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Anders Silverfall börjar förordet till sin bok om Monetärdemokrati –
Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället med
orden ”Jag gillar enkelhet”. Med en enkel pedagogisk redogörelse på 80 sidor
beskriver författaren hur hans modell Monetärdemokrati kan införas redan nu
och dessutom samverka med de kapitalistiska länderna i omgivningen. Mycket
skickligt, logiskt och trovärdigt!
Eftersom Anders Silverfall är fil. mag. i data- och systemvetenskap och
länge har arbetat som systemarkitekt inom IT så använder han pedagogiska
modeller och bilder från datorns värld för att beskriva hur han tänker sig att en
systemövergång skulle kunna gå till.

Ett samhälle utan pengar
Att skapa ett samhälle utan pengar låter som en otänkbar och omöjlig vision.
Men Anders Silverfall beskrev redan i sin första bok, Monetärdemokrati – En ny
human världsordning1 hur han tänker sig modellen. I min artikel om den boken
inledde jag med att kortfattat beskriva den framtid som modellen innebär:
Föreställ dig en värld med obegränsade monetära resurser! Att vi har hur mycket
pengar som helst och så mycket som behövs. Föreställ dig att regeringens egen
statliga riksbank kan skapa alla de pengar samhället behöver till allt, utan
begränsningar, till en skola med all personal som behövs, till en omsorg om
gamla och sjuka med all personal som behövs, till en barnomsorg med all
personal som behövs – och med genomgående välutbildad och kompetent
personal. Föreställ dig en värld utan skulder, utan lån och räntor. Föreställ dig att
ditt huslån kan strykas omgående med ett penndrag. Föreställ dig en värld utan
giriga ”banksters” som försöker lura till sig så mycket pengar som möjligt.
Föreställ dig en värld där vi får en medborgarlön på exempelvis l00 000 kronor
per månad insatta på vårt personliga konto och betalkort. Om de skulle råka ta
slut i förtid får vi mer. Föreställ dig att detta kan införas i princip ”över en natt” –
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Jag har skrivit en artikel om boken som ligger på min Boksida,
http://www.piahellertz.com/Monetardemokrati.pdf
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med en knapptryckning. Låter det helt orealistiskt? Enligt några författare är det
tvärtom helt realistiskt och faktiskt också nödvändigt, om ett människovänligt
och humant samhälle ska kunna skapas. Även om det kanske inte går över en
natt, utan det krävs en process, men ändå…!

I sin nya bok beskriver Anders Silverfall hur han tänker sig att det ska gå till att
införa Monetärdemokratin.

Vad är pengar?
Monetärdemokratin definierar pengar enbart som ”talsystemets siffor” (s. 58).
På sätt och vis är det ju även idag talsystemets siffror på så sätt att den allra
största delen inom finanssystemet är siffror på datorn, utan bakomliggande
substans. Cirka 95 % av ekonomin är skulder. Endast 5 % är mynt och sedlar,
d.v.s. pengar i den meningen som vi menar.
Anders Silverfall har förslag till förändring i Regeringsformen för att den
ska passa Monetärdemokratin. Där definierar han pengar, bank, penningtillverkande maskin och hur staten ska föra ut pengar i samhället (s. 3f).
Samtidigt menar författaren att pengar egentligen är ”en onödig
konstruktion”, vilket han tog upp i sin första bok. ”Det enda absoluta värde som
existerar är den mänskliga skapar- och arbetsförmågan” (s. 67). Det innebär att
framtidens system kommer att vara ett penninglöst samhälle där endast arbete
anger värdet på varor och tjänster.

