É preciso substituir a moeda curso legal pela moeda do trabalho
Para que serve a moeda? A moeda de curso legal é o sistema para concentrar riquezas,
explorar o trabalho e determinar a pobreza da maior parte dos seres humanos. Esta moeda
nada mais é do que uma falsa promissória em branco e sem data de vencimento. Não tem
nenhum valor real. Só funciona porque é imposta pela lei e é aceita como pagamento. Se
tivesse valor, não seria necessário nenhum curso legal. Menos de três por cento da moeda de
curso legal é utilizada nas transações comerciais; todo o resto é destinado a operações
financeiras.
Dólar, euro, libra esterlina, yen e todas as outras moedas emitidas pelos bancos centrais
servem apenas para endividar os Estados e dar poder a uma elite restrita que, através dos
bancos, controla a economia, as finanças, a política, a cultura, a ciência e a mídia. Assim,
poucas pessoas bem organizadas controlam o mundo, provocam as guerras, se apropriam dos
recursos naturais e condicionam o desenvolvimento de toda a humanidade. A estas elites
respondem todos os governos nacionais e as suas instituições internacionais, as burocracias
estatais e as organizações multinacionais.
O que é possível fazer para modificar esta situação? Na origem, a moeda nasceu para
representar as mercadorias. Agora, a moeda de curso legal representa somente o trabalho que
será necessário para produzir os bens que podem ser pagos com esta moeda. Não vale mais
nada. É aceita como pagamento por ignorância. É uma grande fraude que se realiza somente
porque quem aceita a moeda de curso legal não sabe que ela não vale nada, por quem é
emitida e quem a controla. A única maneira para redistribuir a riqueza, dar ao trabalho o seu
justo valor e vencer a pobreza, é a adoção de uma moeda com valor real que represente o
trabalho e que seja emitida por conta dos trabalhadores. A moeda Dhana (www.dhana.org) foi
emitida por este motivo.
Como difundir a moeda do trabalho? A única maneira eficaz para difundir a dhana é que seja
utilizada para pagar os trabalhadores. Deste modo, as empresas são obrigadas a obter esta
moeda para pagar os ordenados e salários. Porém, como a dhana é entregue somente a cada
pessoa (100 dhanas a cada uma), para obter dhanas as empresas podem somente vender os
seus bens e serviços em dhanas. Se os trabalhadores exigirem o seu pagamento em dhanas,
as empresas terão de vender os bens e serviços em dhanas para obter a quantidade de dhanas
necessária para pagar os trabalhadores. É simples. Basta entender como funciona. E fazê-lo!
A moeda dhana é emitida pela Dhura (www.dhura.org), uma entidade instituída pela República
da Terra (www.asmad.org), o governo mundial eleito diretamente pelos habitantes da terra.
Cada dhana é lastreada por um valor real equivalente a um grama de platina. A dhana é
emitida em moeda física, eletrônica e telemática. A dhana divide-se em mil kana-dhanas e é
emitida nas denominações de 1, 5, 10, 50 e 100 dhanas e de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 kanadhanas. A cada habitante do planeta com pelo menos 16 anos de idade são entregues 100
dhanas contra reembolso do custo de emissão, diferente para cada País proporcionalmente à
renda média pro-capita, ou sob o compromisso de prestar 100 horas de trabalho (uma hora de
trabalho para cada dhana) em uma ou mais vezes no prazo de cinco anos da data da entrega.
Serão emitidos não mais do que 500 bilhões de dhanas (100 dhanas por 5 bilhões de pessoas
com pelo menos 16 anos de idade), com exceção de 25 bilhões de dhanas (5 por cento) a
destinar unicamente a iniciativas humanitárias. Para esta finalidade, foi emitida a denominação
de 1000 dhanas. O limite de emissão impede a desvalorização da moeda que, assim,
continuará a valorizar-se com o passar do tempo porque, aumentando as transações e
portanto a demanda por dhanas sem aumentar a quantidade de dhanas emitidas, o valor da
dhana só pode aumentar. Também este conceito é fácil de entender.
A moeda dhana é uma das iniciativas de Holos Global System (www.hgsp.org), um programa
de iniciativas concretas para enfrentar os problemas mais graves e urgentes da humanidade.
Antes que seja tarde demais.
Para receber 100 dhanas preenche-se o formulário em www.dhana.org.

