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Manus:
Välkomna kära tittare till våran livesändning. Det är alltså en nyhet på tre olika nivåer för Sverige. Det första
är att det är en internet-TV-kanal. Alltså TV på modernt sätt som är helt oberoende. Det blir varken en
censurering utifrån vilket är ganska sällsynt i Sverige. Och inte heller en censurering inifrån, vilket är det
vanliga för Sverige. Man kan tyvärr inte lita på Sveriges massmedia, i synnerhet inte på TV-stationerna. Och
det har inte blivit bättre när TV4 kom och statsmonopolet försvann. Utan det är i stort sett samma krafter
bakom kulisserna, det filtreras bort väsentlig information.
Jag har under åren lärt mig genom mitt arbete, en hel del hur bankjuridiken är och hur allting fungerar. Hur
finanssystemet fungerar. Jag har inte läst nationalekonomi eller företagsekonomi men jag har läst juridik i
Sverige och i Tyskland. Och just det har väl gjort att jag inte fått den där hjärntvätten som vanliga studenter
brukar få när dom läser företags- eller nationalekonomi.
För även där filtreras det bort väldigt mycket viktig information. Det har gjort att jag har mer och mer
koncentrerat mig med mina tankar och min forskning under dom senaste åren: Hur kan vi förbättra
finanssystemet? För vi alla vet och märker och känner att nånting är på tok med det här systemet. Men man
har svårt att sätta fingret på det hela. Därför att A: det är svårt att få information. Och B: vi får så mycket
olika information, man blir förvirrad. Det är svårt att svårt att hålla isär grejerna. Och det görs med flit att det
läggs stora dimridåer på området. För att när man tittar närmare så är vårt finanssystem ett pyramidspel som
har exporterats i hela världen, det är inte bara i Sverige. Utan i stort sett hela världen, samma hemska
pyramidspel.
Pyramidspel är ungefär som kedjebrev, dom flesta vet vad det är. Det är några som börjar och dom säljer en
produkt, men dom är oärliga och säljer inte till fulla värdet utan till ett övervärde på så sätt har dom pengar
över för att betala andra. Dom drar in nya till pyramidspelet. Och i början så ser det väldigt bra ut och dom
hjälper till att värva nya kunder och dom tjänar mycket pengar på ett snabbt sätt och det vill ju alla göra och
då hoppar alla på och i början finns det en bra uppslutning till pyramidspelet. Men så småningom kommer
sanningen fram att det är bara en liten klick i toppen som blir riktigt fet och rik. Och resten blir fattigare och
fattigare och till slut går dom sönder för att man får inte tillräckligt med nya offer in i spelet.
Varje pyramidspel måste med matematisk nödvändighet gå sönder. Och vårt finanssystem är ett sånt
pyramidspel. Det också så att man inte får något äkta värde att folk i vårt land, i det här fallet i vårt
finanssystem att dom är tvungna att gå med i spelet. Även om man inte vill. Man kan säga att det är en värre
variant av pyramidspel. Och som är straffbart i alla länder med all rätt, dock inte för vårt finanssystem vilket
naturligtvis också borde vara straffbart.
Jag har då skrivit en liten bok eller en broschyr kan man säga, där jag har ordnat alla dom här tankarna.
Bevisföringen för att det är ett pyramidspel. Och vad man måste göra är en finansreform för att göra om det
till ett sunt finanssystem. Och den här lilla texten kan alla ladda ner gratis på våran TV-kanal på den delen
under rubriken ”finansreformen”. Det är bara på svenska, 27 A4-sidor det är jättelite text.
Jag kommer nu ge en liten liten enkel introduktion.
Jag har listat ut att det är egentligen bara två nyckelfrågor. Eller två kärnområden. Eller två omständigheter
som gör vårt finanssystem till ett pyramidspel. Och dom är väldigt väl hemlighållna. Och dom är
hemlighållna på ett väldigt smart sätt, för det är ett öppet sätt. Informationen finns tillgänglig överallt det är

bara det att ingen kommer på idén att leta. Och riksbankschefer och andra politiker dom lägger med flit en
dimridå så att man inte riktigt upptäcker det.
