
A GAZDASÁGI BILINCS
a kilencedik lecke a világról

1. Gazdaság nélkül egyetlen civilizáció sem életképes. A gazdaság egy rendszer, amely terméke-
ket és szolgáltatásokat hoz létre, és értékesíti azokat. Ahhoz, hogy kereskedelem jöhessen létre, 
szükség van valamire, amit ki lehet cserélni valami másra. Ez a valami lehet egy termék, például egy 
ház, vagy egy szolgáltatás, például egy ház megtervezése. Kizárólag egyfajta kereskedelem van, ez pe-
dig a cserekereskedelem. A közvetlen cserekereskedelem azonban roppant nehézkes, el sem tudná 
képzelni, hogy mennyire bonyolult és lassú, és mennyire nem hatékony. A közvetlen cserekereskedelem-
ben ha valaki rendelkezik mondjuk egy székkel, és szalmát szeretne, akkor keresnie kell egy embert, 
akinek van szalmája és aki egy széket akar, és éppen olyan széket, mint amilyet ő kínál. Hogy a gazda-
ság hatékonyságát megnöveljék, kitalálták a közvetett cserekereskedelmet és az áruk és szolgáltatá-
sok elcserélésébe beiktattak egy köztes lépést. Ez a köztes lépés az univerzális csereeszköz, mindent 
erre cserélnek el. Ezt hívják pénznek. Gazdaság és pénz nélkül vagy nem élnénk már, vagy még mindig 
őskor lenne. A gazdaság vagy a pénz nem rossz, nem gonosz. Ezek csak eszközök, amelyek nagyon fon-
tosak egy nagy méretű közösség fennmaradásában.

2. A gazdaság az a rendszer, amely a legközvetlenebb módon uralja a testünket. A gazdasági 
rendszerből élünk fizikailag, a gazdasági rendszeren keresztül eszünk, iszunk, lakunk, dolgozunk, szóra-
kozunk, pihenünk, kapunk orvosi ellátást. A gazdasági rendszer tele van olyan mechanizmusokkal, melye-
ket arra használnak, hogy minket a testi szükségleteinken keresztül kontrolláljanak. Egy ember, életé-
nek igen jelentős részét tölti pénzkereséssel, hogy fenntarthassa a testét. A puszta létért való napi 
küzdelem köti le idejének, energiájának, gondolatainak és figyelmének óriási hányadát. Az emberek 
többsége olyan munkát végez, amit csak a pénzért csinál, és ami egyébként nem érdekli. Ha a gazdasági 
bilincs nem létezne, az emberek annak szentelhetnék magukat, aminek valóban szeretnék, olyan dolgo-
kat tanulhatnának, amik tényleg érdeklik őket. Az igazi emberi élet, az igazi emberhez méltó élet csak 
azután kezdődik el, miután többé már nem kell a puszta fennmaradásért küzdenünk, és többé már nem 
a külső kényszerek irányítják az életünket. Ellenvetésként felhozhatnánk, hogy számtalan gazdag em-
ber csupán a pénzt hajszolja. Ez tény, de ez csak arra vezethető vissza, hogy nem tudják, mire való a 
pénz. A pénz üzemanyag, amely képes életeket, vállalkozásokat, projekteket, szervezeteket működtet-
ni, továbbá a pénzen időt lehet venni, időt a valóban fontos dolgokra. Egy ember, aki dolgozik, alkot, a 
munkáján, a létrehozott terméken vagy szolgáltatáson keresztül megfelelően hozzájárult a gazdaság-
hoz, további hozzájárulásra nincs szükség. A jövedelemadóra - bármilyen tudományoskodó magyaráza-
tot is adnak elengedhetetlen voltára - nincs szüksége az államnak. Az adó csak és kizárólag egy önké-
nyesen beépített elem, melynek egyedüli funkciója az állampolgárok kontrollálása. A jövedelemadó nem 
csupán a magát valamilyen ismeretlen okból tudományként definiáló közgazdaságtan szegénységi bizo-
nyítványa; a jövedelemadó szimplán csak egy eszköz az elnyomáshoz. Minél jobban ért valaki egy mes-
terséghez, minél eredményesebb és szorgalmasabb, annál nagyobb adót kell fizetnie, vagyis annál job-
ban megbüntetik. Minél kevésbé hasznos tagja valaki a társadalomnak, annál kevésbé büntetik meg. Ha 
teljesen haszontalan, ha csak egy kolonc a többiek nyakán, ha egyáltalán semmivel sem járul hozzá a 
társadalomhoz, megjutalmazzák - más szóval: segélyt kap érte. Az a fajta adórendszer, amely a bevé-
telhez igazítja a jövedelemadót, azaz minél többet keres valaki, annál nagyobb százalékát kell adóba 
kifizetnie, Karl Marx nevéhez fűződik. Ennek a rendszernek mindössze annyi az értelme, hogy általa le-
hetetlenné vált, hogy az ember legálisan gazdaságilag függetlenné váljon, és ne érezze többé a gazda-
sági bilincs szorítását.

