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Hoe zit ons geldsysteem in elkaar? Welk effect
heeft een geldsysteem op menselijk gedrag, organiseren en samenleven? Welke krachten maakt
het rammelen aan ons huidige geldsysteem los?
Hoe ziet een ontwerp voor een geldsysteem eruit
dat zakelijke zin geeft én organisatie, gemeenschap en samenleving koestert en laat bloeien?
Welk geldsysteem katalyseert uitbundige samenlevenskunst?
Wil je een gemeenschap of samenleving vernietigen? Introduceer dan een monopolistisch,
gecentraliseerd, hiërarchisch, rente- en schuldgebaseerd monetair systeem waarin geld een
schaars goed is en opgepot kan worden. Ons huidig monetaire systeem—met haar obsessieve
groeidwangstoornis—is hét wapen van massavernietiging en ongekende globale slavernij.
Werk jij voor het geld of werkt het geld voor
jou?
Hoe we kunnen we diezelfde kracht ook inzetten om een alleshelende laserstraal te creëren.
Hét krachtinstrument voor massaheling dat
oorlog, werkeloosheid, armoede, ziekte en de
globale vernietiging van onze Aarde naar de vergetelheid schiet. Hoe geven we vorm aan het
besturingssysteem van morgen dat autonomie,
meesterschap en zingeving koestert?

Vrijgeld: voldoende
Vrijgeld maakt het hamsteren van geld net zo
onzinnig als het hamsteren van centimeters.
Vrijgeld zorgt voor altijd precies voldoende geld
zoals in een systeem met wederzijds krediet waar
de deelgevers dit onder elkaar scheppen als een
debet- en creditpositie op het moment van de
transactie.

Vrijgeld: duurzaam
Geen stroming, geen rijkdom. Net zoals stilstaand water op den duur gaat stinken, gaat
stilstaand geld, ondanks de gevleugelde uitspraak ‘geld stinkt niet’, toch stinken.
Als je tegoed echter heel langzaam wegsijpelt in een algemeen fonds—stroomgeld—krijg
je de neiging geld eerder nu dan later uit te geven—het gaat meer stromen. Daarmee creëer je
werkgelegenheid. Door deze geïnverteerde contante waarde is vrijgeld extreem duurzaam. Het
verruilt zo de korte termijn winstgedreven blik
voor visie en keuzes op lange termijn. Je kunt ineens weer helder zien en denken.

Vrijgeld: gratis
‘Gratis’, omdat vrijgeld voorgoed afrekent met
dure systemen en organisaties.

De rijken rijker en de armen rijken
Geld als universele drager maakt menselijke passie en energie in tijd en afstand overdraagbaar.
Naarmate geld meer stroomt bloeit de economie
meer—het neveneffect van elke transactie is namelijk de creatie van iets van waarde: je haar is
gekapt, je hebt genoten van een avond uit of je
nieuwe kantoor is opgeleverd.
Vrijgeld maakt rijken rijker—je wereld holt
zich namelijk niet uit maar bloeit op ongekende
plekken en wijzen. Vrijgeld maakt armen rijken—
je hebt altijd voldoende geld. Er is altijd werk
voldoende om jouw belofte aan de gemeenschap
in te lossen. Werk dat past bij jouw talent en
jouw passie.
Vrijgeld koestert samenlevenskunst en brengt
mens en natuur is staat van verrukking.
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Serieus Gek Geld Spel
Hoe krijg je snel en doeltreffend meer gevoel
voor verschillende geldsystemen en hun effect
op samenleving, duurzaamheid, maatschappelijk
verantwoord ondernemen, economie en zaak?
Eén van de leukste manieren is het spelen van
het Serieus Gek Geld Spel. Je leert vertrouwen en
geldsystemen beter begrijpen. Je neemt verrassende nieuwe inzichten mee in je eigen zaak. De
bliksemversie speel je met een groep in een uur,
werkt geestverruimend en prikkelt de fantasie.

