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Inlägg 2 Jerry Sträng  

 

Dom kloka - alla rätt - skriver som jag gör bara för att få folk att reflektera - här från min 

blogg - https://bohuslanningen.wordpress.com/.../rantevapnet-mer.../ 

 

 

Svar Jerry Sträng från Dom kloka. 

 

Mycket intressant Jerry. Jag är och har varit djupt engagerad att få förändring till stånd. 

Därför har jag och min kollega Per Almgren i praktiken tagit fram kan man säga "ett 

nanosökande och HELHETSTÄCKANDE robotsystem som tar bort de olägenheterna som 

finns i samhället" 

 

Det systemet/programmet har vi brutit ner till förståelighet kallar vi för RSM enkom att 

vanligt folk också skall förstå att det enkla och vanligt bondförnuft skall gälla för framtida 

samhällen.  

 

Roten till allt ont är faktiskt ränta. Nobelpriset i ekonomi skulle gå till Per Almgren faktiskt 

eller till "Dom kloka västarna" för då får ju även jag möjligheten äta gott och umgås lite med 

lite kungar och prinsessor. Alla behöver vi bekräftelse men inte för ofta för då bär det iväg 

som med samhällsutvecklingen och den mentala ohälsan. 

 

Hittills har vi inte fått någon som i sak kritiserat RSM, inte ens Vänster, Mitt som Höger. 

Många har kritiserat orden "Medborgarlön" däremot och spytt mycket galla däromkring. 

Därefter har jag bett de läst igenom HELHETSKONCEPET RSM och då har de sagt, "orkar 

inte" som de flesta. 

 

För oss är det ett tecken på slöhet, brist på engagemang och ansvarslöshet. Klaga kan man och 

vid lördagsgroggen går det utmärkt spä på med att "jag tycker att medborgarlön förslöar folk 

osv" 

 

Tycket är trots allt bra men det denne kloke gör egentligen är att han gillar nuvarande 

samhällssystem de 98,5 % av befolkningen faktiskt är anställda av finanseliten, de 1,5 % och 

det verkar han då gilla. Men det är ju oförstånd så vi förlåter.  

 

Så Paretos lag gäller fortfarande;  

 

Alla, ca 80 % av människorna påtalar fel eller hänvisar vidare till exvis "andra har sagt" eller 

Professorer runt om i världen. 

 

20 % har lösningar på problemen men har svårt komma till tals då de 1,5 % av finanseliten 

har satt munkavle på folk inne i samhällslabyrinten (där måste människan fokusera på att ta 

sig ut och orkar inte med att tänka själv) 

 

  

https://www.facebook.com/Jerry.efternam?fref=gc&dti=125728355385
https://bohuslanningen.wordpress.com/.../rantevapnet-mer.../
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forts) 

 

Tyvärr har få HELHETSLÖSNINGEN för samhället och där kommer vi in vilket är vår fulla 

övertygelse pga av att vi samlat på mycket info om sådant folk inte gillar idag och tidigare.  

 

Sammanvägt har Dom kloka producerat ett nytt Skattesystem som förändrar baserat på 

historien (vi hänvisar!!) och egna beräkningsmodeller från statistik 40 år tillbaka i tiden.  

 

Vi har presenterat en Sverigebudget för 2017. Se den här 

http://www.enklasidan.com/PDF/Sverigebudget_2018-12-31.pdf  

 

De budgeten medger en Medborgarlön på drygt 10 000 kr/mån. Den beskattar inte inkomst 0 

skatt = 0 kr i inkomstskatt. Det gillar alla egentligen att man inte skall beskatta arbete.  

 

Vi beskattar kapital (liggande icke produktiva pengar) och det gillar 98,5 % av befolkningen 

då man vid direkta frågor anser det vara klokt att tjäna pengar på ränta. MEN många anser det 

vara smart... hoppsan, så många kämpar dagligen för att få ihop pengar och lägga på hög och 

få ihop ränteintäkter… är det någon som tror på detta egentligen ? Visst är det väl få i 

samhället som i verkligheten har den möjligheten, det är klart att det är 50 % som tror det men 

faktum är att det är bara 1,5 % som tjänar idag på nuvarande samhällsekonomi. 

 

Sedan att räntan kommer förvinna i Dom klokas ekonomi är för oss naturligt, exvis varför 

betala 800 000 kr i lånekostnader istället för 190 000 kr. Det kan alla räkna ut att det inte är 

klokt. 

 

Välkommen bli medlem för snabb förändring, kanske välkommen till ”Dom kloka västarna” 

(lite skoj kanske m t p vad som sker).  

 

 


