

investmentbankerna i den globala skuggbankssektorn inte vågat ta klivet fullt ut som 

tempelherreordens bankirer gjorde. Tempelherreordens bankirer skrev nämligen kontrakt med dem 

som ville ”investera hos dem”, att man övertar det formella juridiska ägandet och sedan i hemlighet 

har intentionsbrev som förmånstagarna i dessa brev årligen får del av den deposition de fortfarande 

således i hemlighet kontrollerar. Det nya i vår egen tid är, att Positive Money tar steget fullt ut, 

precis som tempelherreordens bankirer gjorde, när det gäller att trixa med ”ägandet”. Men det 

räcker inte. Positive Money gör dessutom något som inte ens tempelherreordens bankirer var i 

närheten av. Positive Money vänder sig inte bara till rika och förmögna utan till också 

medelklassernas och arbetarklassernas många hundratals miljoner med förhållandevis 

låginkomsttagare. Därmed kan man säga att Positive Money fullkomnar den ursprungliga 

tempelherreordens centralbanksekonomiska princip att utöka antalet depositioner i samhället 

maximalt, genom att omfatta också den vanliga människan och de många miljoner små och 
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medelstora företagen i samhället. Här i modern tid använder sig Positive Money sålunda av tricket, 

att juridiskt kräva med hjälp av lagstiftning som man lyckas få plats, att såväl institutionella 

investerare som den vanliga människan och miljontals små och medelstora företag skall överlåta 

ägandet av de investerade (läs: deponerade) pengarna till investmentbanken under själva 

investeringsperioden (depositionsperioden). Sedan, när investeringsperioden är över, så får den 

ursprungliga investeraren tillbaka de delar av det investerade beloppet, som förhoppningsvis finns 

kvar eller skapats som en positiv avkastning på investerat (deponerat) kapital i enlighet med ett 

vadslagningsförlopp. Men, och så här blir tricket synligt, eftersom det är investmentbanken i 

Positive Money som formellt juridiskt kommer att äga de investerade pengarna under 

investeringsperioden, så har investeraren inte längre någon formell juridisk rättighet att fråga (ställa 

besvärande frågor om moral hasard) hur de investerade pengarna hanteras annat än att man initialt 

valde en viss risknivå och viss etisk nivå av investering. Därmed sopas moral hasard under mattan i 

en finurlig mörkläggning hämtat från tempelherreorden med hjälp av en lek med ord, trots att alla 

vet, att det hela tiden rör sig om pengar som ägs (läs: kontrolleras) av dem som investerar i 

investmentbanken. Tricket är sålunda att använda det gamla tricket, att depositören inte skall vara 

tillåten att ställa besvärande frågor hur de deponerade pengarna förvaltas. I det läget kan 

depositionsförvaltaren, precis som på 1100 och 1200-talen, använda de deponerade pengarna i 

princip hur man vill inom ramen för av depositören vald risknivå och etisk nivå hos investeringen. 

På så sätt blir Positive Money i modern tid fritt att kunna hantera sammanlagt gigantiska ytterligare 

investeringsbelopp, utöver de institutionella investerarnas belopp, som om det nu plötsligt vore 

investmentbankernas egna pengar. Därmed breddas eller expanderar skuggbankssektorn från dagens 

ca 98 procent av världens alla pengar till att i Positive Money omfatta förmodligen 99 procent eller 

mer av alla pengar i världen, när Positive Money väl är inkört i samhället.  

 

Ett räkneexempel 

En institutionell investerare som en helt vanlig kommun använder kommuninnevånarnas inbetalade 

skatter med syftet att ”förvalta” skatterna under en period genom investering i skuldsedlar. Det vill 

säga i stället för att bygga skolor, bostäder och vatten och avlopp etcetera (produktiva 

samhällsinvesteringar) så tar man delar av kommuninvånarenas inbetalade skatter och går på 

”kasino” (vadslagnings-spekulation).  Säg att den ansvariga kommunstyrelsen väljer att använda 

inbetalade skatter för  50 miljoner kronor. Säg nu att 100 miljoner helt vanliga människor vardera 

satsar 100 kronor i Positive Moneys investmentbanking i stället för att spara sina ”småpengar” på 

sparkonton. I det läget har investmentbanking i Positive Money fått ett tillskott på 10 miljarder 

kronor. Det vill säga det har tillkommit ytterligare 200 institutionella investerare i ovan 

kommunstorlek. Utvidga nu resonemanget i ett globalt perspektiv så och i stället 5 miljarder helt 

vanliga människor vardera satsar 100 kronor i Positive Moneys investmentbanking. I det läget har 

10 000 nya ”institutionella” investerare av ovan kommuns storlek tillkommit. Med andra ord en 

rejäl expansion i investmentbanksammanhang. Om helt vanliga människor i stället övertalas genom 

sin bankrådgivare att satsa 1000 kronor vardera har vi att 100 000 institutionella investerare i ovan 

kommunstorlek tillkommit. Det innebär rena julafton för säljarna av skuldsedlar på 

investmentbankerna. 

 

Generalsammanfattningen av Positive Money i en bild i stort 

är att initialt kommer väldiga summor pengar att kanaliseras ut i den verkliga ekonomin i byggande 

av olika samhällsprojekt som en imponerande samhällsblomstring (läs: högkonjunktur). Den helt 
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vanliga människan och de många små och medelstora företagarna kommer att mjölkas på pengar 

som de lånat mot ränta i punkten i vad som kommer att träda fram som en futtig 1 procents-

ekonomi av produktiva samhällsinvesteringar. Samtidigt kommer den vanliga människan att 

”uppfostras” att det inte längre lönar sig att spara, varför den som vill se en värdetillväxt av sina 

förhållandevis småsummor av undanlagda överskottspengar i stället bör satsa dem i 

investmentbanking/skuggbankssektorn som depositioner enligt ovan skissade förlopp. Media 

kommer inte längre att kunna berätta om ”riggade” förlopp i 99 procents-ekonomi-delen, därför att 

det är investmentbankernas egna pengar, strikt juridiskt, som bollas hit och dit av investmentbanken 

när man väl fått den vanliga människan på kroken. Endast i 1 procents-ekonomi-delen kommer 

”riggningarna” att bli exponerade, men först i efterhand i stora skandaler/kriser där 

expropriationer/utmätningar sker, därför att uppläggen i 1 procents-ekonomi-delen med logisk 

nödvändighet måste vara så konstruerade, att massiva mängder med helt vanliga människor, små 

och medelstora företagare på ett försåtligt sätt skall lockas in i de betydligt fler skuldfällorna så de 

många utmätningarna kan lösas ut när väl fällan slår igen. Positive Money är således en 

effektivisering av dagens centralbanksekonomi i förmåga att i 1 procents-ekonomi-delen lösa ut 

väldiga vågor av expropriationer/utmätningar, med syftet att föra över ägande från flertalet till 

fåtalet i bland annat det nya moderna som byggts upp i högkonjunkturen, samtidigt som ett 

väsentligt större antal investerare i punkten 99 procents-ekonomi-delen kommer att göra stora eller 

mycket förluster när stora nära globala finanskriser löses ut liknande den då Lehman Brother gick 

omkull år 2008. Även statsledningar med sina statsskulder kommer att finnas i punkten 1 procents-

ekonomi-delen, varför stora statliga värden kommer att exproprieras/utmätas som villkor för att få 

stödlån från IMF, vissa EU-organ och Världsbanken, som jag går igenom i del I av trilogin. Det som 

i dagens centralbanksekonomi är en tydlig urkundsförfalskning att pengar egentligen inte kan lånas 

ut utan bara förmedlas som ”bensinstations”-pengar men likväl lånas ut som till synes 

centralbankers, bankers och kreditkortsinstituts egna pengar försvinner i Positive Money genom att 

centralbanksägarna i världen genom lagstiftning blir de allra första ägarna av de pengar som 

centralbankerna tillverkar ur tomma luften. Sålunda lyckas Positive Money legalisera både vad som 

idag är moral hasad och urkundsförfalskning i 1 procents-ekonomi-delen i den globala ekonomin i 

