Треба замінити гроші з законним курсом грошовою одиницею, заснованою на праці
Для чого потрібні гроші? Грошові одиниці із законним курсом є засобом концентрації багатства,
експлуатації праці та збіднення переважної більшості людських істот. Такі грошові одиниці є
нічим іншим, як фіктивним безстроковим бланковим векселем. Вони не мають жодної реальної
вартості. Вони продовжують діяти лише тому, що вони були нав’язані законом і приймаються до
платежів. Якщо б вони мали реальну вартість, то їм би не потрібен був законний курс. Менш
ніж три відсотки грошових одиниць із законним курсом використовується для торгових обмінів;
решта призначається для здійснення фінансових операцій.
Долар, євро, фунт стерлінгів, ієна та всі інші валюти, що випускаються центральними банками,
слугують лише для збільшення заборгованості держав і зміцнення влади обмеженої еліти, яка
через банки контролює економіку, фінанси, політику, культуру, науку та інформацію. Отже,
мала купка добре організованих людей керує світом, викликає війни, краде ресурси і визначає
розвиток всього людства. Ця еліта підпорядкувала собі уряди всіх країн і створені ними
міжнародні установи, державні бюрократичні органи та міжнародні організації.
Як можна змінити цю ситуацію? Первісною функцією грошей була оплата товарів. У наші дні
грошові одиниці із законним курсом втілюють лише працю, необхідну для створення благ, які
можна оплатити цима грошима. Вони більш нічого не варті. Вони приймаються до сплати через
необізнаність. Ті, хто випускає і контролює гроші продовжує дурити людей лише завдяки тому,
що хто приймає грошові одиниці з законним курсом не знає, що вони не мають жодної вартості.
Єдиним засобом для перерозподілу багатства, повернення праці її дійсної вартості і подолання
бідності є прийняття грошової одиниці з реальною вартістю, основною мірою якої була б праця і
яка б випускалася за рахунок самих працівників. Саме з цією метою з’явилася Дхана
(www.dhana.org).
Як поширити засновану на праці грошову одиницю? Єдиним ефективним засобом поширення
Дхани є почати її вимагати для оплати власної праці. Це призведе до необхідності
забезпечення підприємств цією валютою для виплати заробітних плат. Оскільки Дхана
асигнується лише фізичним особам (по 100 Дхан на людину), то підприємства зможуть
одержати цю валюту лише через продаж власних благ та послуг в Дхана. Якщо працівники
почнуть вимагати оплату в Дхана, підприємства будуть змушені продавати блага та послуги
лише за Дхана, які необхідні їм для оплати працівників. Все дуже просто. Досить це зрозуміти і
почати діяти!
Дхана випускається Дхура (www.dhura.org) – органом, заснованим Республікою Землі
(www.asmad.org), світовим урядом, обраним безпосередньо мешканцями планети. Кожний
Дхана гарантований дійсною вартістю, еквівалентною вартості одного грама платини. Дхана
випускається у фізичній, електронній і телематичній формах. Дхана поділяється на тисячу
Кана-Дхан і випускається в банкнотах розміром 1, 5, 10, 50 та 100 Дхан і 1, 5, 10, 25, 50, 100,
250 Кана-Дхан. Кожному мешканцю планети, що має не менш 16 років, асигнується 100 Дхан в
обмін на відшкодування вартості емісії, яка є різною для кожної країни, пропорційно
середньому прибутку на душу населення. Дхана може також асигнуватися в обмін на
зобов’язання надати 100 годин праці (годину праці за кожний Дхана) за один або кілька разів
протягом п’яти років від дати асигнування.
Передбачається емісія не більш ніж 500 мільярдів Дхан (по 100 Дхан кожному з 5 мільярдів
людей, що мають не менш 16 років), а також 25 мільярдів Дхан (5 відсотків), призначених
виключно для гуманітарних ініціатив. З цією метою було випущено спеціальну купюру вартістю
1000 Дхан. Обмеження емісії запередить обезцінення валюти, вартість якої буде постійно
зростати: збільшення товарообміну, а отже і попиту на Дхану без збільшення кількості
випущених Дхан, безсумнівно призведе до зростання вартості Дхани. І це теж легко зрозуміти.
Випуск Дхани є однією з ініціатив, передбачених Holos Global System (www.hgsp.org) програмою конкретних ініціатив, спрямованих на рішення найгостріших і найневідкладніших
проблем людства. Поки ще не занадто пізно.
Для одержання 100 Дхан скористуйтеся відповідним бланком на сайті www.dhana.org.