Mindegy, hogy valaki mennyire tehetséges, mindegy, mekkora tudása van, mindegy, mennyit dol-
gozik, mindegy, mennyi hasznot hajt egy országnak, akkor sem tud megszabadulni a gazdasági bilincstől, 
mert Marx adórendszere ezt nem teszi lehetővé. Legálisan nem. Csak illegálisan. De abban a pillanat-
ban, hogy valaki törvényt szeg, máris támadási felületet kínált a rendszernek. Az ideológia, amely elad-
ta ezt a fajta elnyomó adórendszert, olyan tételeket tartalmaz, mint a „közös teherviselés”, az „igaz-
ságos adózás”, a „szegények megkímélése” és egyebek. Ahhoz, hogy ezeket a hazugságokat el lehessen 
fogadtatni, előbb el kellett hitetni a tömegekkel, hogy csak illegális módszerekkel lehet meggazdagod-
ni, és mindenki, aki jól él, az bűnöző és kizsákmányol másokat. Ez az elképzelés teljesen figyelmen kívül 
hagyja az egyéni adottságokat, a képességet, az intelligenciát, a kitartást, az elszántságot, az alapos-
ságot, és még hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindent. És mindezt megtagadva, azt állítja, hogy akinek 
van pénze, annak csak és kizárólag azért van, mert elvette másoktól. A gazdaság úgy épül fel, hogy 
iszonyúan megbünteti a valakiket, akik tesznek a közösségért, és megjutalmazza a senkiket, akik csak 
rontják a levegőt. A legfelsőbb kaszt kevés olyan hatékonyságú eszközt dolgozott ki az idők folyamán a 
morál lerombolására, mint amilyen a jövedelemadó.

3. Bármit veszünk is alapul, szinte biztos, hogy valamilyen mennyiségű pénzre van szükség ahhoz, 
hogy fenn tudjuk tartani, és működtetni tudjuk. Tehát a pénz üzemanyag. A legfelsőbb kaszt számtalan 
trükköt eszelt ki, amelyek lehetővé teszik a számára, hogy pénzügyi manipulációkkal majdhogynem bár-
mit függőségben tarthasson. Például kitalálják, hogy egy hazugság tananyag lesz az egyetemeken. Az 
egyik egyetem azonban nem hajlandó oktatni a hazugságot, mert az igazgató átlát a dolgon. Mi törté-
nik? Az egyetem rövid idő alatt pénzforrás nélkül marad, és eltűnik a süllyesztőben. Amennyiben az 
igazgató csupán egy alkalmazott, az iskolát a csődtől egyedül az igazgató kirúgása menti meg, így a tu-
lajdonos meneszti az illetőt. És az egyetem, amely oly bőszen ellenállt annak, hogy kötelező tananyaggá 
tegyen egy hazugságot, mégis tananyaggá teszi azt - vagy béke poraira. A példánál maradva, mondjuk, 
hogy az igazgatót kihajították az állásából. Megpróbál elhelyezkedni egy másik oktatási intézménynél, 
de mivel fekete listán van, sehol nem veszik fel (vagy ha mégis, rövid idő elteltével eltávolítják az állá-
sából), mert kattan a gazdasági bilincs, és az iskola kénytelen engedni a nyomásnak, amennyiben fenn 
akar maradni. Egy zseniális mérnök el akar indítani egy kutatási projektet és támogatást keres hozzá. 
A hír eljut a legfelsőbb kaszthoz, és a kaszt úgy intézi, hogy a mérnök meg is kapja a kért támogatást. 
Hogy miért? Mert szükségük van a tudására és látni akarják, hová tud eljutni. És azután mi történik? A 
kutató a pénzért cserébe átruházta a támogatóira a szerzői jogokat, az iparvédelmi jogokat, a nyilvá-
nosságra hozatal jogait, a kereskedelmi jogokat stb., és így a felfedezéseit elássák és azok soha nem 
jutnak el a nagyközönséghez. Olyan is előfordul, hogy menet közben rájönnek, hogy a kutatás túlságo-
san veszélyes, ezért kitalálnak valamilyen ürügyet, felháborodást színlelnek, befagyasztják a támoga-
tást, majd azzal a felkiáltással, hogy becsapták őket, követelik vissza a befektetett pénzt. És a kuta-
tók, tudósok hirtelen teljesen eladósodnak, és még az is előfordulhat, hogy emiatt elszegényednek 
és/vagy börtönbe kerülnek. A legfelsőbb kaszt alapvetően három módszert használ arra, hogy gazdasá-
gilag szabályozza a világot:

1. Bizonyos dolgokat (projekteket, politikai mozgalmakat stb.) egyszerűen nem támogat, és 
minden rendelkezésére álló eszközzel megakadályozza, hogy ezek pénzhez jussanak.

2. Pénzügyi támogatást nyújt, de a pénzt feltételekhez köti (mint például a fenti egyetem 
esetében, amikor is egy hazugság tanítása volt a feltétel).

3. Pénzügyi támogatást nyújt, de csak azért, hogy ezáltal megszerezzen bizonyos találmá-
nyokat (stb.), amelyeket azután megtart magának, és amelyek soha nem jutnak el az emberekhez. Ezen 
a három módon egész tudományágakat, orvosi irányzatokat, iskolákat, technikai újításokat (stb.) sor-
vasztottak el. A gazdasági bilincs alkalmazásával olyan repülési módszerek, olyan gyógyító iskolák tűn-
tek el a semmibe, amelyekről szinte senki sem hallott. És nem azért tűntek el, mert nem működtek, 
vagy nem voltak eléggé hatékonyak. Épp ellenkezőleg.

4. A konszern egy olyan vállalatcsoportot jelent, amelyben az egymástól látszólag független vál-
lalatoknak közös vezetése van. A gazdaságot titkos konszerneken keresztül irányítják. A legnagyobb 
vállalatoknak, vállalatbirodalmaknak közös vezetésük van. Ezek be nem jegyzett, nyilvántartásba nem 
vett, titkos konszernek, melyeknek sehol nincs nyomuk. Egy-egy iparág meghatározó cégeit azonos ve-
zetői testület irányítja a háttérből. A látszólag konkurens vállalatok a valóságban nem vetélytársai egy-
másnak. A gazdasági élet első számú vezetői klubokban találkoznak, ott kötik szerződéseiket, ott álla-
podnak meg céljaikról, stratégiájukról. A gazdaság urai pénzt tudnak teremteni: verik, nyomtatják a 
pénzt, és amióta a banki rendszer számítógépesítve lett, bebillentyűzik a pénzt. A gazdaság urai te-
remtik a pénzt, vagyis létrehozzák, nem pedig kapják vagy kiérdemlik azt. Ez azt jelenti, hogy a pén-
zért nem adnak semmit, de bármit megkaphatnak érte. Ha például meg akarnak vásárolni egy vállalatot, 
melynek az értéke 5 milliárd dollár, különféle trükkökkel lealkudják az árat 3 milliárd dollárra, majd 
odaülnek a számítógép elé, és beírják: „$ 3.000.000.000” Azután lenyomják az ENTER billentyűt vagy 
ráklikkelnek az egérrel a megfelelő helyre, és ezzel átutalták a „pénzt”, és a vállalat átszállt a tulajdo-
nukba. És mindenki boldog. Teremtik a pénzt, nem dolgoznak meg érte, nem adnak érte semmit.