åtminstone 173 centralbanksnationer i sken av att allt är i sin ordning. Det blir som ett bevittna ett 

storartat fyrverkeri av lek med ord hit där det inte är meningen att den vanliga människan skall 

förstå vad som egentligen sker. Den vanliga människan villas bort att tro att något gäller som 

egentligen är något helt annat.  
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Kapitel 3 

 

Orienterande analys av 6 aspekter av det allvarliga systemfel 

som finns inbyggt i Positive Money och som Positive Money 

varken definierar eller löser men som Organisk ekonomi 

definierar och löser 
 

 

Systemfelets 1:a aspekt indikerar att några förhållandevis få insynsskyddade och 

hemlighetsomgärdade privatpersoner (ägarna till centralbanken/centralbankerna) fortsatt kommer 

att ha makt över landets penningtillverkande maskiner även i Positive Money. Se analys i kapitel 1. 

Systemfelets 2:a aspekt är att pengar som tillverkas med maskinerna (bland annat sedlar, mynt och 

elektroniska pengar) även i Positive Money fortsätter att föras ut enligt centralbanksekonomins två 

insynsskyddade metoder. Första metoden är som massiva belopp i form av lån mot ränta. Andra 

metoden är som förhållandevis mindre belopp, men ändå stora eller mycket stora summor, som dels 

officiella öppet deklarerade gåvor till staten, dels som hemliga gåvor till insynsskyddade hemliga 

särintressen som hemlig militär forskning, som gåvor till ägare av centralbanken och till företag 

som centralbanken favoriserar. Dessa senare gåvor brukar kallas kvantitativa lättnader och är 

sålunda inte riktade till den verkliga ekonomin i form av produktiva samhällsinvesteringar, utan kan 

exempelvis handla om att tillföra försäkringspengar till ett försäkringsbolag, som omdömeslöst 

spelat bort kundernas inbetalade försäkringspengar på vadslagningar i skuggbankssektorn (“Monte 

Carlo-ekonomin”). Återigen gäller sålunda en verksamhet i också den 2:a systemfelsaspekten som 

indikeras ligga utanför demokratins insyn och kontroll, eftersom ägarstyrningen över centralbanken 

är likaså oklar i Positive Money som denna styrning är oklar i dagens centralbanksekonomi. Och det 

blir korrekt att tala om indikationen av existensen av en dold ekonomisk diktatur, som i denna 

aspekt har makten över landets penningtillverkande maskiner, i betydelsen av att över folks 

huvuden bestämma enligt vilken regel/regler (metod/metoder) pengar skall föras ut i nationen. De 

hemliga gåvorna enligt den andra metoden utreds i del II i undertecknads trilogi. Konkret innebär 

denna andra systemfelsaspekt, att det som är landets ryggrad, folket, de många små och mellanstora 

företagen och raden av större företag, inte har någon demokratisk makt att påverka det sätt på vilket 

pengar skall föras ut i en tidfaktorekonomi. Nationens ryggrad får helt enkelt hålla till godo med sin 

lön och de lån mot ränta man eventuellt får. För att på djupet förstå denna 2:a systemfelsaspekt 

krävs en mycket omfattande analys som också tar hänsyn till den ekonomisk-historiska 

utvecklingen av bankväsendet från ca 950-talet fram till vår tid. 

Systemfelets 3:e aspekt är, att pengar som tillverkas med maskinerna har centralbanken som första 

ägare i Positive Money, när det i stället behöver vara folket som skall vara den första ägaren och 

som jag går igenom i underlaget för Organisk ekonomi (se del III i trilogin). Det innebär, att det i 

Positive Money kommer att finnas lagstiftning, som reglerar vem som skall äga de pengar som 

maskinerna tillverkar i Positive Money. Ägarna kommer att vara aktieägarna/majoritetsaktieägarna 

till centralbanken. En liten grupp personer, som den vanliga människan inte vet vilka de är. Lägg 

här märke till, att jag särskiljer mellan pengar som förvärvas genom utförd arbetsinsats och pengar 
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som tillverkas ur tomma intet. Vad som här påtalas är extremt känsligt. Ty, om den vanliga 

människan skulle få klart för sig, att en liten insynsskyddad grupp aktieägare till centralbanksaktier 

inte behöver arbeta för att få pengar i sin hand, utan i stället kan starta en maskin som tillverkar 

deras pengar samtidigt som den vanliga människan, i det här fallet 99.9999 procent av den totala 

befolkningen, är hänvisade till att arbeta ihop förhållandevis blygsamma belopp (läs: lön), skulle en 

sådan samhällsinsikt upplevas som en skriande orättvisa och diskriminering. Varför skall nämligen 

en liten grupp privatpersoner i samhället få ha maskiner, som ger dem möjlighet att tillverka pengar 

ur tomma luften, medan resten av befolkningen är hänvisade till att utföra arbetsinsats? Frågan 

skulle snabbt leda till ytterligare frågor. Snabbt skulle människor i större och större samhällsskala få 

klart för sig, att nationen inte skulle behöva vare sig något skattesystem eller statsskuld. Det var 

denna insikt som folket i de amerikanska kolonierna gjorde, när de genomförde sin revolution, som 

startade i december 1773. Det var denna insikt som såväl Benjamin Franklin, som Abraham Lincoln 

gjorde, och som kung Henry I dessförinnan på 1100-talet hade gjort. Även kommunpolitikerna på 

ön Guernsey tillämpade denna insikt i perioder mellan ca 1816 och fram till åtminstone 1958. Ett 

exempel från vår egen tid, i tillämpande av denna insikt, är ekonomiminister Hjalmar Schacht under 

åren 1934-1936. På bara 2 år kom Tyskland på fötter ur 30-talsdepressionen. Motsvarande 

