Δήλωση Ανεξαρτησίας Νομίσματος
Η ιστορία ίσως να μην επαναληφθεί αλλά σίγουρα λέγεται.
Όταν στην πορεία των ανθρώπινων γεγονότων γίνεται φανερό ότι οι ζώνες ελέγχου και εξουσίας
προέρχονται από μια παγκοσμίως κοινή πηγή, η ανάγκη διαχωρισμού από αυτές τις δυνάμεις γίνεται
ζήτημα επιβίωσης.
Για όσο διάστημα υπήρχε ο τυπογραφικός τύπος, ολόκληρος ο πολιτισμός έπεσε ήσυχα κάτω από την
επιρροή των κυρίαρχων οντοτήτων, με την ικανότητα να ελέγχει την αξία της καταναλισκόμενης
εργασίας μέσω της χειραγώγησης και του ελέγχου του νομίσματος. Ο «ιδρώτας από το φρύδι» έπαψε
να αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε διακριτή αξία, αλλά μάλλον μέσα από μια αόρατη,
ανεξέλεγκτη δύναμη οντοτήτων που δεν ελέγχονταν από τις μάζες που ανταλλάσσουν
αντιπροσωπευτικά νομίσματα.
Οι δαπάνες ενέργειας από τον άνθρωπο, το μηχάνημα και τη Φύση είναι η μόνη πηγή της αξίας. Αυτές
οι πηγές και το αποτέλεσμά τους έχουν υποτιμηθεί μέσω του εσκεμμένου πληθωρισμού των
εκτυπωμένων νομισμάτων. Τα χρήματα και το νόμισμα, όπως είναι κατανοητό από τον παγκόσμιο
πληθυσμό, δεν είναι πλέον μια έκφραση της συλλογικής εξάσκησης, αλλά ένας αυθαίρετος
υπολογισμός ανεξέλεγκτων ατόμων και οργανισμών που τους κρατούν στην επιρροή τους. Η
ανθρωπότητα έχει πέσει κάτω από την κυριαρχία του ελέγχου μέσω της Fiat, αλλά αυτή η κυριαρχία
έχει αυξήσει μόνο την πίεση της ανθρωπότητας αναζητώντας μια βιώσιμη διαφυγή.
Όταν οι οντότητες αποκτήσουν τη δύναμη να δημιουργήσουν τεχνητή αξία με το χτύπημα ενός στυλό,
η δωροδοκία και η αθέμιτη σύμπραξη γίνονται ένα ασήμαντο θέμα για όσους έχουν αυτή τη δύναμη.
Όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν την εξουσία δημιουργούν φυσικά μια φούσκα δικαστικής προστασίας,
επιταχύνοντας τις ανισότητες στον πλούτο. Ως αποτέλεσμα, η αξία της εργασίας έχει υποβαθμιστεί εξ
ολοκλήρου από αυθαίρετους υπολογισμούς πολιτικής σκοπιμότητας. Η ακεραιότητα της Αξίας σε όλες
τις κοινωνίες έχει αναγκαστεί κυριολεκτικά και παραστατικά να φτάσει στο χείλος της ασυμφωνίας.
Αυτή η βιώσιμη απόδραση έρχεται με τη μορφή αποδεδειγμένων και αδιάψευστων μαθηματικών
μέσωτης δαπάνης της ενέργειας - Bitcoin και των παράγωγων cryptoassets του.
Πριν από τον πολλαπλασιασμό των κρυπτοφασμάτων, η επιλογή του κράτους που παραιτείται από τον
έλεγχο της προσφοράς νομίσματος δεν ήταν ποτέ βιώσιμη δυνατότητα της απειλής πλαστογράφησης
και του κόστους για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των νομισμάτων. Το κράτος, και μόνο το
κράτος, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ακεραιότητα ενός έντυπου νομίσματος μέσω της απειλής
καιτης απασχόλησης της “βίας”. Η διατήρηση αυτής της ακεραιότητας είναι μια ευγενής αιτία και
απαραίτητη για τη σταθερότητα μιας κατάστασης, διότι εξασφάλισε την εμπιστοσύνη της ανταλλαγής
αξίας. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της ακεραιότητας μπορεί, και έχει ουσιαστικά χειριστεί.
Ενώ το κράτος εξακολουθεί να διατηρεί δικαιολογημένο μονοπώλιο όσον αφορά τη νόμιμη εφαρμογή
“βίας”, το μονοπώλιό του στον έλεγχο του νομίσματος έχει αποδειχτεί εκτοπισμένο από την εφαρμογή
του Bitcoin και των παραγώγων του cryptoasset.
