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Kærlighed til folket

Kærlighedsfolkets vision er at samle grupper over
hele landet, der regelmæssig mødes og sender
kærlighed ud til folket, for derved at hæve den
kollektive bevisthed. Hvis du kunne tænke dig at
deltage i dette arbejde, så gå ind under grupper på
http://kærlighedsfolket.dk og angiv din interesse.

Harmoni i det demokratiske system

For at et samfund kan oplever en ny guldalder skal
det ledes med visdom og kærlighed. Men problemet med dagens demokratiske system er at det
ikke fremmer ledere med disse egenskaber. For at
blive valgt i dagens demokratiske er det vigtigere
at være kendt end at have gode lederevner.
En løsning til dette problem, mener vi, er at
bruge et demokratisk hierarki. Et demokratiske
hierarki er opbygget af en samling af lokale grupper, der alle vælger en repræsentant. Repræsentanterne går sammen og danner en gruppe og de
vælger også en repræsentant o.s.v. indtil man har
en repræsentant gruppe for hele landet.
Repræsentanterne er ikke valgt for en bestemt
periode men et gruppemedlem kan udfordre
repræsentanten til valg, hvorefter gruppen stemmer om hvem af de to, der skal være den nye
repræsentant. Efter et valg kan den tabende
kandidat ikke udfordre den nye repræsentant i 3
måneder.
Vores ide er at opbygge et demokratisk hierarki
af kærlighedsfolkets grupper, og derefter opstille
til folketingsvalget med de øverste repræsentanter.

Harmoni i det økonomisk system

Mange konikter i det danske samfund er skabt af
det pengesystem vi bruger.
Fordelene ved pengesystemet er at det
virker ved udbud og efterspørgsel. Det gør
at produktionen automatisk tilpasses efter en

varens efterspørgsel. Man kan se det som et
pengedemokratisk system, hvor forbrugerne stemmer med deres penge. Ulemperne ved systemet, er
at pengene har en tendens til at klumpe sig sammen. Sådan at de rige bliver rigere og de fattige
bliver fattigere. Det giver automatisk en ubalance i det pengedemokratiske system, så de rige
har ere stemmer end sig fattige. For at modvirke denne eekt har samfundet skabt et stort bureaukratisk system til at omfordele pengene. En
anden ulempe ved systemet er at pengene skabes
ved at stifte gæld. Men at pengene til at betale
renterne for gælden, ikke skabes og derved er der
altid et underskud af penge i samfundet, hvilket er
den egentlige grund til ination. Dette underskud
afhjælpes ved at optage nye lån, indtil bankerne
stopper med ny lån, på hvilke tidspunkt der opstår en nansiel krise.
Da disse kriser er en konsekvens af selve
pengesystemets opbygning er den eneste måde at
løse denne problematik på at gå over til en ny type
betalingssystem.
Kærlighedsfolkets forslag er at vi indfører et
tidsbaseret samfundskredit system, som et alternativ. Et tidsbaseret samfundskredit system
virker på den måde at alle får en tidskonto og
når man handler med hinanden overføres der et
tidsbeløb fra den ene tidskonto til den anden. På
en tidskonto kan man trække så meget tid man
har brug for men da man låner fra samfundet er
saldoen på tidskontoen oentlig tilgænglig, sådan
alle kan se din balance.
Eksempelvis hvis både Alexes og Kims konto
står i nul og Alex derefter hjælper Kim 2 timer
med at ytte. Herefter indsætter Kim 2 timer på
Alexes konto, nu står der 2 timer på Alexes konto
og minus 2 timer på Kims konto.
Prisen på en times arbejde behøver ikke altid
at blive aønnet med en time.
Men betalingen kan fastsættes efter princippet
om udbud og efterspøgelse, som i det nuværende
pengesystem.
Så man kan sagtens forstille sig at en times
lægehjælp koster mere end en times rengøring.

Harmoni i sundhedssystemet
Konikten i dagens sundhedsystem opstår på
grund af to grundlæggende målsætninger, der arbejder i mod hinanden. Disse to målsætninger er.
•

En målsætning om at helbrede.

•

En målsætning om at tjene penge.

Problemet er at hvis sundhedssektoren holder
befolkningen raske, så tjener de ingen penge. Derfor ser vi i dagens sundhedssystem så meget behandling hvor symptomerne fjernes uden at patienten helbredes. Hvilke gør patienten til en fast
kunde.
Vejen til et harmonisk sundhedssystem er at
sikrere at de to målsætninger arbejder i harmoni
med hinanden.

Sundhedssikring
En ide til at gøre dette er at opbygge sundhedssystemet som et forsikringssystem. Hvor klienterne
betaler en månedlig forsikrings præmie til deres
lokale behandler.
Når en klient bliver syge betaler behandleren
tilgengæld for behandling, medicin og sygedagpenge. Dette sikker at de to målsætninger arbejder i harmoni med hinanden. Da det her også er i
behandlerens bedste interesse at holde klienterne
sunde og raske.
Alle klienter har en sundhedsfaktor, som er
bestemmer hvor mange sygedagpenge man får,
efter formlen: sygedagpenge pr. dag = sundhedsfaktor * forsikrings præmie pr. dag. Dette
gøres for at give klienten et medansvar for en sund
livsstil.
Størrelsen af forsikringspræmien kan
bestemmes af klienten, og man kan også forstille
sig at en klients arbejdsgiver kan udtage en
sundhedssikring på klienten og dermed få det
tilsvarende antal sygedagpenge hvis klienten
bliver syg.