återhämtning tog åtminstone 7 år I USA, som tillämpade ett helt annat ekonomiskt system, baserat 

på att man påstod att det var nödvändigt att ta ut skatter från folket med syftet att finansiera 

statsbudgeten och samtidigt försätta staten i mycket omfattande statsskuld för att utöver 

skatteintäckterna få in ytterligare pengar till statsbudgeten (statens offentliga utgifter). Det är inte 

svårt att förstå, att fakta som dessa är mycket ovälkomna för den grupp privatpersoner, som har 

intentionen att genom Positive Money ta makten över dessa maskiner. Under inga omständigheter 

vill denna grupp personer att en samhällsdebatt skall skapas i dessa känsliga frågor. Det är alltså 

mycket ovälkommen samhällsinformation för ovanstående insynsskyddade lilla grupp 

privatpersoner, att folket får klart för sig hur lätt deras liv skulle kunna bli oändligt mycket lättare 

och fyllt med svällande välstånd om folket, genom sin förlängda arm (en statsapparat som denna 

gång inte sviker folket genom att vara i maskopi med ett bankväsende inom ramen för en 

konspiration) började ta makten över nationens penningtillverkande maskiner. I det läget skulle all 

arbetslöshet kunna avskaffas med ett pennstreck, därför att man omedelbart skulle omdefiniera 

arbete i grunden så människor i stället för att slava under en arbetsgivare fick börja ägna sig åt sina 

favoritintressen och hobbys som arbetsgrundande inkomst. Snabbt skulle en samhällsdebatt komma 

fram till, att samhällets grundläggande behov av olika utförda uppgifter ändå skulle bli uppfyllda, 

därför att människor är olika med olika intressen och det man har vana vid i utomordentligt många 

fall kommer att resultera i en fortsättning, men denna gång i kontakt med ett liv i ekonomiskt 

oberoende, som om man vore rik. Och där man kan sluta stressa i sitt liv, därför att man inte längre 

behöver stressa. Det här låter fantastiskt och det är fantastiskt, samtidigt som djupgående förståelse 

av vad som här sägs kräver en omfattande och mycket ingående analys av en rad 

samhällsomständigheter, som jag går igenom i både del II och del III i trilogin inom ramen för 

Organisk ekonomi eller så kallad fas 1, fas 2 och fas 3 ekonomi. De korta rader du sålunda läst ovan 

är inte på långt när tillräckliga för att på djupet belysa vad jag endast antydningsvis påtalat ovan. 

Här är det på sin plats att upprepa: Positive Money är inte ens i närheten av den välståndspotential 

som jag skissar upp ovan. Anledningen är att Positive Money är en centralbanksekonomi som i 

stället för överflöd i ett samhälle skapar en brist av olika slag. Speciellt i de mycket djupa 

lågkonjunkturer (svåra finanskriser) som garanterat kommer att lösas ut i Positive Money. Bristen 

på pengar kvarstår sålunda i Positive Money. I en Organisk ekonomi är det folket som äger 
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pengarna, som skapas med maskiner, såväl som man genom sin förlängda arm, en människovänlig 

statsapparat, har kontrollen över de penningtillverkande maskinerna och därmed kan bestämma i 

detalj hur mycket pengar som i varje ögonblick skall tillverkas och hur de skall fördelas och i 

enlighet med vilka regler de skall föras ut i samhället. 

Systemfelets 4:e aspekt är, att pengarna, som i hög grad kommer att föras ut som lån mot ränta, 

skapar en matematiskt omöjlig situation. Jag upprepar: en matematiskt omöjlig situation skapas i 

Positive Money, eftersom mindre pengar förs ut till samhället än vad samhället skall betala tillbaka 

till utlånarna. Det följer av, att gåvorna till staten i Positive Money inte kommer att uppväga 

summan av alla räntor på lån som bankväsendet kommer att kräva och som centralbanken kommer 

att kräva av bankerna. Om det blir några gåvor till folket är ju dessutom osäkert, eftersom Positive 

Money menar att det är något politikerna får ta ställning till i varje månadsgåva från centralbanken 

till staten. Det vill säga om det blir några pengar över till folket att få dela på när statens alltid 

omfattande behov är tillgodosedda. En garanterad brist på pengar kommer att råda enligt analysen i 

den 3:e systemfelsaspekten med sin betydligt mer omfattande analys i trilogin. Till samhället med 

Positive Money på plats förs bara pengar som motsvarar amorteringarna ut som gåvor till staten. Då 

följer rent logiskt, att endast en del av pengarna, som behövs till ränteinbetalningarna, kommer att 

finnas ute i samhället. Det är så här högkonjunkturen förlängs, och skuldfällorna förmeras i antal, 

samtidigt som de får tid att fördjupas, eftersom en viss del av pengarna som förs ut i samhället trots 

allt är gåvor till staten och kanske förhållandevis mindre gåvor till folket. Positive Money för 

sålunda inte ut tillräckligt med pengar, så att ränteinbetalningarna kan skötas av samhället. I det 

läget uppstår ett underskott (läs: brist) på pengar som växer exponentiellt för varje nytt lån som 

måste tas för att betala igen de tidigare tagna lånens såväl amorteringar och räntor. Ett pyramidspel 

skapas därmed, därför att skuldfällor (läs: oförmåga att betala igen tagna lån) skapas. De växer fram 

utan att först märkas, men efterhand märks de mer och mer. En skuldfälla uppstår, när en låntagare 

plötsligt inte beviljas ytterligare lån för att klara sin betalning av tidigare tagna låns amorteringar 

och räntor. I högkonjunkturer sker massiv utlåning och därmed massiv uppbyggnad av potentiella 

skuldfällor. Inte alla dessa leder till skuldfällor, men ju längre högkonjunkturens massiva utlåning 

pågår, ju fler potentiella skuldfällor kommer att leda till verkliga skuldfällor. För att inte för många 

människor och företag skall gå under (läs: gå i konkurs) i skuldfällor, får inte högkonjunkturen 

drivas för långt. Risken är nämligen, att den som gått i konkurs inte kommer att fortsätta att låna i 

framtiden, därför att smärtan av att hamna i en skuldfälla var så djup. Jag ser att Positive Money tar 

risken att driva högkonjunkturen ännu längre och djupare än vad dagens centralbanksekonomi lärt 

sig är farligt. Ett exempel på en nation, där skuldfällorna drevs för långt i dagens typ av 

centralbanksekonomi, är Japan. Betydande delar av Japans befolkning har svarat med 

avståndstagande mot ytterligare villighet att ta lån. Japans exempel trädde fram ur den extremt 

djupa lågkonjunkturen från ca 1989 och delar av 1990-talet i Japan och vissa andra delar av världen. 

Allt det här vet den lilla eliten, som driver sina pyramidspel i stor samhällsskala. I ett visst läge 

avbryts därför högkonjunkturen (läs: pyramidspelsuppbyggnaden) genom att ytterligare lån mot 

ränta inte ges till vanliga människor och företagare annat än om man har mycket speciella kontakter. 

Vad som då träder fram är en påtvingad kontrollerad pyramidspelskollaps (läs: lågkonjunktur) i 

vilket de personer och företag som har svaga eller mycket svaga kassaflöden (läs: svagt utvecklade 

reserver av sparade pengar) är de som går under först (läs: går i konkurs). Man tvingas sålunda i 

konkurs, därför att man inte klarar av att betala sina räkningar. Många företagare och helt vanliga 

människor får egentligen helt onödiga betalningsanmärkningar och kanske ett mindre helvete (läs: 

leva på existensminimum under ett antal år) väntar den som råkar hamna i en skuldfälla. I min 
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trilogi kallar jag lågkonjunkturens förlopp för de fem svärdens illusion som jag nämnde tidigare. I 

skuldebreven, som egentligen inte är juridiskt giltiga, eftersom utlåningen baserades på 

urkundsförfalskning, finns en finstilt paragraf som säger, att banken har rätt att expropriera (läs: 

utmäta) de delar av låntagarens egendom som motsvarar återstående amorteringar och räntor. Det är 

så här bankerna och kreditkortsinstituten i århundraden har stulit och idag fortsätter i 

lågkonjunkturer att stjäla människors egendom inom ramen för dagens centralbankssystem. I 

åtminstone Spanien blev detta mycket tydligt och förstasidesrubriker i delar av världspressen år 

2013. Ordet stjäla är sålunda relevant: bankerna har inte rätt, strikt juridiskt, att utmäta egendom, 

eftersom man inte kan kräva tillbaka pengar som man ur strikt juridisk mening endast förmedlat. 

