Dibutuhkannya pergantian mata wang yang sah dengan mata wang yang berdasarkan
kerja.
Untuk apa gunanya wang? Mata wang yang sah adalah cara untuk mengumpulkan kekayaan,
memanfaatkan kerja dan menentukan kemiskinan dari sebagian besar kemanusiaan. Mata wang
ini adalah suatu surat berharga yang palsu tanpa masa jatuh tempo. Tak mempunyai nilai yang
nyata / real. Berfungsi hanya karena dipaksakan oleh hukum dan diterima dalam pembayaran.
Jika seandainya wang itu mempunyai nilai harga, maka tak perlu masa berlaku yang sah. Kurang
dari 3% dari mata wang sah ini dipergunakan dalam pertukaran perdagangan, selebihnya
diperuntukkan bagi keperluan finanziaria.
Dollar, Euro, Pondsterling, Yen dan mata wang lainnya yang dikeluarkan oleh bank sentral
diperlukan hanya untuk membuat hutang negara dan kekuasaan dari sebagian kecil elite saja
mempunyai kekuasaan dapat mengontrol ekonomi, keuangan, politik, kebudayaan, science dan
informasi. Dengan cara ini hanya dengan sedikit orang yang terorganisasi rapi dapat mengontrol
dunia, dapat memprovokasi perang, mencuri resource dan mereka dapat menentukan syaratsyarat perkembangan keseluruhan kemanusiaan. Pada elite ini semua orang patuh dan seluruh
negara tunduk, juga organisasi internasional, burokrasi negara dan organisasi multinasional.
Bagaimana cara mengubah situasi ini? Pada asalnya mata wang lahir untuk memperkenalkan
barang dagangan. Sekarang mata wang yang sah itu hanya sebagai alat dengan menggunakan
kerja yang dibutuhkan agar dapat menghasilkan kekayaan untuk membeli barang dengan mata
wang ini. Tidak ada nilainya. Diterima sebagai pembayaran karena ke tidak adanya pengertian. Ini
adalah suatu penipuan yang besar, hanya dapat direalisasikan karena mereka yang menerima
mata wang yang sah itu tidak tahu bahwa mata wang itu tidak ada harganya, dari siapa yang
menerbitkanya dan siapa yang mengontrolnya. Jalan satu-satunya untuk dapat mendistribusikan
kekayaan dengan memberi pada pekerjaan nilai yang tepat dan untuk membasmi kemiskinan
dengan mengeluarkan mata wang dengan nilai yang benar (real) agar dapat mewakili pekerjaan
dan diterbitkan untuk pekerja. Dhana (www.dhana.org) telah dikeluarkan untuk ini. Bagaimana
dapat disebarkannya mata wang kerja ini? Jalan satu-satunya yang ampuh untuk menyebarkan
Dhana adalah dengan diajukannya permintaan pembayaran oleh para pekerja. Dengan cara ini
perusahaan-perusahaan terpaksa harus menyediakan mata wang ini untuk pembayaran gaji.
Tetapi kenapa Dhana diberikan hanya pada setiap orang 100 Dhana. Untuk mendapatkan Dhana
perusahaan-perusahaan hanya bisa menjual harta benda mereka dan service dalam bentuk
Dhana. Jika para pekerja minta dibayar dalam bentuk Dhana, maka perusahaan-perusahaan harus
menjual harta benda mereka dalam bentuk Dhana. Begitulah cara untuk mendapatkan Dhana
yang dibutuhkan agar dapat menbayar para pekerja. Sederhana sekali. Cukup untuk dimengerti.
Dan jalankanjah! Dhana diterbitkan oleh Dhura (www.dhura.org) suatu badan yang telah didirikan
oleh Republik Dunia, (www.asmad.org) pemerintahan dunia yang dipilih langsung oleh penduduk
planet ini. Setiap Dhana dijamin dari nilai nyata (real) sama dengan satu gram platino. Dhana
diterbitkan dalam bentuk mata wang nyata, elektronik dan telematik. Dhana dibagi dalam 1000
Kana-Dhana dan dikeluarkan dalam pecahan 1,5,10,50 dan 100 Dhana dan dari
1,5,10,25,50,100,250 Kana-Dhana. Untuk setiap penduduk planet ini yang berumur sekurangkurangnya 16 tahun diberikan 100 Dhana dengan cara pengembaliannya dari harga masa
dikeluarkannya beragam untuk tiap negara dengan perbandingan pendapatan medio pro-kapita,
atau dengan perjanjian untuk bekerja selama 100 jam (1 jam kerja untuk 1 Dhana) dalam
tenggang waktu satu kali atau beberapa kali dalam waktu 5 tahun dari tanggal penyerahannya.
Akan diterbitkan tidak lebih dari 500 milyar Dhana (100 Dhana untuk 5 milyar orang yang
berumur 16 tahun keatas) dengan kekecualian 25 milyar Dhana (5%) yang diperuntukkan untuk
keperluan kemanusiaan. Untuk tujuan ini telah diterbitkan mata wang 1000 Dhana. Dengan
dibatasinya penerbitan Dhana itu untuk menghindari devaluasi maka harga Dhana akan naik terus
untuk masa depan. Dengan meningkatnya perdagangan maka dengan sendirinya permintaan
Dhana tanpa menambah jumlah Dhana yang telah dikeluarkan, nilai Dhana dengan sendirinya
akan naik. Ini tentunya mudah untuk dimengerti. Dhana adalah salah satu dari inisiatip Holos
Global System (www.hgsp.org) program dari inisiatip yang nyata untuk menghadapi problema
yang sangat dirasakan dan sangat penting untuk kemanusiaan, sebelum terlambat.
Untuk mendapatkan 100 Dhana dapat berhubungan dengan sito (www.dhana.org).