SINBAD EN ALADDIN
De tweelingbroers Sinbad en Aladdin en hun familie leven al jaren in goede harmonie. Koning
Midas, hun vader, ligt echter op sterven. Ze hebben het allang aan zien komen en afgesproken
dat ze straks het land netjes doormidden knippen en Sinbad en Aladdin elk koning worden over
hun eigen deel.
Al jaren hebben ze nagedacht over een grondige hervorming van hun geldsysteem en nu
hebben ze een mooie gelegenheid voor een experiment. Ze spreken af dat Sinbad het huidige
geldsysteem, dat wij nu ook hebben, blijft gebruiken en dat Aladdin het nieuwe geldsysteem
gaat gebruiken dat ze samen hebben verzonnen.
Als sportieve wedstrijd bouwen ze allebei in
slechts 10 jaar een nieuwe hoofdstad in hun eigen land. Na 10 jaar wordt het geldsysteem van
degene die de mooiste stad bouwt en waar de
mensen het gelukkigst zijn ook in het andere
land ingevoerd. In welke stad wil jij graag wonen?

SPELEND LEREN NETWERKEN
Het Serieus Gek Geld Spel gaat niet over winnen
of verliezen. Sterker nog, er is helemaal geen
competitie. Het leidt je stap voor stap door de
elementaire ideeën van gemeenschapsgeld en
is een rudimentaire simulatie van de nabije toekomst. Het Serieus Gek Geld Spel laat je snel en
speels de basisconcepten ervaren van gemeenschapsgeld en leert je het onderscheid tussen
oud versus fris nieuw geld.

Terwijl het geld komt en gaat toont het spel je:
• hoe conventioneel geld en gemeenschapsgeld
van elkaar verschillen;
• de effecten van het verschil tussen beide geldsystemen;
• de waarde van het gebruik van beide geldsystemen; en
• hoe je gemeenschapsgeldsystemen zonder risico kunt gebruiken.
Het Serieus Gek Geld Spel is de snelste, makkelijkste en meest betrouwbare weg naar begrip
van gemeenschapsgeldsystemen. Tijdens het
spelen heb je tegelijkertijd ook veel lol. Het netwerken en leggen van nieuwe verbindingen is
een aangenaam bijverschijnsel van dit spel.
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Over Aardbron
Lenig, behendig en geleid door ecosofische
beginselen helpt Aardbron met wakkerschuddingen, lezingen, workshops, coaching, innovatie,
strategie en serieus spel. Aardbron ontwerpt,
kweekt, groeit en bloeit zakelijk zinnige ecosystemen en bedrijfsmodellen.
Martien van Steenbergen—Ecosoof
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Betaal met Arkel
Samenlevenskunst in
Vijfheerenlanden bloeit op
door de invoering van vrijgeld
met de Arkel als betaalmiddel.

Het domino-effect van de economische crisis is
in volle gang. Eerst de grootbanken, dan de lokale banken, dan de lokale overheid en het MKB
en vervolgens de samenleving en de burger vallen ten slachtoffer. En dat allemaal omdat het
geld op is—alsof we de bouw moeten stoppen
omdat de centimeters op zijn.
Wat we in Vijfheerenlanden juist willen versterken, bevorderen en stimuleren is:
• plezier, zingeving en samenlevenskunst;
• gemeenschapszin en vertrouwen tussen de
bewoners;
• integratie en participatie van bewoners,
waaronder kwetsbare groepen zoals allochtone jongeren, ouderen en gehandicapten;
en
• het nemen van verantwoordelijkheid door
burgers voor het realiseren van een prettiger
leefomgeving.
De crisis biedt gelukkig ongekende kansen voor
de invoering van systemische innovaties op het
gebied van geldsystemen voor samenlevenskunst. Innovaties van loyaliteitssystemen zoals
AirMiles, Bonuskaarten en Rocks maken eigen,
lokale en regionale munteenheden zoals de Arkel
mogelijk die samenwerking en sociale samenhang bevorderen.
Lokale overheid, bedrijfsleven en de burger kunnen de handen ineenslaan en snel,
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daadkrachtig en tegen zeer geringe kosten de
Arkel invoeren en zo de échte economie laten
bloeien—díe economie waar bedrijven niet-financiële goederen en diensten produceren en
verkopen.
Het Arkelsysteem is renteloos, gebaseerd op
wederzijds krediet, uren dienstverlening, een
onderhandelde ruilvoet en kent een kleine vergoeding op openstaande bedragen die ten goede
komt van het algemeen belang. Hierdoor stroomt
de lokale Arkel en de energie als nooit te voren
waardoor de werkgelegenheid met sprongen
omhoog gaat en zelfs vrijwilligerswerk eindelijk
financieel waardeert en onderdeel maakt van de
lokale economie.
Lokale hoogconjunctuur laat de wijk, de stad
en de regio bloeien en bruisen, borgt de belastinginkomsten voor de overheid en biedt het
noodzakelijke tegenwicht voor de opdoemende recessie. “Betaal met Arkel” prijkt op menige
winkel en website. Ook ZZP-ers en de overheid
omarmt en stimuleert het gebruik van het
Arkelsysteem.
De Arkel voorziet in de noodzakelijke economische stabiliteit, veerkracht en duurzaamheid,
juist in deze barre tijden.