Det saknas lagstiftning, som tydligt och klart säger att det är bankens egna pengar, som tillverkas ur 

tomma intet som utlåningspengar. När låntagare inte informeras om detta, så uppstår sålunda helt 

onödiga och dessutom allvarligt samhällsskadande konkurser, där människor tvingas att gå från hus 

och hem och i många fall företag som man äger. Samhällets polis ser till att utmätningarna 

verkställs i tron att de hjälper till i en laglig handling, när sanningen är, att polisen utan att veta om 

det hjälper till i en brottslig handling. En mekanism blir synlig, som jag i trilogin kallar uppnående 

av kapitalismens fyra mål (har omnämnts tidigare i denna endast korta analys av Positive Money). 

Eftersom centralbanksägarna kommer att vara ägare till de pengar som tillverkas ur tomma intet, 

täpper man till den känsliga omständighet, som varit urkundsförfalskning i århundraden för 

centralbanker och vanliga affärsbanker i centralbanksekonomi. Positive Money inför sålunda en 

lagstiftning, som är extremt känslig och som försöker sopa tidigare urkundsförfalskning under 

mattan. Detta går också att formulera som att Positive Money legaliserar den stöld som 

exproprieringar/utmätningar kommer att innebära i Positive Money.  

Eftersom pyramidspelsverksamhet är ett allvarligt lagbrott, speciellt om det sker i stor 

samhällsskala och på ett välorganiserat kriminellt sätt, gäller, att den insynsskyddade eliten av 

personer i samhället, som utgör den dolda ekonomiska diktaturen, valt, att i århundraden ställa sig 

över den lagstiftning som reglerar förbud mot pyramidspelsverksamhet. En typ av lagstiftning som 

samhällets majoritet av invånare förutsätts följa lojalt och rätta sig efter. En ytterligare mycket 

känslig juridisk diskriminering och orättvisa blir därmed synliggjord. Inte heller denna orättvisa och 

diskriminering redovisar Positive Money. Skulle den vanliga människan få klart för sig att man 

särbehandlas inför lagen om förbud mot pyramidspelsverksamhet skulle också i denna detalj 

upprördhet eller stor upprördhet skapas. Upprördheten skulle lösas ut också i Positive Money, 

eftersom Positive Money indirekt godkänner denna allvarliga orättvisa och diskriminering inför 

lagen. Positive Money tar inte med ett ord upp pyramidspelsverksamhet i sin akademiska 

avhandling. 

Systemfelets 5:e aspekt är, att delar eller betydande delar av de pengar som förtjänats ute i 

samhället genom utförd arbetsinsats systematiskt samlas upp bit för bit av staten och olika privata 

aktörer (läs: bankintressen och olika privata fondföretag) och ges namnet fondsparade pengar.  

Fondpengarna, i sin tur, kanaliseras in i det som motsvarar ca 98 procent av den samlade 

världsekonomins samlade pengar. 98-procentsdelen av världsekonomin (skuggbankssektorn eller 

investmentbanking-sektorn) kan korrekt beskrivas som ett spelkasino (”Monte Carlo-ekonomi”), 

där personer står runt olika roulettbord och spelar med pengar investerade i skuldsedlar, som inte är 

deras egna, men som bland annat är skattebetalares eget ägda pengar, pensionärers eget ägda pengar 

samt stora delar eller mycket stora delar av företags ackumulerade eget ägda vinster genom gjorda 

försäljningar av produkter i världen. Sammanlagt mycket stora summor pengar investeras i 
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skuldsedlar som i den övergripande bilden i stort är av väsentligt fem typer: skuldsedlar tillhörande 

1) aktiefonder, 2) fastighetsfonder, 3) räntefonder,  4) statsfonder samt 5) råvarufonder. Med andra 

ord, pengar som inte går till samhällsproduktiva investeringar utan som enbart och jag säger enbart 

används i en arrogant lek i konsten att spela om pengar med hjälp av pengar inom ramen för olika 

vadslagningar (läs: odds). Den verksamhet, som jag kallar punkten B i kapitel 2, som avhandlar 

Bilden i stort av Positive Money. I kapitel 2 visar jag att olika bedrägliga ”riggningar”, med syftet 

att lura av människor pengar, kommer att förekomma både i punkterna A och B i Positive Money, 

samtidigt som Positive Money legaliserar det bedrägliga förloppet i ”riggningen” genom att 

legalisera begreppet moral hasard. Definition av punkterna A och B sker i kapitel 2.  

Systemfelets 6:e aspekt är den kärna, som är kapitalismens kärna (läs centralbanksekonomins 

utlåning mot ränta). En kärna, som finns i såväl kommunistiska som socialistiska länder som i en 

rad religiöst fundamentalistiska länder och som extra tydligt framträder i kapitalistiska nationer som 

exempelvis USA. Kärnan är, som jag var inne på i inledningen av texten, att staten dels tvingas att 

ta lån som skall betalas tillbaks med ränta, dels tvingas att lägga ett helt onödigt skattesystem som 

ett ok på folkets axlar för att klara finansiering av statsbudgeten (statens offentliga utgifter). 

Återbetalningen av statsskulden sker med hjälp av skattepengar och nya tagna lån i ett pyramidspel 

som byggs upp och i värsta fall försätter staten i en skuldfälla. Grekland är ett sådant exempel. 

Spanien, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen och Island är andra exempel på 

statsfinansiella skuldfällor i vår egen tid, där den ansvariga statsledningen valde att försätta sin 

nation i helt onödiga skuldfällor, vilket folket får betala med hjälp av sin arbetsinsats (det helt 

onödiga skattesystemet), varvid nya helt onödiga statsskulder i ett nytt växande pyramidspel av 

växande statsskuld växer fram. I del I av trilogin går jag igenom hur det hela går till inom ramen för 

ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri. Det är därför jag valt att kalla min trilogi för 

”Kapitalismen avslöjad! - Ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri”. Stater, som lyder 

under det centralbanksekonomiska systemet, tvingas således in i en helt onödig statsskuld och helt 

onödigt skattesystem, vilket också gäller i Positive Money. Logiskt följer detta av, att staten lätt 

skulle kunna tillverka sina egna pengar och därmed slippa ta lån mot ränta, samtidigt som man 

slipper ta ut skatter. I Organisk ekonomi regleras ett sådant statens egna penningtillverkande av 11 

samhällsnycklar som kompletteras med ytterligare 11 samhällsnycklar varvid inflation inte ens blir 

en teoretisk möjlighet när samtliga samhällsnycklar är på plats. 

