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O Diñeiro Moedas

Moeda de 1 peseta Moeda de 10 pesetasO diñeiro non é a riqueza 

A verdadeira riqueza reside nas cousas que se producen e cambian.

O diñeiro non é máis que un instrumento que serve para cambiar unhas cousas 
por outras.
Por esta razón o diñeiro non debe estar parado, senón que debe circular, 
porque canto máis circule máis se cambia, e satisfanse máis necesidades.

Moitas persoas cren que gardándose o diñeiro que teñen e sen darlle saída, 
son ricas. Pero non é así, o diñeiro, se non serve para cambiar cousas e servizos, 
non é máis que chatarra almacenada.

Atesourar diñeiro é telo improductivo. Unha persoa que se limita a gardar e 
gardar diñeiro sen proveito para nada nin para ninguén, esta atesourándoo.

Se todo o mundo fixese o que esa persoa, o mundo arruinaríase. Por varias 
razóns: cando se atesoura o diñeiro  desaparece a velocidade de circulación do 
mesmo, o que representa un prexuízo público. Por exemplo: se eu con 1€ 
cómprolle unha flor a Alicia, e Alicia con ese euro cómpralle unhas pilas a 
Estrella, Estrella con ese euro cómpralle unha barra de beizos a Ana e Ana 
gástao en pan, non cabe dúbida de que ese euro circulou nun día catro veces. 
Así pois, o diñeiro que se move multiplícase.

Pero hai máis, co diñeiro atesourado, nin se constrúen casas, nin empresas, nin 
se fomenta o transporte, nin o comercio funciona, e polo tanto non se pode 
tributar ao Estado.

Atesourar por sistema  é a ruína dun Estado, que é o que nos está pasando 
neste momento.

Temos que ser conscientes e convencernos de que 100€ gardados, ao cabo dun 
tempo seguen sendo 100€. Pero se o fixemos circular convertéronse en 200€ e 
beneficiáronse diso unas cantas persoas e sobre todo xerará postos de 
traballo.

Moeda de 50 pesetas

Moeda de 200 pesetas Moeda de 2000 pesetas Moeda de 5 pesetas

Moeda de 25 pesetas Moeda de 100 pesetas Moeda de 500 pesetas

Billetes


