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af Paul Joseph Watson d. 1. sept. 2022, LINK

Omkring 22.000 husstande i Colorado mistede 
muligheden for at styre deres termostater, efter at 
elselskabet tog kontrol over dem under en 
hedebølge.

Efter at temperaturen steg til over 32 grader, blev 
beboerne forvirrede, da de forsøgte at justere deres 
aircondition og fandt låste kontrolelementer med en 
meddelelse om "energi-nødsituation".

Xcel bekræftede over for den lokale nyhedsstation 
Denver7, at "22.000 kunder, der havde tilmeldt sig 
Colorado AC Rewards-programmet, blev låst ude af 
deres smarte termostater i timevis tirsdag."

"Jeg mener, det var 32 grader ude, og det var lige i 
spidsbelastningsperioden," sagde Tony Talarico til 
nyhedsstationen. "Det var varmt."

Talarico sagde, at han normalt er i stand til at 
tilsidesætte "energi-nødmeddelelsen", men ikke ved 
denne lejlighed.

"Så vores termostat var låst fast på 25 eller 26", 
sagde han.

"Da tusindvis af Xcel-kunder i Colorado 
forsøgte at justere deres termostater tirsdag, 
fandt de ud af, at de ikke havde nogen 
kontrol over temperaturen i deres eget 
hjem."
via @jaclynreporting
https://t.co/mgLEC6SEzR

- Denver7 News (@DenverChannel) Sep. 1, 
2022

At miste fuldstændig kontrol over temperaturen i sit 
eget hjem er formentlig en af de mange fordele ved 

den grønne energi "Great Reset", som amerikanerne 
vil blive tvunget til at udholde.

Denne historie er endnu et eksempel på, hvordan 
'Smart Meter' vil bane vejen for energirationering.

Der er ingen tvivl om, at amerikanere, der har 
fået dem installeret, i stigende grad vil opleve, at 
deres termostater i stigende grad vil blive fjernstyret 
på energiselskabernes foranledning, når der kan 
erklæres en tvivlsom "krise".

Og hvis det lyder slemt, så forestil dig bare, hvad 
der vil ske, hvis 'nul co2 grøn energi' lig 'klima-ned‐
lukning' bliver normaliseret.

Folk i store europæiske lande får allerede deres 
termostater reguleret som reaktion på energikrisen.

I Spanien har myndighederne i højsommeren 
kontroversielt forbudt, at airconditionen ikke må 
komme under 27 °C (80,6 °F) i alle bygninger, der 
ikke er beboelsesejendomme, herunder butikker, 
biografer og caféer.

De dyre bøder for dem, der overtræder reglerne, 
kan være helt op til 600.000 euro for "alvorlige 
overtrædelser".

Lignende regler er også blevet annonceret i 
Tyskland, Italien og Frankrig.

af Turner Wright, 6. september 2022, LINK

"Stablecoins kan knyttes til et generelt anerkendt 
instrument, f.eks. guld, hvis værdi er klar og forståelig 
for alle involverede parter," sagde Alexey Moiseev.

Ruslands finansministerium er angiveligt begyndt 
at arbejde sammen med regeringerne i "venlige" 
nationer om at etablere en international stablecoin-
baseret betalingsform. 

Ifølge en tirsdag rapport fra det statsejede 
russiske nyhedsbureau TASS sagde vicefinansminis‐
ter Alexey Moiseev, at regeringen søgte at skabe 
afviklingsplatformen for at undgå brugen af 
amerikanske dollars og euro. Finansministeren sagde 
angiveligt, at den russiske regering ville være nødt til 
at indføre yderligere regler for at indføre platformen 
mellem sig selv og venligtsindede nationer - muligvis 
inklusive Kina, Hviderusland og Nordkorea.

"Vi tilbyder gensidigt acceptable tokeniserede 
instrumenter, der vil blive brugt på disse platforme, 
som i det væsentlige er clearingplatforme, som vi i 
øjeblikket er ved at udvikle sammen med lande", sagde 
Moiseev. "Stablecoins kan knyttes til et eller andet 
generelt anerkendt instrument, for eksempel guld, 
hvis værdi er klar og fuldt forståelig for alle 
involverede parter."

Rusland har været mål for strenge sanktioner, 
som USA og EU har indført efter landets invasion af 
Ukraine i februar. EU meddelte i marts, at det 
planlagde at fjerne mange russiske banker fra 
meddelelsessystemet Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication, eller 
SWIFT, og det amerikanske Office of Foreign Assets 
Control tilføjede flere russiske enheder og 
statsborgere til sin liste over særligt udpegede 
statsborgere.

Under krigen i Ukraine har rapporter antydet, at 
russiske embedsmænd har undersøgt muligheden for 
at bruge kryptovalutaer til at omgå de indførte 
sanktioner. I juli underskrev præsident Vladimir 
Putin et lovforslag, der forbyder digitale aktiver som 
betalinger, men landets centralbank har angiveligt 
overvejet at bruge krypto til ”internationale” 
betalinger. 

Energikrise
Energiselskab beslaglægger kontrol over 
termostater i Colorado under 
hedebølge
Husholdninger, låst ude i forbind‐
else med "energi-nødsituationer".

Den russiske reger‐
ing arbejder på en 
stablecoin-
afviklingsplatform 
mellem venligtsin‐
dede nationer

https://summit.news/2022/09/01/power-company-seizes-control-of-thermostats-in-colorado/
https://cointelegraph.com/news/russian-gov-working-on-stablecoin-settlement-platform-between-friendly-nations-state-media