Idag tvingas centralbanksnationers folk och de många företagen i sådana samhällen 

(kommunistiska, socialistiska, kapitalistiska och en rad religiöst fundamentalistiska länder) att ta lån 

mot dyra räntor, samtidigt som man tvingas betala helt onödiga skatter. Folket tvingas dessutom 

betala in egentligen helt onödiga pensionspengar till staten, eller genom eget sparande under mycket 

lång tid lägga undan pengar för att få en dräglig ålderdom. Förslaget till lösning, som i Organisk 

ekonomi, sker med hjälp av de 11 + 11 samhällsnycklarna, som ser till att varje människa blir 

ekonomiskt oberoende från det man föds och sedan livet igenom. I det läget behövs heller inte 

någon pension, eftersom alla samhällets invånare redan är ekonomiskt oberoende. Dagens 

centralbanksekonomiska spektakel med påtvingade räntor, skatter, statsskuld och 

pensionsinbetalningar är sålunda helt onödigt. Ett helt onödigt spektakel som kommer att fortsätta 

också i Positive Money. 

Jag visar i detalj hur det centralbanksekonomiska systemet fungerar med det amerikanska fallet som 

exempel när USA bildades ur sina 13 kolonier på 1700-talet och kapitalismen infördes i USA.  

17 kapitel ägnas åt den fullt exponerade kapitalismen (läs: centralbanksekonomi med utlåning mot 

ränta) i USA i slutet av del II av trilogin. Dagens monstruöst stora statsskuld i USA på nu över 
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17000 miljarder dollar är nämligen hur lätt som helst att avskaffa och på häpnadsväckande kort tid 

om bara några få timmar, när väl beslut tas. Lösningen finns redan inskriven i den amerikanska 

konstitutionen. Det gäller bara att ha ögon att se lösningen och lösningen är förbluffande enkel, när 

den väl syns. Det handlar om fyra speciella formuleringar i Artikel 1, Sektion 8 av konstitutionen. 

Positive Moneys förhållandevis mycket blygsamma månatliga penninggåvor till staten, inom ramen 

för centralbanksekonomi, skulle inte ha en chans att få Amerika på fötter genom att betala den 

amerikanska statsskulden. Folket har alltså inte en chans att kunna betala tillbaka sin stats 

statsskuld, som idag är så stor, att man snart inte ens klarar av att betala tillbaka de enorma räntorna 

även om man skulle få amorteringsfrihet. Organisk ekonomi klarar uppgiften att sanera USA:s 

statsskuld på bara några timmar, när väl de fyra dörröppnarna börjar tillämpas. 

Jag upprepar, då detta är så viktigt: Det är förbluffande enkelt att med ett pennstreck avskaffa, såväl 

statens behov av upplåning av pengar, som skattesystemet samt pensionssystemet. Nyckeln är, att 

de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III besvaras på ett sätt så, att människor görs medvetna 

om vad en människovänlig ekonomi är för något. En typ av ekonomiskt system som ser till allas 

allra bästa, samtidigt som samhället ser till de många djurens, naturens och helhetens allra bästa. Vi 

talar då om något helt annat än den hänsynslöshet och rovdrift som sker på både människans, 

djurens, växtrikets och naturens övriga delars bekostnad idag i centralbanksekonomi. Vi talar om en 

ansvarstagande ekonomi (läs: Organisk ekonomi) där lån kommer att behöva ges, men ränta är 

förbjuden, och där lånens amorteringar ofta eller mycket ofta inte kommer att behöva betalas in. 

Hur exakt detta går till rent logiskt beskrivs i detalj i trilogin. 

 

Några ord om Organisk ekonomi 

För att förstå Organisk ekonomi behöver man läsa trilogin ovan noggrant. Organisk ekonomi lovar 

nämligen utomordentligt stora välfärdsförbättringar, samt avskaffande av all arbetslöshet, genom att 

i grunden omdefiniera begreppet arbetsinsats. För att förstå den logiska möjligheten av dessa 

enorma och positiva förändringar, behöver man allra först förstå dagens centralbanksekonomiska 

system, vare sig det handlar om kommunism, socialism eller tydligt framträdande kapitalism, som 

alla tre statssystem idag är baserade på utlåning mot ränta. I åtminstone vissa religiöst 

fundamentalistiska nationer är idag kapitalism införd varför principen om centralbanksekonomiskt 

system gäller också dessa berörda nationer. Trilogin är uppdelad i två delar: problemet och 

problemets lösning. I problemdelen, de första två delarna av trilogin, analyseras systemfelet i 

centralbanksekonomi. I lösningen, del III, analyseras grundvalarna för Organisk ekonomi inom 

ramen för en ekonomisk utveckling i tre faser, som spänner över förmodligen flera hundra år, innan 

fas 3 väl kommer på plats. Men den första fasen, som är en vidareutvecklad Franklin-Lincoln- 

Guernsey-Schacht-ekonomi, kan fås på plats omedelbart genom en folkomröstning. Man börjar 

således i ett första steg, och det är 22 sådana första steg som behöver tas. Därmed har du fått en, 

åtminstone i vissa aspekter, genomförd jämförelse mellan Positive Money inom ramen för 

centralbanksekonomi och Organisk ekonomi. 
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Kapitel 4 

 

Vad är pengar för något? 

 

En rad (ej alla) av det kapitalistiska (centralbanksekonomiska) systemets företrädare vill att 

människor skall uppfatta pengar som kopplat till skuld och skuldsedlar. Man menar att det inte skall 

existera något annat sätt att uppfatta begreppet pengar på. När man inskränkt (läs: onyanserat) 

endast redovisar detta starkt förenklade synsätt får människor svårt att förstå vad pengar egentligen 

är för något. I detta kapitel visas en djupgående och enkel innebörd i pengar. 

England har inte alltid varit kapitalistiskt (centralbanksekonomiskt)… 

Under delar av 900-talet och 1000-talet försökte penningutlånare (grundarna av världens idag nära 

globala bankväsende) införa utlåning mot ränta i land efter land i Europa. För att lura regenterna, 

som på den tiden hade enväldig makt av sin respektive nations penningtillverkande maskiner, ljög 

penningutlånarna att påstå att man hade egna pengar som man tog från en bakomliggande 

förmögenhet av guld som man lånade ut. Detta var alltså en lögn och en utstuderad manipulation. 

Det går alltså att visa att dessa penningutlånare ägnade sig åt en konspiration (hemlig plan) som de 

lyckats hemlighålla ända fram till våra dagar. Först i modern tid har modern högre matematik 

lyckats genomskåda den häpnadsväckande högintelligens dessa penningutlånare använt sig av och 

som kommande generationer av penningutlånare, som började kalla sig för bankirer, sedan fortsatte 

att använda sig av långt in på 1900-talet. Idag på 2000-talet har dagens generation av bankirer 

vidareutvecklat bedrägeriet att vara ännu mer sofistiskerat högintelligent. I trilogin visar jag i detalj 

hur dessa penningutlånare på senmedeltiden sålunda korrekt sakligt var att uppfatta som kriminella 

(lagbrytande) personer som ägnade sig åt tre allvarliga lagbrott: urkundsförfalskning (osant 

intygande gentemot regenterna och allmänheten), penningförfalskning med hjälp av rika och 

förmögnas deponerade guld samt stöld via skuldbrev (expropriationer/utmätningar av människors 

egendomar när man inte kunde betala sina skulder till dessa penningutlånare). På 1000-talet föddes 

I dåvarande England prins Henry, son till Vilhelm I (känd som Vilhelm Erövraren). Den unge prins 

Henry såg med egna ögon vilket samhällssabotage utlåning mot ränta förde med sig i England. 

