
Wiek to okres dobry do oceny,
czym są pieniądze, depozyty, kredyty i ceny.
Warto ostatnie sto lat historii finansów prześledzić,
aby żyjących i potomnych o złych praktykach fiskalnych uprzedzić.

Dzień 23 grudnia 1913 roku to data,
która dała zły impuls Nowemu Porządkowi Świata. 
Kongres oddał drukowanie dolara prywatnej Rezerwie,
która zarządza walutą i tego dobrowolnie nie przerwie.

Banknoty drukowane są zawsze w nadmiarze,
bez pełnego pokrycia w wypracowanym dochodowym wymiarze.
W budżetach państw stale rosną długi publiczne,
unikają ich tylko rozwojowe gospodarki nieliczne.

Banki ciągle promują i wciskają państwu i klientom kredyt,
Dłużników obciążonych lichwą skazując na bankructwa i niebyt.
Syty lichwiarz jako żywo głodnemu dłużnikowi nie wygodzi,
gdy nie wiadomo, co jest grane, zawsze o pieniądze chodzi.

Kreatywna księgowość, to takie wpływy, wydatki i przydziały,
Żeby masy nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały.
Pożyczone pieniądze dłużnicy przejadają, wydają na opłaty lub inwestują,
tworząc długi i dobra, które po ich bankructwach lichwiarze przejmują.

Banki tworzą kreatywne fundusze, derywaty, zyski i wydatki,
dlaczego więc ich olbrzymie zyski tworzą wszechwładzę, a omijają podatki?
Kiedyś bankierzy zasady „3-6-3” jako tako przestrzegali,
doliczając 3% do depozytu, pobierając 6% za kredyt, po 3-ciej na golfa jechali.

Teraz bankierzy dwóch skrajnych „trójek” wiele nie zmienili,
ale przy spłacie kredytów lichwę gigantycznie podwyższyli.
Kiedyś bankierzy tylko konta, depozyty i kredyty obsługiwali,
teraz tysiące produktów finansowych do nich dodali.

Na tych produktach żerują spekulanci, działają maklerzy,
wśród zwykłych użytkowników tych produktów nędza się szerzy.
Tak to zły i brudny pieniądz rośnie, pieniądz dobry zanika,
zgodnie z zasadą ogłoszoną przez Mistrza Mikołaja Kopernika.

Zatrzymał on słońce, obrócił ziemię, dokonał analizy pieniędzy,
kto jednak dzisiaj wie, że chciał ustrzec dłużników od nędzy.
Teraz w świecie króluje piramida bankowa i globalizacja,
przed nimi nie zdoła się ustrzec żadna obca im nacja.

Rodzina, prywatność, dziedziczenie, patriotyzm, narodowość – są zwalczane,
tworzenie nadrządu światowego i uwłaszczanie „namaszczonych” jest realizowane.
Zanika wymiana dóbr w dobrej wierze, osłabiana jest gospodarka rynkowa,
tworzone są kryzysy finansowe i sterowana w złej wierze polityka kursowa.

Narody i państwa mogą częściowo zapobiec przed własnym niebytem,
przez ratowanie się wymianą barterową, bonami i społecznym kredytem.
Walka dobrego ze złym to Archanioła Michała domena, 
sposobów tej walki w dwumiesięczniku „MICHAEL” z Kanady dobra jest ocena.

Od 1999 roku w języku polskim „MICHAEL” jest wydawany,
za pieniądze poniżej „non profit” z Wrocławia kolportowany,
Dzisiejszy świat najpełniej rozpoznawalny jest w Internecie,
na stronie www.michael.org.pl wiele o finansach się dowiecie. 
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