Från EU till MDU
Anders Silverfall ställer sig frågan: ”Vad händer om man inför monetärdemokrati i en del av världen men övriga behåller kapitalismen?” (s. 1) Det är
den frågan han besvarar i första delen av boken. I nio steg beskriver han vad
modellen mycket konkret handlar om. Jag vill nämna ett par.
Steg 1 handlar om att omvandla Riksbanken till en myndighet under
regeringen. Det betyder att det blir regeringen och inte privata banker som äger
den ”penningtillverkande maskinen”(s. 4). Det innebär att regeringen äger de
pengar som tillverkas. Sen kan regeringen trycka upp alla pengar som alla
behöver. Steg 2 innebär att varje privatperson får ett betalkort som laddas med
en stor summa pengar varje månad. Varje person blir totalt ekonomiskt
oberoende. ”Kriminella personer hanteras separat via kriminalvården” (s. 7)
skriver Anders Silverfall. Eftersom monetärdemokrati handlar om ett
samhällssystem som är djupt humant i grunden, så kommer naturligtvis den
framtida kriminalvården att se helt annorlunda ut än idag, men det skriver inte
Anders Silverfall något om i denna bok. 2
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Om någon läsare händelsevis skulle bli nyfiken vill jag hänvisa till den danske vishetsläraren
Martinus och hans beskrivning av framtidens ”juniorsamhällen” där s.k. kriminella får
utbildning och möjligheter att mogna till ansvarfulla personer och där de samtidigt inte skapar
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Dessutom blir det förbjudet att låna ut pengar mot ränta. Ingen behöver
förresten låna eftersom man får de pengar man behöver. Företag kan driva sin
verksamhet utan ekonomiska hinder eftersom företagen får sina kostnader av
staten varje månad. De länder som utvecklar Monetärdemokrati får sina egna
”penningkretslopp”. Jag försöker förstå modellen. Ett begrepp i modellen är
”penningbufferten”. Därifrån tas alla pengar och dit återgår alla pengar, från
både privatpersoner och företag.
De länder som inför monetärdemokrati får sina egna penningbuffertar, men
när de handlar med varandra så fyller de på varandras penningbuffertar. Det
innebär enligt Anders Silverfall att de blir ett stort system, en integrerad enhet.
Den enheten kallar författaren för Monetärdemokratiska unionen eller MDU.
När alla länder så småningom sluter sig samman så har världen blivit ett och
utvecklat en ny världsordning.

Anders Silverfall föreläser om penningkretsloppet och penningbufferten.

Här vill jag poängtera att det inte handlar om den nya världsordning som
Makteliten idag försöker utveckla med våld och tvång, och som beskrivs som
NWO, New World Order. MDU är en organisk utveckling. Allteftersom länder
och människor mognar och utvecklar sin humana sida så mognar det också fram
en längtan efter ett annat samhällssystem och ett annat ekonomiskt system.

Guide för förändringen
Anders Silverfalls mycket konkreta och detaljerade beskrivning över hur
förändringen kan gå till blir säkert en utmärkt ”kokbok” för dem som bestämmer
problem för övriga samhället. Se exempelvis Olav Johanssons Fängslande utsikter,
http://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/fangslande-utsikter/
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sig för att genomföra förändringen. Det är bara att följa stegen.
I ett kapitel med rubriken Mondo beskriver författaren hur systemet kan
byggas upp. Mondo är hämtad ur MONetärDemOkrati och betyder världen på
esperanto. Det har enligt författaren sin rot i latinets mundus som också betyder
mänskligheten. Snyggt! Jag ska inte ens kort försöka beskriva kapitlet eftersom
jag inte har kompetens att förstå upplägget, men de som ska arbeta med detta
tycker med stor sannolikhet att det är pedagogiskt och enkelt. Mitt förhållande
till datorer är mycket elementärt.

Förhållande till omvärlden
I ett kapitel beskriver Anders Silverfall hur relationerna till omvärlden, när det
gäller handel och transaktioner, kan se ut. Här använder författaren enkla
exempel med personer och företag som handlar och betalar enligt det nya
systemet. Han konstaterar att med MDU så har begreppet vinst upphört att
existera. Han föreslår också en lösning på detta när det gäller samarbetet med
kapitalistiska länder, där vinsttänkandet finns kvar.
Anders Silverfall redogör också för hur det kan vara om en person inom
MDU åker iväg och arbetar i ett kapitalistiskt samhälle. Genom att de personer
som verkar inom MDU har ett slags ”medborgarlöner” så är de ju egentligen
oberoende av att få betalt i det kapitalistiska landet, men eftersom de inte ska
dumpa lönerna i det landet så arbetar de på samma villkor som övriga
medborgare i det kapitalistiska landet. Författaren går mycket konkret in på de
olika situationer som kan uppstå, både när MDU-arbetare åker till kapitalistiska
länder och när arbetare från de kapitalistiska länderna arbetar i MDU-länder.
För en ekonomisk okunnig som jag är författarens presentation av det
monetärdemokratiska systemet imponerande i sin konkreta struktur och
genomtänkthet. Han diskuterar till och med valutahandel, valutaväxling, import
och export av varor och tjänster och mycket mer.

