Loại tiền tệ chính thức phải được thay thế bằng tiền tệ hoạt động
Tiền tệ là gì? Tiền tệ chính thức là phương tiện để tập trung của cải, tận dụng sức lao
động và tăng thu nhập cho đa số con người. Loại tiền tệ này chỉ là số tiền giả không
có ngày thanh toán. Nó hoàn toàn không có giá trị thật sự. Nó chỉ hoạt động theo luật
pháp và được chấp nhận như một phương thức thanh toán. Nếu nó có giá trị ở mặt
nào đó, thì nó không cần có giá trị pháp lý. Loại tiền tệ chính thức được sử dụng trong
giao dịch ít hơn ba phần trăm, tất cả những phần còn lại được trình bày trong hoạt
động tài chính.
Đô la, euro, bảng Anh, đồng yen và tất cả các loại tiền tệ khác được những ngân hàng
trung ương chấp nhận chỉ nhằm mục đích xác định tình trạng nợ và chỉ để cho các
ngân hàng kiểm soát kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học và thông tin. Bằng cách
này mà một số người có tổ chức đã kiểm soát thế giới, gây chiến, đánh cắp tài nguyên
và ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn thể loài người. Các thực thể này phải chịu
trách nhiệm đối với mọi chính quyền và các cơ quan quốc tế, sự quan liêu của chính
phủ và các tổ chức đa quốc gia.
Chúng ta có thể thay đổi tình thế này bằng cách nào? Ban đầu, tiền tệ được tạo ra để
thay thế hàng hóa. Hiện nay, tiền tệ chính thức chỉ làm công việc cần thiết là thanh
toán cho hàng hóa. Nó không có giá trị gì khác hơn. Nó được chấp nhận như một
phương thức thanh toán do sự ngu dốt. Đó là một sự lừa gạt chỉ có thể xảy ra vì
những người chấp nhận loại tiền tệ chính thức không biết rằng nó chẳng có giá trị gì,
bắt đầu từ người phát hành cho đến người kiểm soát nó. Cách duy nhất để phân phối
lại sự thịnh vượng, tạo giá trị đúng cho công việc và chiến thắng nghèo đói là sự chấp
nhận một loại tiền tệ tượng trưng đúng giá trị công việc, đại diện cho người lao động.
Dhana (www.dhana.org) được phát hành nhằm mục tiêu này.
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Làm cách nào để mở rộng loại tiền tệ theo công việc? Cách duy nhất hiệu quả để mở
rộng Dhana là người lao động yêu cầu sử dụng nó làm phương thức thanh toán. Bằng
cách này, các công ty sẽ bắt buộc phải giữ tiền để thanh toán lương tuần và lương
tháng. Nhưng vì Dhana chỉ có thể được ấn định cho từng người (100 Dhana mỗi
người), các công ty sẽ phải bán hàng hóa và dịch vụ bằng Dhana để có được số tiền
cần thiết để thanh toán cho công nhân. Điều đó thật đơn giản. Chỉ cần mọi người hiểu.
Và thực hiện!
Dhana được phát hành bởi Dhura (www.dhura.org), một bộ phận do Cộng hòa Trái đất
(www.asmad.org) thành lập, một chính quyền toàn thế giới được các cư dân trên hành
tinh trực tiếp bầu ra. Mỗi Dhana được bảo đảm bởi một giá trị thật tương đương một
gram bạch kim. Dhana được phát hành ở dạng tiền tệ vật chất, điện tử và viễn thông.
Dhana được chia thành một ngàn Kana-Dhana và được phát hành ở các loại 1, 5, 10,
50, 100 Dhana và 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 Kana-Dhana. Mỗi cư dân trên hành tinh
ở độ tuổi từ mười sáu trở lên được ấn định 100 Dhana bồi hoàn chi phí phát hành,
thay đổi tương ứng ở từng quốc gia theo thu nhập bình quân đầu người, hoặc theo
cam kết làm việc trong 100 giờ (mỗi giờ một Dhana) trong một hoặc nhiều lần trong
năm năm từ ngày ấn định.
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Số lượng Dhana được phát hành không vượt quá 500 tỉ Dhana (100 cho mỗi 5 tỉ
người ở độ tuổi 16 trở lên) ngoại trừ 25 tỉ Dhana khác (5 phần trăm) dành riêng cho
các sáng kiến nhân đạo. Loại tiền 1000 Dhana đã được phát hành cho mục tiêu này.
Việc hạn chế phát hành ngăn ngừa tiền bị mất giá và do đó sẽ làm tăng giá trị theo
thời gian, vì với việc gia tăng trao đổi và nhu cầu về Dhana mà không tăng số lượng
Dhana được phát hành, giá trị Dhana chỉ có thể tăng lên mà thôi. Điều này cũng dễ
hiểu.
Dhana là một trong các sáng kiến của Hệ thống Toàn cầu Holos (www.hgsp.org), một
kế hoạch sáng tạo vững chắc để đối phó với các vấn đề khẩn cầp và phức tạp nhất
của loài người. Trước khi mọi việc trở nên quá trễ.
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Để nhận 100 Dhana, sử dụng mẫu đơn trong www.dhana.org.
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