Wij accepteren Arkel

De Arkel heeft veel weg van spaarsystemen zoals AirMiles, Rocks and andere zegelsystemen.
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Het geeft de burger de mogelijkheid om op een
aanvullende manier waarde te scheppen en te
ontvangen. Arkels zijn ook de verborgen motor
achter grote maatschappelijke, economische en
politieke verschuivingen. Het doel van de Arkel
is om het ruilen van diensten en middelen binnen de gemeenschap van Vijfheerenlanden te
versoepelen, zelfs, of juist, bij gebrek aan euro’s. De Arkel als een overeenkomst heeft veel
gemeen met andere sociale contracten zoals politieke partijen, nationaliteiten of het huwelijk.
Deze verbintenissen zijn reëel, zelfs als ze slechts
in jouw gedachten bestaan.
Afspraak: binnen Vijfheerenlanden kunnen
Arkels gebruikt worden als betaalmiddel. De
Arkel is synoniem aan geld, met de nadruk op
de ruilfunctie ervan.
De invoering en het gebruik van de Arkel heeft
grote invloed op de waarden en verhoudingen
binnen de samenleving of gemeenschap. Zelfs
specifieke emoties en gedragspatronen worden
bevorderd of tegengehouden door de manier
waarop het Arkelsysteem is ontworpen.
Arkels bieden een oplossing:
• die Vijfheerenlanden in staat stelt de ouderen
het geld te geven dat ze nodig hebben omdat
ze langer leven;
• die honderden mensen een bestaan geven als
er groei is zonder werkgelegenheid;
• voor de strijd tussen financiële belangen op
de korte termijn en duurzaamheid op de lange termijn;
• om ZZP-ers elkaars diensten in te laten zetten
en zo samen meer kunnen dan ieder apart;
• om een monetaire crisis het hoofd te bieden.

Vitaal & Ondernemend
Met de Arkel kan Vijfheerenlanden aan haar
fundamentele verplichting voldoen dat haar
bewoners als een geboorterecht kunnen beschouwen: een eerlijke kans hebben ons echte
potentieel, en daarmee die van Vijfheerenlanden,
te ontwikkelen—ongehinderd door gebrek aan
euro’s. Met Arkels krijgt iedereen een eerlijke
kans om mee te doen aan het scheppen van nieuwe welvaart en samenlevenskunst.
In tijden van buitengewone verandering slagen we als we alles waarmaken waar we van

kunnen dromen—én we slagen als we dromen
over over alles wat we kunnen waarmaken. Het
Arkelstelsel is dé hefboom en katalysator voor
het in gang zetten van de noodzakelijke en wenselijke veranderingen.
Het Arkelstelsel is ons meest indringende informatiesysteem omdat het door de duizenden
dagelijkse handelingen in alle lagen van de
Vijfheerenlanden doorsijpelt. Arkels als geld zijn
ook een uitermate universeel informatiesysteem
omdat de hele wereld, dus ook Vijfheerenlanden,
vertrouwt op de individuele geldprikkels om samenlevingen te motiveren.
Het Arkelsysteem is zodanig ontworpen
dat het samenwerking stimuleert. De Arkel is
aanvullend (complementair) op het conventionele geldsysteem van de euro en beiden
kunnen naast elkaar gebruikt worden. Vaak kan
het zelfs zin hebben ze als gemengde betalingen
te gebruiken—gedeeltelijke betalen in Arkels en
gedeeltelijk betalen in euro’s, net zoals we dat
met Airmiles en Rocks kunnen.
Informatietechnologieën raken meer verbreid—geld wordt informatie en informatie
wordt geld—waardoor zijn individuen, collectieven en gemeenschappen meer in staat om zelf
geld- en reputatiesystemen in te zetten en zelf in
controle te zijn van geldcreatie en -interactie en
bijbehorende systemen.
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