Samtidigt var prinsen en mycket vetgirig person kallades för Henri Beauclerc. Senare när han 

regerade som kung Henry I fick han smeknamnet Rättvisans lejon därför att införde en rad 

anmärkningsvärda förbättringar inom den tidens administration och lagväsende. Framför allt, vilket 

moderna historieböcker ofta försöker mörklägg eller bara mycket ytligt nämna, så började han 

använda pengar på ett revolutionerande kraftfullt sätt som ledde till en välståndsutveckling i 

England som har gått till historien samtidigt som åtminstone stora delar av de övriga dåtida Europa 

började degenerera och skadas allvarligt av penningutlånarnas framfart med sin utlåning mot ränta i 

enlighet med sina kriminalitet (allvarliga lagbrott) som jag nämnde ovan och som sålunde inte 

genomskådades förrän på ca 1900-talet i modern tid. Prins Henri Beauclerc studerade bland annat 

ekonomi i en tid då analfabetism var vida utbredd. Kort efter kungakröning år 1100 införde kung 

Henry I ett ekonomiskt system som gått till historien som det engelska tallysystemet. Det är om 

detta ekonomiska system, i starkt kontrast till dagens kapitalism som är något helt annat, jag nu 

skall nämna några viktiga fakta som har med definitionen av pengar att göra så man som läsare kan 
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förstå på djupet vad pengar egentligen är för något. Det är bland annat denna utomordentligt viktiga 

detalj som dagens historieböcker missar att informera om till studenter på akademisk nivå i 

ekonomisk historia. 

 

Det engelska tallysystemets hörnsten… 

är begreppet universalbytesvara som är ett annat ord för pengar. Så här fungerar det strikt logiskt: 

Innan pengar var uppfunnet  bytte människor varor och tjänster med varandra i byteshandel. Det 

innebar att de som bytte med varandra bytte  1) ägarskap och 2) värde med varandra. I förhandling 

med varandra kom man överens om att det jag äger skall uppfattas ha ett värde som motsvarar 

värdet för det du som motpart äger, och så gjorde man bytet med varandra. Man växlade ägarskap 

och överenskommet lika värde. När väl varorna och tjänsterna väl var bytta så var byteshandeln 

avslutad. Man stod inte i skuld till varandra utan hade utväxlat ägarskap och värde och så var det 

klart. Några skuldsedlar existerade inte eftersom det begreppet inte behövdes blandas in i ovan 

enkla bytesprincip. Naturligtvis kunde man låna av varandra och stå i skuld till varande men då talar 

vi om lån och återlämnande av lånad vara och tjänst och inte om byteshandel i ovan grundläggande 

betydelse, och läs detta noga, av genomfört och avslutat byte av ägarskap och överenskommet lika 

värde. 

 

Svårigheten med byteshandel innan pengar var uppfunnit var… 

att personer som handlade med varandra nödvändigtvis behövde varor och tjänster som det gick att 

byta med. Om en person ville byta till sig fårskinn av en annan person men bara kunde erbjuda 

exempelvis fisk och nötter samtidigt som den som hade det eftertraktade fårskinnet ville ha hjortkött 

iså blev det inget byte därför att varorna som skulle bytas inte matchade varandra. Pengar som idé 

infördes för att skapa en lösning på matchningsproblemet. Pengar som idé är, som jag ser det, 

uppfinningen att införa en allmängiltigt gällande bytasvara (universalbytesvara) som alltid är 

attraktiv för motparten vid byteshandel definierad av genomfört och avslutat byte av ägarskap och 

överenskommet lika värde. På så sätt löstes matchingsproblemet. Det vill säga pengar infördes från 

allra första början som en ny typ av handelsvara med egenskapen att den kunde användas  som 

bytesobjekt mot samtliga andra varor och tjänster som förekommer i byteshandel, och läs också 

detta noga, utan att någon skuld behövde uppstå eller att man behövde införa skuldsedlar (bevisen 

på skuld). En sådan idémässig konstruktion innebar naturligtvis ett enormt framsteg i 

mänsklighetens civilisations utveckling eftersom byteshandel utan att blanda in skuld plötsligt 

underlättades absolut kollosalt. Mängder med byten av varor och tjänster kunde börja genomföras 

betydligt smidigare därför att universalbytesvaran pengar fungerade som en smörjolja som 

underlättade byten i byteshandel.  

 

Nästa problem att lösa var… 

vilken form pengar skall vara på. Skulle pengar vara lätta och smidiga att bära med sig eller något 

otympligt och skrymmande? Det historiska facit visar att pengar haft alla möjliga former alltifrån 

det otympliga och skrymmande till det smidiga och lätthanterliga. En utveckling som gått via 

exempelvis stora otympliga metallstycken till mer hanterbara mynt och sedan sedlar (papperslappar 

med text eller trycksvärta på) och därefter elektroniska pengar på digital form i datornätverk.  

 

Bokmalen prins Henri 

Bland annat bör det ha varit så att Prins Henri Beauclerc kom över litteratur som berättade om 
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pengar i äldre tider och/eller hur vissa bönder i England redan hade löst problemet med 

universalbytesvaran pengar. Intelligent som Prins Henri bevisligen var lyckades han lösa en mycket 

avancerade problem som har med samhällets val av ekonomiskt system att göra.  

 

Problemens gemensamma kärna… 

är nämligen hur man skall introducera universalbytesvaran pengar utan att blanda in skuldbegreppet 

i stor samhällsskala så att människor som är vana att byta varor och tjänster med varandra fortsätter 

att byta 1) ägarskap och 2) värde med varandra samtidigt som också universalbytesvaran pengar 

introduceras i stor samhällsskala.  Prins Henri kom fram till, visar det historiska facit, att han tydligt 

och klart deklarerade, som kung Henry I, genom kungliga dekret (kungörelser) att det var han och 

ingen annan i England som skulle ha makten att dels tillverka universalbytesvaran pengar och att 

det var han, kungen, som skulle vara den allra första ägaren till de pengar som tillverkades. Därmed 

undvek kung Henry I både penningförfalskning och inflation eftersom han som ensam tillverkare 

och distributör av universalbytesvaran pengar fick helhetssyn och kontroll på hur flödet av pengar 

(tallystavar) tillverkades och fördes ut i det engelska samhället. Viktigt var nämligen att det varken 

blev för lite eller för mycket pengar (tallystavar) som kom ut. Prins Henri  kom också fram till att 

av helt avgörande betydelse var att pengarna inte skulle ha något annat bakomliggande värde än det 

konungsliga påbudet att det var kungen som genom lag bestämde att pengar skulle ha ett visst värde 

och så var det inget mer med det.  

