7:a fundamentet
7:a fundamentet: vinstprincipen. Nyliberalismens själva hjärtefråga som marknadsförs i termer av
framgång, som att alla har samma chans. Det gäller bara att vara smart och träna upp sig i konsten
att lyckas i affärer. Affärsperson får lära sig att köpa något så billigt som möjligt, för att sedan sälja
samma sak, i befintligt eller i "förädlat" skick (i bästa fall förbättrat och i värsta fall försämrat), så
dyrt som möjligt. Mellanskillnaden är det som kallas vinst. Vad många förespråkare för konsten att
lyckas i affärer inte berättar, är hur förverkligandet av drömmen (framgångssagan, den amerikanska
drömmen) i verkligheten går till när man gläntar på dess gyllne, skimrande lock, och synar det som
centralbanksekonomins/kapitalismens representanter inte vill skall synas, och som därför mörkläggs
med hjälp av olika illusioner (detaljer eller hela fundament av de här uppräknade 7 fundamenten
och som analyseras på djupet i trilogin).
1) Amatörer i konsten att köpa så billigt som möjligt och sälja så dyrt som möjligt arbetar vanligtvis
i så liten skala, och så klumpigt och outvecklat, att det i motsvarande grad handlar om just
amatörism. Beträffande in- och utlåning mot ränta arbetar de exempelvis sålunda i förhållandevis
små och intelligensmässigt outvecklade pyramidspel, där spelet verkställs genom olika ganska
primitivt utvecklade finansiella instrument i köp- och säljprocesser som skapar begränsad vinst eller
förlust. Exempelvis allmänhetens investeringar i aktier och värdepapper.
2) Stora kapitalistiska begåvningar, och då talar jag om de som lyckats driva framgångssagan till
mycket höga nivåer, verkställer detta att lyckas i affärer dels i stor samhällsskala, dels mycket
organiserat, där det är befogat att beskriva deras hantverk med ord som stor skicklighet, stor
organisationsförmåga, goda finansiella grundresurser, högintelligens, och ofta, men inte alltid,
vilket behöver påpekas - stor hänsynslöshet. Det finns idag fler och fler entreprenörer och
företagsledare som absolut vill väl, men att de helt enkelt just nu inte förstår vad som pågår på
djupet inom centralbanksekonomi/kapitalism. Bland annat är det till dessa vip personer i vårt
samhälle som min trilogi vänder sig till. Om ni vill ha ett personligt möte så träffar jag er gärna,
men jag håller inga föredrag eller kurser.
3) Genierna, och då talar jag om ägarna till centralbankerna i världen, har drivit konstarten
centralbanksekonomi/kapitalism till så höga nivåer idag, att det är befogat att tala om ett
verkställande av finansiella atombomber.

