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Heel onze Aarde
Ons huidig monetaire systeem is hét wapen van massavernietiging en
ongekende globale slavernij en is almachtig, zoals we allen merken.
Wil je een gemeenschap of samenleving vernietigen? Introduceer dan
een gecentraliseerd, hiërarchisch, rente- en schuldgebaseerd monetair
systeem waarin geld een schaars goed is. Boe!
Echter, we kunnen diezelfde almachtige kracht ook inzetten om
een alleshelende laserstraal te creëren. Hét krachtinstrument voor
massaheling dat oorlog, werkeloosheid, armoede, ziekte en de globale
vernietiging van ruimteschip Aarde naar de vergetelheid schiet is een
aanvullend, verstorend innovatief monetair systeem. Het koestert
samenlevenskunst en brengt mens en natuur is staat van verrukking.
DE RIJKEN RIJKER EN DE ARMEN RIJKEN
Geld als universele drager maakt menselijke energie en materiële
waarde in tijd en afstand overdraagbaar. Ons huidig geldsysteem is
ongeloofwaardig simpel verenigt twee functies:
• betaalmiddel—je kan er producten en diensten mee betalen;
• schatvorming—je kunt het verzamelen en oppotten: sparen dus.
In ons huidige geldsysteem geldt bovendien: geld is schaars—er is
slechts een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar; door de neiging
naar schatvorming wordt vraag naar geld groter dan het aanbod en
veroorzaakt een voortdurend tekort aan geld. De economie stagneert
hierdoor, ondanks meer dan voldoende werk en middelen.
Naarmate geld meer stroomt bloeit de economie meer—het
neveneffect van elke transactie is namelijk de creatie van iets nieuws: je
haar is eraf, je hebt een nieuwe auto, je hebt genoten van een heerlijke
avond uit, je huis is geschilderd, en zo voort.
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.
Een paar slimme, echter onwijze, mensen, verzonnen rente om geld
meer te laten stromen—je ontvangt/betaalt samengestelde interest over
tegoed/schuld. Rente over rente—samengestelde
interest—laat het openstaande bedrag, debet of
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• rente pompt het toch al schaarse geld steeds
concurrentie »
sneller steeds sneller en steeds meer steeds
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• armen worden zwoegend armer en de rijken
bankschuld »
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waar ze alleen nog maar aan elkaar geld
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De armen worden zo slaaf van het geld van diegenen goed in
de slappe was zitten en leidt tot globale slavernij. Laten we dit
geldsysteem slaafgeld noemen.
Werk jij voor het geld of werkt het geld voor jou?
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Het herstellen en voorkómen van deze over onszelf afgeroepen
zelfdestructie is al even ongeloofwaardig simpel:
• maak schatvorming onmogelijk en zorg voor altijd precies
voldoende geld zoals in een systeem met wederzijdse tegoeden
waar de deelgevers dit onder elkaar scheppen als een debet- en
creditpositie op het moment van de transactie; voldoende betekent
hier exact genoeg, net zoals we altijd genoeg centimeters hebben, en
zonder dure systemen of organisaties;
• introduceer stroomgeld, een kleine procentuele vergoeding die je
betaalt over je tegoed en in een algemeen fonds stroomt—omdat
je geld op deze manier langzaam wegsijpelt, krijg je de neiging het
eerder nu dan later uit te geven en zo creëer je werkgelegenheid
en stimuleer je de economie. Extreem duurzaam want door de
omgekeerde werking van de contante waarde verruilt stroomgeld
je korte-termijn winstgedreven blik voor visie op lange termijn.
Door dit geldsysteem worden de rijken werkend rijker—je wereld holt
zich namelijk niet uit maar bloeit op ongekende plekken en wijzen.
Bovendien worden de armen werkend rijken—je hebt altijd voldoende
geld en werk om je belofte aan de gemeenschap in te lossen.
LIEFDE, LEF EN LEIDERSCHAP
Ons huidige digitale, girale banksysteem biedt, technisch gezien, meer
dan voldoende functionaliteit om dit van de ene op de andere dag te
implementeren. Het is een kwestie van willen, niet van kunnen.
Heel de Aarde is, letterlijk, ongelofelijk eenvoudig. Er zijn al zeer veel
innovatieve monetaire geldsystemen die samenwerking, rijkdom en de
ontvouwing van een bloeiende, hele Aarde koesteren.
Maar geloof ons niet en onderzoek het zelf. Denk en doe
transformationeel en laat de wereld voor je kinderen en de kinderen van
je kinderen beter achter dan je hem hebt gevonden.
Wie durft de rijken rijker en de armen rijken te maken en onze Aarde
te helen?
Over Aardbron
Lenig, behendig en geleid door ecosofische
symbiotisch
beginselen—de wijsheid van het huishouden—
deelgever
helpt Aardbron met wakkerschuddingen, lezingen,
bruisen
workshops, coaching, innovatie, strategie
vrijheid
en serieus spel. Aardbron ontwerpt, kweekt,
geven
groeit en bloeit zakelijk zinnige ecosystemen en
passie
bedrijfsmodellen. Alles louter met fris en vrij geld.
open
Het is ontdekken, vinden, weer kwijtraken,
stromen
experimenten, handelen, niet-doen. Het is
‘baggeren door de prut’. Drie warme stappen
‘peer-to-peer’
vooruit, een koude terug. Vers, kwetsbaar nog,
samenwerken
duwt Aardbron de aarde onopvallend en nog maar
voldoende
slechts een beetje kruimelig open om te voorschijn
stroomgeld
te komen. Verander de veranderingen.
reputatie
Wij zijn stil en spitsen al onze zintuigen om dat
‘zelfgeld’
wat wil gebeuren, dat wat wil ontstaan, waar te
gemeenschap
nemen. Onze kriebels en beginselen leiden ons in
alles wat we doen en laten. ‘Building the plane while flying it.’
Heb je lef? Bel dan onze bevlogen ecosoof, Martien van Steenbergen,
op 06 53 54 59 60, stuur elektronische post naar
vrijgeld@aardbron.nl of ga grazen op
http://aardbron.nl/cat/geld/.
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