 

En detalj av monumental betydelse 

Nyss nämnda detalj var av monumental betydelse därför att universalbytesvaran pengar därmed 

kunde tillverkas i princip vilket material som helst och garanterat, genom kungens lag, ändå ha det 

värde som kungen sade skulle gälla. Därmed skapades olika valörer genom att rista in olika skåror 

eller jack i tallystavarna. Samtidigt löste prinsen ett ytterligare delproblem. Nämligen att England, i 

hela denna process att föra ut tallystavar till det engelska samhället, skulle naturligtvis ha ett 

jättelikt behov av pengar (universalbytesvaran) för att så många invånare som möjligt i en 

samtidighet skulle kunna använda sig av den fördel som universalbytesvaran innebar och som jag 

gick igenom ovan. Stora mängder (summor) av universalbytesvaran pengar behövdes sålunda 

tillverkas. Genom att välja engelskt trä från de engelska skogarna som material garanterade prinsen 

att det alltid skulle finns rik tillgång på pengar i nationen eftersom det bara var att beordra fällning 

av så och så många träd för att tillverka nya pengar som behövdes. Därmed garanterades att det 

aldrig skulle behöva råda någon brist på pengar i det engelska samhället.  

 

En människovänligt inställd blivande regent 

Prins Henri Beauclerc ville sålunda England och det engelska folket väl. Han ville att folket skulle 

ha det bra och att England som nation skulle blomstra på tusen och ett sätt vilket man absolut inte 

kan säga om alla de 27 efterföljare till honom som praktiserade tallysystemet under de ca 540 år 

som det var i bruk. Med mycket varierad kompetens och människovänlighet visar nämligen det 

historiska facit att de efterföljande 27 regenterna använde sig av kung Henrys introducerade 

tallysystem. När sedan kapitalismen infördes i England från 1648, genom en statskupp finansierad 

av bland annat tyska, franska och italienska bankirer, visar det historiska facit att också 

kapitalismens företrädare inte haft siktet inställt på människovänlighet och att få samhället att 

blomstra på tusen och ett sätt. Och då talar vi inte enbart om England utan idag åtminstone 173 

centralbanksnationer i världen där Positive Money är dessa bankirers senaste uppfinning att utöva 
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ekonomiskt förtryck. Jag menar att det nu är mycket viktigt att ni som är historiker letar fram 

historiska dokument som berättar om hur det var i England under kung Henry I:s regenttid så 

omvärlden förstår att det var en universalbytesvara som inte baserade på skuld och skuldbrev som 

han introducerade i England under sin regenttid. Redan från start år 1100 påbörjades sålunda denna 

introduktion samtidigt som Kung Henry, och läs också detta noga, förbjöd ränteprincipen därför att 

han som prins med egna ögon sålunda sett vilket elände utlåning mot ränta för med sig i ett 

samhälle (The Ursury Law).  

 

Enligt vilka regler (metoder) fördes tallystavarna ut i England? 

När jag i trilogin beskriver Benjamin Franklins fyra regler (metoder) för utförsel av pengar är 

naturligvis Franklin inte den förste person i mänsklighetens civilisations utveckling som fört ut 

pengar enligt just dessa fyra regler. Jag menar att det finns skäl att misstänka att Kung Henry I 

använde sig av liknande regler och att Franklin helt enkelt läste om det engelska tallysystemet i 

någon bok och mer eller mindre härmade tallysystemets sätt att fungera. Det blir en uppgift för er 

historiker att leta fram exakta detaljfakta kring. Jag går här inte in på vilka dessa fyra regler var 

annat än att påpeka att pengar fördes ut som löner och betalningar och som gåvor och som lån som 

inte nödvändigtvis behövde återbetalas därför att staten inte behövde återbetalningarna annat än 

kanske som en av flera möjliga reglerventiler mot inflation.  

 

Tallystavarna var inte skuldsedlar 

Här vill jag att du som läsare skall se att det inte var några slags skuldsedlar som Kung Henry I 

förde ut som pengar i England, utan det var en universalbytesvara karaktäriserad av ägarskap och 

värde. Konsekvensen, och läs också detta noga, blev att någon statsskuld inte skapades eller ens 

behövde skapas i England under kung Henry I. Allt kungen behövde se till var att det skapas varor 

och tjänster i det engelska samhället som han kunde använda i också utrikeshandeln som 

bytesobjekt att få det England behövde och inte hade själv. Kung Henry behövde sålunda inte låna 

pengar av det engelska folket eller någon annan eftersom han från ett ögonblick till ett annat, genom 

val av ekonomiskt system, blev  stormrik genom att ta makten över Englands penningtillverkning. 

Kung Henry, kan man säga, förbjöd kapitalismen i England därför att han begrep att kapitalism bara 

för elände och bedrövelse med sig för folket medan en liten elit får det mycket bra i ett kapitalistiskt 

system.  

 

Hörnstenen i kung Henry I:s tallysystem är… 

därför att den som använder sig av tallysystemet blir i en samtidigt stormrik och skuldfri samtidigt 

som folket ges möjlighet att få det utomordentligt bra i ett häpnadsväckande välstånd. Ingen dålig 

kombination!  Om kung Henry tog ut skatter, det får den historiska forskningen visa, var sådana 

skatteuttag inte för att statskassan behövde få in pengar till sina löpande utgifter utan det var för att 

balansera inflationstendenser. Skatter som sålunda en ytterligare möjlig reglerventil att hålla efter 

eventuella inflationstendenser. Kanske något för er moderna statsledare att begrunda och ta efter. 

Det är nämligen en enorm skillnad mellan att behöva ta ut skatter för att finansiera offentliga 

utgifter och att bara ha en liten reglerventil mot inflation på plats. En reglerventil som man 

dessutom kanske aldrig eller mycket sällan behöver använda sig av. 

 

För tydlighetens skull… 

skall jag också nämna några ord om vad som händer om man byter ut ovan hörnsten (hörnsten 
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kallas axiom inom konstitutionell logik) mot sin motsats. Det vill säga som ledare för samhället 

väljer man att introducera ett ekonomiskt system där staten (folkets förlängda arm) i princip skall 

tvingas vara fattig och ständigt lida brist på pengar och i värsta fall vara konkursmässig. Ett sådant 

ekonomiskt system är inte alls svårt att designa logiskt. Vad man behöver tänka på är att tvinga 

staten att försätta sig i skuld genom att frånta staten möjligheten (privilegiet) att ha egna 

penningtillverkande maskiner. Det är exakt detta som sker i ett kapitalistiskt samhälle vare sig vi 

talar om kommunism, socialism, vissa religiöst fundamentalistiska länder eller den öppet mycket 

tydligt synliga kapitalismen som finns i exempelvis dagens USA, England och Japan. Pengar i ett 

sådant kapitalistiskt (centralbanksekonomiskt) samhälle blir då strikt logiskt detsamma som 

skuldsedlar. Begreppet skuld görs mer viktigt än begreppet universalbytesvara i en byteshandel. 