Det första är att privata banker kan skapa pengar ur ingenting, ur tomma intet. Och då ska man tänka så här
när det gäller vårt finanssystem, att nånstans måste ju pengarna komma ifrån i samhället. Man måste alltid,
när man hanterar den här frågan om vårt finanssystem, ha klart för sig att vi har ett perspektiv från ovan, som
att man sitter på månen och tittar på Sverige. Hur mycket pengar har dom i sin penningpåse, hur mycket
kronor finns i Svenska samhället. Och hur man relaterar det till varor och tjänster som finns i samhället,
alltså bruttonationalprodukten.
Och dom flesta av oss tror att pengar kommer in i samhället från riksbanken. Och det är riktigt, riksbanken
har en obegränsad rättighet att trycka så många pengar som dom vill. Sen ska man också ha klart för sig att
när man säger ”trycka pengar” så förvirrar det litegrann. Dom pengar som trycks, sedlar och mynt, det är en
väldigt liten del, kanske 3-4% av den totala penningmängden som finns i samhället. Den största delen finns i
elektronisk form på bankkonton.
Då tänker man att riksbanken är den enda källan, men då kommer då privata banker och lånar i sin tur av
riksbanken och sprider ut till befolkningen. Det som är det otäcka och det som måste avskaffas är att privata
banker också har rätt att pytsa in pengar i svenska samhället. Precis som riksbanken, dock inte sedlar och
mynt, dom får bara pytsa in pengar i elektronisk form och dessutom får dom bara pytsa in pengar i form av
krediter.
Om du tar ett lån på din villa för en miljon, då tror ju alla att banken har den här miljonen som de lånar till
dig för att du ska kunna köpa villan, men det stämmer inte. Utan banken behöver bara ha 10% eller ännu
lägre i dom flesta fall beroende på hur högt kaptialtäckningskravet är, i det här fallet bara 100 000 kr om vi
tar det förenklat. Och dom här resterande 900 000 kronorna, dom skapar banken ur ingenting. Man kan säga
att dom falskmyntar. Dom bara trycker citationstecken pengarna som dom lånar ut, dvs dom trycker in med
knappar i datorn 900 000. På ditt konto, elektroniskt.
Så du som har fått den där miljonen har inte riktigt fått ärliga pengar. Därför att den ärliga delen är bara dom
där 10% som kapitaltäckningskraven täcker, dom där 100 000. Men den oärliga delen är dom där 90% som
dom bara har tagit ut luften. Och det gör att du har fått oärliga luftpengar, precis som i ett pyramidspel du har
alltså inte fått en äkta motprestation.
Det finns bara en kanal att komma åt nya pengar i samhället och det är nya lån. Alltså är folk tvungna att
skuldsätta sig mera, för att kunna betala räntorna på dom gamla lånen. Därför att den penningmängden fanns
inte. Det är enkel mängdlära egentligen men ingen säger så. Därför att alla som läser nationalekonomi blir så
hjärntvättade att dom kommer bara med korkade analyser hur man mäter fattigdom som nobelpristagaren i
ekonomi gjorde.
När man tar nya lån för att betala räntorna för dom gamla lånen, då är det än räntor kvar på dom nya lånen,
som inte finns täckta. Och det där gapet, det där hålet att det inte finns penningmängd för räntorna. Den
bristen har en exponentiell utveckling. Och allt som har en exponentiell utveckling har döden inbakat, som
atombomben eller cancer och så vidare.
Och det leder då till en smygexpropriering. Det märks inte så mycket i början som i alla pyramidspel, men så
småningom märker man det. Och expropieringen gör att en del människor kan samla en enorma mängder
pengar på sig och därmed en enorm makt på sig. Och de har lett till att dom bakom kulisserna styr politiker
och massmedia, universitet och så vidare. Dom styrs bakom kulisserna av storkapitalet, som marionettdockor
ungefär.
Det är därför jag vill sprida den här informationen och den här webb-TV-kanalen är också gratis. Tack.
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