Sveriges historia
I kapitlet Vägen till det penninglösa samhället gör han historiska kopplingar till
hur förändringar har skett tidigare i Sverige. Från den tid då kungen ensam
bestämde över ”Sveriges kassakista som om den vore hans egen privata
egendom” (s. 67) till den situation vi har idag.
Här beskriver han liberalismens och socialdemokratins uppträdande på den
politiska arenan och om rösträttsreformen. Här konstaterar han också att
kapitalistiska samhällen mår bra bara fram till nästa finanskris och menar att det
är systemet som är problemet. I ett enormt intressant 38-sidigt Appendix berättar
Anders Silverfall ingående om Sveriges demokratisering, Sveriges historia i
blixtbelysning. Bara dessa kapitel gör boken värd att läsa och reflektera över. I
synnerhet om man också börjar jämföra med dagens situation i landet.
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Martinus om kapitalismen
I ett slutkapitel tar Anders Silverfall upp den danske vishetsläraren Martinus’
tankar om de ekonomiska och politiska systemen. Martinus menade att både
demokrati och kommunism började som teoretiska idealsystem, men som snabbt
togs över av ”en osynlig makt” som vi ännu inte har börjat se och förstå. Här
gör författaren längre citat ur Martinus texter, där Martinus menar att oavsett
vilket system det handlar om så tvingas det oundvikligt in under en diktatur. Han
skrev denna text redan 1947. Anders Silverfall menar att denna osynliga makt
kan handla om ”den inbyggda penningbristen som kontrolleras och styrs av
dagens globala bank- och finansväsen” (s. 71). Jag måste presentera det
fantastiska citat ur Martinus text som Anders Silverfall redovisar här och som
visar hur klart och tydligt Martinus redan för 70 år sedan formulerat sig om det
som händer i världen idag:
Diktaturprincipens kvävande bläckfiskarmar med sina sugskålar omslingrar i
detta ögonblick alla stater och individer utan att man i verkligheten vill göra
denna sanning klar för sig. Ty dessa sugskålar placerar sig som oskyldiga,
ofrånkomliga nödåtgärder, såsom valutaskulder, varubrist, prishöjningar,
lönekamp, strejker, lockouter och arbetslöshet. (…) Allmänheten suckar och
stönar under detta diktatoriska ok, som det fått sig förespeglat som sann
demokrati eller sann kommunism, och detta tillstånd skapar ett förstärkt
uppblossande av ’nationalismen’ eller dyrkandet av den egna staten på bekostnad
av hänsynen till andra stater. Och genom den försvagade tilliten eller förvillade
inställningen till den verkliga demokratin ligger vägen mer eller mindre öppen
för diktaturens totala frammarsch (s. 71).3

Anders Silverfall refererar i detta sammanhang till Daniel Estulins bok Den
sanna historien om Bilderberggruppen, där Estulin beskriver hur de överstatliga
maktgrupperna manipulerar världens länder och bekräftar Martinus ord från
1947.4

Mänsklighetens tankeklimat
I ett andra Appendix berättar Anders Silverfall om Martinus beskrivning över
mänsklighetens ”djuriska och mänskliga tankeklimat” med hjälp av hans
symbol nr 33.5 Med hjälp av både text och symbolbilder har Martinus i ett antal
böcker, Livets Bog i sju delar samt ett antal småböcker, 6 beskrivit det eviga livet
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Texten är hämtad ur Martinus bok De levande väsendenas odödlighet, kap. 9 och 12
Jag har skrivit en artikel om boken,
http://www.piahellertz.com/Bilderbergergruppen-Daniel%20Estulin.pdf
5
http://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-33 och
http://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-33a
6
Presentation av Martinus litteratur - http://www.martinus.dk/sv/litteraturen/
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och de lagbundna och logiska processer som styr livet. Martinus världsbild
bygger på en logisk andlig vetenskap, där alla fenomen kan förstås och förklaras
med hjälp av andliga naturlagar. Allt bygger på en evig utveckling, genom
reinkarnationen, karmalagen, d.v.s. lagen om ”sådd och skörd”, lagen om
hunger och mättnad, perspektivprincipen, kontrastprincipen med flera. Dessa
andliga naturlagar är lika ofrånkomliga och orubbliga som våra fysiska
naturlagar.
Med hjälp av Martinus analyser beskriver Anders Silverfall varför det ser
ut som det gör i världen just nu och varför det inte kan se ut på annat sätt. Alla
människor står på den utvecklingsnivå där de just nu hör hemma, men alla är
under utveckling. Genom reinkarnation och de andliga naturlagarna ger livet
självt oss människor den undervisning som krävs för att vi ska bli alltmer
nästakärleksfulla, alltmer ödmjuka, alltmer toleranta och förstående. Alla utan
undantag vandrar den utvecklingsvägen.
Det innebär att alla utan undantag kommer att börja längta efter fred,
harmoni och samverkan. I förlängningen innebär det också att mänskligheten
succesivt kommer att leva ut sitt behov av att utnyttja varandra, att exploatera
andra och att försöka få vinster på andras bekostnad. Vissa länder och samhällen
har kommit längre i utvecklingen och börjar mogna för ett ekonomiskt system
som Monetärdemokrati.