Skuldsedlarna i sig är bevisat på att pengarna som det handlar om förs ut i samhället genom 

skuldsättning där själva skuldsedeln är bevisat på skapad skuld. En sådan stat (folkets förlängda 

arm) blir då logiskt sett, och läs detta mycket noga, tvingad att ta ut skatter av folket. Ett folk som 

man egentligen skall tjäna och skapa så stor välfärd som möjligt för, men nu tvingas ”terrorisera” 

med egentligen helt onödiga skatter för att få in pengar till alla statens utgifter. Utgifter som bland 

annat är amorteringar och räntor på de lån som staten tvingats ta för att klara statsutgifterna (de 

offentliga utgifterna). I ett sådant samhälle blir livet gradvis mer eller mindre ett  helvete för stora 

eller mycket stora grupper av invånarna därför att de ständig lider brist på pengar samtidigt som 

staten själv ständigt lider brist på pengar. Den som är satt i skuld är inte fri som ordspråket lyder. En 

sådan stat är fullt möjlig att skapa genom att det i en bakgrund finns en hemlig insynsskyddad grupp 

privatpersoner som få vet vilka de är och som har makten över samhällets penningtillverkande 

maskiner. Denna lilla hemliga grupp privatpersoner tar sig alltså makten över såväl staten (folkets 

förlängda arm) som folket som över samhället i stort genom att med sin makt tvinga samhället att 

acceptera att pengar i huvudsak endast skall föras ut till samhället i enlighet med huvudregeln 

utlåning mot ränta. I ett sådant samhälle bygger man således in hörnstenen att skuldsättning skall 

vara den metod som pengar förs ut med hjälp av till samhället.  Skulden skall dessutom ges ett 

påslag av ränta så det garanterat uppstår brist på pengar i enlighet med ett pyramidspel (se analys 

längre fram i texten). I ett sådant samhälle går fler och fler människor och samtidigt staten (folkets 

förlängda arm) gradvis mer och mer på knäna samtidigt som politikerna säger att eftersom vi har 

brist på pengar kan vi tyvärr inte kan genomföra alla de människovänliga och samhällsvänliga 

reformer som vi skulle vilja. I det läget skapas ett enastående hyckleri därför att vad man inte 

berättar är att den logiska designen för samhället är brist på pengar i stället för en ständigt generös 

tillgång till pengar som kung Henry I gjorde i England på 1100-talet. Politikerna säger i ett 

skuldsedelsamhälle att vi kan inte trolla med knäna och så tror folket på vad politikerna säger 

samtidigt som folket sålunda inte förstår att den egentligen makten i samhället ligger hos den 

hemliga insynsskyddade lilla gruppen privatpersoner som har kontrollen (makten) över samhällets 

penningtillverkande maskiner. En liten grupp personer som inte vill samhället och folket väl. Det 

var det här eländet som infördes i de amerikanska kolonierna och som ledde till den amerikanska 

revolutionen 1773. Kolonisatörerna ville ha sitt engelska tallysystem som skapade välstånd. Men 

man påtvingades kapitalismen och idag är det kapitalism som gäller i Nordamerika och en lång rad 

andra länder. 

 

Kapitalismen är ett tema som kan har många varianter 

Kapitalismen kan sedan byggas i olika varianter. Just nu håller den finansiellt mycket starka 

gruppen privatpersoner i England på att bygga en variant av kapitalismen som sålunda heter 
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Positive Money. Jag visar sålunda att Positive Money är en ännu mer samhällsdestruktiv variant av 

kapitalism än den nuvarande kapitalismen i världen. Inte i början där en fantastisk högkonjunktur 

kommer att bli fallet, men sedan när den oundvikliga lågkonjunkturen slår till i ett ekonomiskt och 

socialt helvete. Här tar vi kontakt med det engelska tallysystemet igen och 1100-talet. 

 

Kung Henry I såg till… 

att en stor del av den dåvarande engelska befolkningen skulle ha gott om pengar (tallypengar) vilket 

inte kostade kungen något annat kostnaden för att fälla träd och tillverka tallystavar. Henry I insåg 

sålunda att ett samhälle börjar blomstra i tusen och en detaljer när en stor eller mycket stor majoritet 

av befolkningen har råd att byta varor och tjänster med varandra. Kungen insåg att pengar bara är en 

smörjolja som sätter fart på människors aktiviteter (samhällets urkraft) med följd att samhället 

kommer igång när alla har pengar i sin ”plånbok”. En rad engelska historieböcker är mycket 

sparsamma eller berättar inte alls om de dramatiska händelser på 1640-talet som var startskottet för 

införande av kapitalism i England. Nämligen statskuppen och halshuggning av den dåvarande 

engelska kungen Karl I. Man berättar om dessa händelser som om de var något gott för England och 

det engelska folket när sanningen är att kapitalismen som gradvis infördes mer och mer började slå 

sönder England både ekonomiskt och socialt. Positive Money nämner inte med ett ord om dessa 

viktiga och sålunda förödande händelser för England på 1600-talet. Bankirmakten såg till att det i 

steg på steg skapades ett i åtminstone tillräckligt stora delar mutat och korrumperat engelskt 

parlament och ett engelskt kungahus som lydigt skulle följa bankirernas önskemål och det är den 

situationen som gäller i England idag. Den lilla hemliga och insynsskyddade gruppen 

privatpersoner i bakgrunden som hade och idag har makten över samhällets penningtillverkande 

maskiner i England. Ägarna till Bank of England.  

 

En mycket känslig och viktig offentlig utredning som nu behöver göras i 

England 

Jag rekommenderar att en djupgående statlig revision görs av Bank of England. Att man noga går 

igenom vilka aktieägarna är som äger Bank of England och att man öppet publicerar 

utredningsresultatet. Att man i denna känsliga och viktiga utredning inte nöjer sig med att godta att 

staten påstås äga aktier i den engelska centralbanken utan staten behöver i så fall i detalj med 

dokument visa hur man finansierat sin ägarandel. Om det är så att engelska staten, som ju skall vara 

det engelska folkets förlängda arm, lånat pengar till sina centralbanksaktier så betyder det att det är 

långivarna till dessa statens aktier som är de verkliga makthavarna (läs: har inflytandet) inte staten 

(det engelska folket) över statens aktiedel. Det var detta skeva makt-inflytande-förhållande som 

gällde i The First [National] Bank of the United States som jag berättade om tidigare. Det är också 

samma princip som gäller att det idag är bankerna som har makten över de bostadsrätter och villor i 

England som finansierats med lånade pengar eftersom människorna som lånat pengar i bankerna 

inte kommer att äga sina bostäder förrän de till sista pund och penny betalat igen de lånade 

pengarna och betalat räntorna på sina bostadsrätts och villalån. Det gäller sålunda att vara mycket 

noggrann när man analyserar ett sakförhållande så man inte förleds att tro att engelska staten 

(folkets förlängda arm i England) har inflytande över centralbanken bara för att staten påstås ha 

aktier i Englands centralbank. Antingen äger staten sina aktier och då har man verkligt inflytande 

eller så har man aktier i form av lånade pengar och då är det långivaren till dessa aktier som är den 

egentliga makthavaren över aktierna. 
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Därmed har du som läsare fått en översiktig analys av Positive Money och samtidigt orientering om 

Organisk ekonomi som är en vidarutveckling av det engelska tallysystemet med målet att bli ett 

ännu mer kraftfullt, välfungerande (till och med garanterat utan inflation) och människovänligt 

ekonomiskt system än vad kung Henry I lyckades ge det engelska folket och England som nation.  


