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Sociální kredit, konference AMI - střediska hnutí
Mark Anderson

ROUGEMONT, Kanada - Poutnící Svatého
Michaela budou pořádat svůj 71. kongres o Sociálním
kreditu ve dnech 4. – 6. září v Institutu Louise Evena
v Rougemontu nedaleko Montrealu, Quebec – jako
skupina katolických laiků pokračují ve studiu a
realizaci očistné monetární reformy, známé jako
sociální kredit. Cíl: odstranit peněžní systém založený
na úroku, který zotročuje lidstvo.
Tento kongres je jednou z událostí, myšlenek a hnutí,
které mají kořeny v boji proti silám ekonomického a
politického útlaku, jenž se v posledních letech stal
velmi viditelným i pro průměrné občany.
Nespojujme to žádným způsobem se socialismem,
sociální kredit je považován možná za nejslibnější
cestu návratu tvorby peněz do nejlepších rukou –
nezávislých na soukromých bankéřích – takže peníze
mohou vznikat bez zatížení úrokem. Toto by účinně
ukončilo „prokletí“ soukromých centrálních bankéřů, vytvářejících peníze, což způsobuje
hory neúprosného zatížení úroky, což zadlužuje národy.
Letos to bude podruhé, co AMERICAN FREE PRESS navštíví tento kongres, jehož se
zúčastňují aktivisté, náboženští vůdci, bývalí a současní vládní činitelé a další návštěvníci
z celého světa, kteří jsou znepokojeni extrémní globální kontrolou, kterou centrální banky a
pokřivené finanční instituce uplatňují, což prohlubuje chudobu v USA, Kanadě a v dalších
zemích světa.
Tento redaktor AFP studuje sociální kredit od září 2008, kdy se o něm dozvěděl na výroční
konferenci Amerického monetárního institutu (AMI) v Chicagu, Illinois. Zde poutníci Yves
Jacques a Alain Pilote nabízeli významnou knihu In this Age of Plenty od zesnulého Louise
Evena. Tento zakladatel ústředí Poutníků byl neúnavným obhájcem vyvlastněných Kanaďanů,
kteří ztratili své domovy a živobytí. Pokračoval v učení o sociálním kreditu zakladatele
Clifforda Hugh Douglase, skotského inženýra.
Ale Evenův neochvějný aktivismus probíhal v 60. letech minulého století; ekonomická
situace je dnes mnohem horší. A tak hnutí sociálního kreditu a další vidí zlatou příležitost
zvednout vlnu vzdělávání občanů, jak by peníze měly fungovat v kontrastu k dysfunkčnímu
peněžnímu systému, jaký máme dnes.

Sociální kredit v podstatě vrací vládám jejich svrchované právo vytvářet bezúročné peníze a v
souladu s národní úrovní produkce. Je konstruován tak, aby se vyplácela dividenda všem
občanům na základě jejich občanství v množství založeném na úrovni produkce; tato
dividenda nesouvisí se zaměstnaneckým platem a není sociální dávkou placenou z daní. Další
složka, kompenzovaný diskont, je dividenda pro obchodníky ve formě rabatu. Kompenzuje
jim nižší ceny, aby se zabránilo inflaci a aby se zajistilo, že kupní síla zůstane v souladu
s cenami.
Pod sociálním kreditem peníze zůstávají v oběhu, nevznikají s úročenou půjčkou a jsou přímo
vydávány občanům a to pravidelně. Každá osoba může hledat zaměstnání pro zvýšení svého
příjmu. Tento základní příjem dividend ve formě nezadlužené měny nemůže vytvářet dluh.
Daně a sociální dávky by se staly vzácnými nebo by časem neexistovaly vůbec.
Kromě toho Stephen Zarlenga, autor knihy The Lost Science of Money, bude ve svém
Americkém monetárním institutu v Chicagu příští podzim od 30. září do 3. října pořádat
konferenci v University Center, 525 S. State Street.
„Je evidentní, že opravdová (monetární) reforma, nikoli pouhá regulace, je nezbytná,
abychom lidstvo odvrátili od hrozby jaderné války, od světa, v němž vládnou podvody,
konflikty a ošklivost, … a vydali se na cestu ke spravedlností a kráse. Konference se zaměřuje
na minimální počáteční kroky k započetí tohoto procesu, který bude ve prospěch lidstva,
nikoli proti němu… naléháme na vás, abyste se nenechali zastrašit a místo toho se s námi
zapojili do tohoto dobrodružství, abychom společně získali pozitivní výsledky pro Ameriku a
pro celý svět,“ praví se na pozvánce na 6. výroční konferenci na stránkách AMI,
www.Monetary.org.
--------------------------Více informací můžete získat kontaktováním autora tohoto článku na
truthhound2@yahoo.com; také AMI je k dosažení na P.O. Box 601, Valatie, N.Y. 12184. Call
(224) 805-2200, nebo email: ami@taconic.net
Social credit information and publications are at www.MichaelJournal.org; write to Michael
Journal, 1101 Principale St., Rougemont, QC, Canada, J0L 1M0. Fax: (450) 469-2601. In the
U.S., call (413) 665-5052 (phone and fax) or (888) 858-2163; in Canada, call (416) 749-5297
or (514) 856-5714. To call Rougemont, dial (450) 469-2209. Email is
mail@michaeljournal.org.
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