Όταν η αξία αποδεικνύεται από τη δύναμη του κράτους "στο τέλος ενός βαρελιού", οι άνθρωποι έχουν
αναπτύξει, αποδείξει και πολλαπλασιαστεί μια τεχνολογία ικανή να αποδείξει αξία μέσω της δαπάνης

ηλεκτρισμού μέσω της αμετάκλητης απόδειξης μαθηματικών. Μια τέτοια ιδέα δεν έχει
πραγματοποιηθεί ποτέ πριν από την έναρξη του Bitcoin Blockchain.
Καθώς η χρήση των κρυπτονομισμάτων έχει εξαπλωθεί και τα ποσοστά υιοθεσίας έχουν αυξηθεί σε
ολόκληρο τον κόσμο κατά την τελευταία δεκαετία, το πρότυπο της «αξίας» έχει μετατοπιστεί στο
μυαλό εκείνων που κατανοούν πραγματικά τις δυνατότητες αυτής της νέας τεχνολογίας «μεταφοράς
αξίας». Ενώ το Διαδίκτυο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι είδαν τη μεταφορά των
πληροφοριών, τα cryptoassets κάνουν το ίδιο με τη μεταφορά της αξίας.
Δεν δηλώνουμε την ανεξαρτησία από το κρατικό ελεγχόμενο νόμισμα - Δηλώνουμε ότι τα ελεγχόμενα
νομίσματα μέσω του fiat έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου.
Οι λόγοι μας για την έκφραση της απαξίωσης είναι άφθονοι. Πολλοί θάνατοι και εγκλήματα του
προηγούμενου αιώνα μπορούν να ανιχνευθούν σε ανεξέλεγκτες οντότητες με έλεγχο των νομισμάτων
που έχουν αποκτήσει τον έλεγχο των πολλών μοχλών εξουσίας για να κατευθύνουν την πορεία της
Ανθρωπότητας.
Όσοι δημιουργούν τα νομίσματά μας έχουν συνωμοτήσει για να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των
παγκόσμιων προμηθειών χρήματος, ενώ ταυτόχρονα καταπνίγουν, μέσω της καταστολής των μέσων
μαζικής επικοινωνίας και της εκπαίδευσης, το γεγονός ότι είναι ικανά για συνωμοσία.
Ενσωματώνουν τον συστημικό κίνδυνο με την υποκρισία της χορήγησης δανείων σε δημόσιες
τράπεζες που πρέπει να παρέχουν διαφανείς ελέγχους, αποφεύγοντας τους ίδιους τους ελέγχους.
Η συμπεριφορά τους έχει συσσωρευτεί σταθερά τις κλίμακες δυνητικά Ανοιχτών Αγορών υπέρ της
παροχής πρόσφατα εκτυπωμένων νομισμάτων σε όσους εμπιστεύονται, σε αντίθεση με εκείνες της
εμπιστοσύνης των ελεύθερων αγορών.
Έχουν εμπνεύσει τους εαυτούς τους μέσω της επιλεκτικής υποστήριξης των νομοθέτων και των
ρυθμιστικών αρχών που θεσπίζουν πολιτικές που διασφαλίζουν ότι οι ενέργειές τους εκτίθενται σε
ελάχιστο κίνδυνο και μέγιστα κέρδη με την εκτροπή των επιπτώσεων στους πληθυσμούς που
χρησιμοποιούν τα νομίσματά τους.
Έχουν υποβαθμίσει την εμπιστοσύνη του κοινού στους εκλεγμένους αντιπροσώπους και την ισότιμη
εφαρμογή της δικαιοσύνης συλλογικά αποφεύγοντας κάθε ευθύνη για τη δημιουργία συστημικών
κινδύνων.
Έχουν γίνει Αιτία και Λύση σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις, στις οποίες δεν υπάρχει μέσο προσφυγής
για την υπόλοιπη Ανθρωπότητα, που φέρει αυτό το βάρος ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους.
Αυτή η δήλωση ανεξαρτησίας νομίσματος αποτελεί άμεση απάντηση στη συνεχιζόμενη χειραγώγηση
και καταστροφή που πηγάζει από τη σκόπιμη υποβάθμιση της αξίας σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Εμείς, οι υπογράφοντες, θα αφιερώσουμε τη ζωή μας οικοδομώντας δίκτυα και συστήματα που
αποκαθιστούν την ακεραιότητα της αξίας και αμφισβητούν άμεσα την εξουσία εκείνων που
προσπαθούν να καταστρέψουν την αξία.

