A pénzről
(Hunicillin, 2010.01.06 08:54)
Mindkét előttem szólóval egyetértek, ha rajtam múlna, csak nőket engednék hozzászólni ebben az
elsavasodott világban, hogy segítsük helyreállítani az egyensúlyt.
Egyvalamivel egészíteném ki: a pénzzel kapcsolatban egy hibás beidegződésünk van, mert valami
fizikai, megfogható dologra gondolunk. Az összes pénzmennyiségnek a világon 1-3%-a van jelen
bankjegy vagy érme formájában.
A pénz sokkal inkább egy energia, egy közvetítőeszköz, olyan, mit a fénysugár, aminek révén
kialakul a sárgafoltban a kép (illetve az agyunkban, ez alapján). Ezt az energiát monopolizálták, és
rossz célokra használják fel. Az Afgán és az Iraki háború költségeiből a violág összes éhezőjét
évtizedekig jól lehetne lakatni.
Persze ez nem igaz, mert a postani pénzrendszer az inflációra épül, hiszen nem az államok
bocsátanak ki pénzt, hanem államinak nevezett magánbankok, amelyeknek a kapott pénzt
kamatostul csak a tőlük felvett újabb kölcsönökből lehet visszafizetni, ezért folyamatosan bővül a
pénz mennyisége, függetlenül az áruk és szolgáltatások szintjétől. Az óhatatlanul terjeszkedéshez,
expanziv politikához vezet, és miután a kisgömböc (jUSA) bekapta a világot, magát falja fel. Az
összeomlás elkerülhetetlen, ezért kénytelenek lesznek újabb háborút provokálni.
Mi hát a pénz, ha nem energia, amikor ilyesmire képes??
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(Hajma Lenke, 2010.01.05 21:33)
Nagyon jó az írás !Azzal egészíteném ki hogy a pénz termelése védekező reflex is egyben az
embernél. Állandó védekező állásban van, hogy ne hogy leelőzzék. A lovakhoz hasonlítanám az
ember viselkedését e tekintetben. A ló vágta közben nem tűri a közvetlen mögötte haladót, vagy az
előtte lévőt. Kialakult verseny növeli az első helyre való törekvést. Az elsők közt lenni , az egyenlő
biztonságba lenni. A budhista filozófiát kellene közkincsé tenni a világban.
Üdv: Hajma Lenke
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Debrecen, Szalkai u.6.
(hunyadi éva, 2009.04.13 16:37)
Érdekes a cikk, nagyjából egyetértek. Már Moliere is megirta, hogy "ül pénzes ládáján, éhezvén
kucorog, elméjében mindig a drágaság forog". Ez persze nem ugyanaz, mint amiről a cikk ir. A
szenvedélybetegséget ki lehet alakitani rászoktatással is. Mint ahogy a dohányosok is 18 év alatt
kezdték el, úg a pénzmániások is már gyermekkorban. Azzal, hogy a gyerket viszik a nagy
bevásárlóközpontokba. Szerintem a pénzzel csak 18 év felett lenne szabad
foglalkozni.Véleményem szerint azzal, ha valakinek pénzt adunk, életlehetőséget adunk,
lehetőséget a túlélésre. Vehet ennivalót, vagy amire szüksége van. túlélésre. A pénz önmagában
nem boldogit, legfeljebb a pszchopatákat, akiknek a kezéhez került jelenleg a pénz és vele a
hatalom.
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