Kosmiska impulser
Martinus menar att planeten Jorden tar emot kosmiska impulser från andra
planetväsen i universum. När människor är mogna för att ta emot dessa
impulser, så kan flera människor samtidigt få samma idéer. Våra hjärnor kan
liknas vid en radiomottagare. Det är som att ratta in en radiostation. Flera kan
lyssna på samma radiokanal, men inte alla. Andra har rattat in andra kanaler.
Ett par kända exempel på personer som nåtts av samma impulser, som
rattat in på samma kanaler samtidigt, är Charles Darwin (1809-1882) och Alfred
Russel Wallace (1823-1913), som båda utvecklade evolutionsteorin och teorin
om det naturliga urvalet samtidigt, oberoende av varandra i början. De fick dock
kontakt med varandra och blev goda vänner.
Detsamma gäller för Sigmund Freud (1856-1939) och Frederic Myers
(1843-1901) som båda utvecklade teorin om det undermedvetna. Men de hade
olika syn på det undermedvetna. Där Freud såg det undermedvetna som en
”skräphög” för bortträngda trauman, så såg Myers det undermedvetna som ”en
guldgruva”.7 De blev inte vänner.
När det gäller den kosmiska impulsen om ett möjligt alternativ till det
rådande ekonomiska systemet så verkar flera personer ha nåtts av dem. Den
Se exempelvis Willis Harmans bok Inspirationens ögonblick – Om hur idéer uppstår och
hur man kan utveckla sina dolda resurser (1987), sid. 32.
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första författaren jag läste var Per Lundgren och hans bok Kapitalismen
avslöjad! - Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt
bedrägeri (2013).8 I sin bok beskriver Per Lundgren försök som gjorts tidigare i
historien med alternativa ekonomiska system men som skjutits i sank av mäktiga
krafter som inte vill ha konkurrens. Ellen Hodgson Brown har liknande tankar i
Bankerna och skuldnätet (2012).9 Karl Gustafson har utvecklat Tidsfaktorekonomin som också lägger grunden till ett annat samhällssystem i boken Deus ex
machina (2006).
En amerikan som utvecklat tankar om ett alternativt ekonomiskt system är
Harvey Francis Barnard, som under 1990-talet utvecklade National Economic
Security and Recovery Act (NESARA). Ett spännande exempel är landet
Ecuador. Sedan ekonomen Rafael Correa tillträdde som president 2007 på ett
program om en ”medborgarrevolution” för att fördela samhällets resurser bättre,
har det politiska läget stabiliserats i landet. Enligt Correa själv har en miljon
ecuadorianer lyfts ur fattigdom.
Det verkar tydligt att de kosmiska impulserna om ett förändrat ekonomiskt
system nu når allt fler, och att allt fler är mogna för att ta emot dessa signaler.
Med Martinus begreppsapparat från symbol 33 (se ovan) är vi på väg från
”Högmodets och äregirighetens tankearter”. På vägen ser vi ”Nästakärlekens
begynnande framträdande”. Målet är ”Det riktiga människoriket”, det verkligt
humana samhället som bland annat är ett penninglöst samhälle.
Läs Anders Silverfalls båda böcker och
låt dig inspireras till nytänkande. Det är
först när vi utvecklar konkreta föreställningar om alternativa ekonomiska
och samhällssystem, som vi kan få
instrument för att tänka och göra nytt.
Det är ju först när vi inser att vi kan
skapa ett samhälle utan giriga banker,
utan ränta och lån och med en statlig
bank som själv ansvarar för den
penningskapande maskinen, som det
kan bli möjligt. Med våra önskningar
skapar vi framtiden.
Erbjudande från författaren:
Båda böckerna för 400 kr fraktfritt:
www.monetardemokrati.se.
Det nya ekonomiska systemet, http://nyaekonomiskasystemet.se/
Min artikel om boken finns på min Boksida,
http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrown-Bankerna.pdf
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