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Centralbankerne forbereder 
sig på at erstatte alle kon‐
tant penge med en digital 
va luta, CBDC (Central Bank 
Digital Currency). Dette vil 

give dem fuld kontrol over menneskeheden, da de så 
kan overvåge alle transaktioner, begrænse hvad du 
kan bruge og endda slette dine midler efter behag. 
Det bliver promoveret som noget, der vil gøre vores 
liv lettere. Sandheden er, at det vil betyde totalt ty ‐
ran ni for hele menneskeheden. Vores digitale midler 
vil være forbundet med vores digitale ID, som vil 
væ   re forbundet med vores vaccinationsstatus og so ‐
ciale kreditvurdering.

Forestil dig, at du ikke 
læn  g ere kan få adgang til 
dine midler - når dit digi‐
tale ID viser, at du ikke 
har fået din femtende vac‐
cine booster. Eller forestil 
dig, hvordan dit forbrug vil blive begrænset som 
følge af, at du poster noget på Facebook, som rege ‐
ringen ikke bryder sig om. Eller endnu værre: Hvad 
nu, hvis regeringerne simpelthen sletter din bank ‐
konto, fordi du ikke er 
enig i deres politik?

Dette er allerede sket med 
tjenester som PayPal, der 
har lukket tusindvis af 
kon  ti, fordi folk deltog i 
ak tiviteter, der er imod 
tyranni. JP Morgan Chase 
og Wells Fargo har inde‐
frosset bankkonti for folk, der har deltaget i arrange‐
menter, der forsvarer grundlæggende menneske ret ‐
tigheder. I Canada, USA, Holland, Indien, Kina og 
andre lande har utallige mennesker oplevet dette.

Det svarer til det, vi ser på Facebook og YouTube: 
Når man poster noget, der afslører de kriminelle 
eliters dagsorden, bliver indlægget enten fjernet, 
man bliver blokeret, eller værre: hele ens konto 
bliver slettet, fordi "det er i strid med samfundets 
standarder".

Tror du, at dette vil blive begrænset til de sociale 
me  dier? Når de først har fuld kontrol over din øko ‐
nomi, kan du være sikker på, at de vil stjæle penge 
fra folk efter behag, bare fordi nogen "overtræder 
retningslinjerne for fællesskabet". Det sker hele tiden 
i Kina, og som vi ved fra de dokumenter, der er of ‐
fentliggjort af Rockefeller Foundation og World 
Economic Forum, er Kina deres perfekte eksempel. 
EU, et andet eksempel, er ved at gå helt ind i over‐
gangen til en digital valuta. Der er intet, som de na‐
tionale regeringer kan gøre for at stoppe det, da de 
har været så dumme at overgive deres valuta til EU.

Kaag blev placeret ved åbenlys valgsvindel, hvilket 
man kan se i denne hollandske rapport. Det er sådan, 
WEF får kontrol over nationerne: ved at manipulere 
valg og placere deres tankekontrollerede unge globale 
ledere, som gennemtvinger tyrannernes dagsorden.

Planen om at installere en digital valuta, der kon‐
trolleres af centralbankerne, har været forberedt i 
år tier. Strategien har været at lancere den lige efter 
den første pandemi, som en af deres "løsninger" på 
"globale trusler". Og her er vi så.

Biden-administrationen sporer også amerikanernes 
bankkonti, og skat‐
tevæsenet får besked, 
hver gang nogen bruger 
mere end 600 USD.

En digital valuta ville 
udløse et tyranni over 
menneskeheden, som 

denne verden aldrig har set før. Den ville også 
forhindre masserne i at opdage sandheden, da folk 
kunne blive straffet på deres økonomi, når de under‐
søger sandheden.

Det er afgørende, at vi 
rejser os imod dette. De 
regner med, at vi ikke gør 
noget. At brokke sig og 
brokke sig stopper ikke 
noget - vi må blive helte, 
der tager kraftige initia‐
tiver. Lad os overraske 
dem ved at afsløre dette 

over hele verden. Det er bydende nødvendigt, at vi 
deler denne sandhed med alle mulige midler. Lad os 
glemme vores forskelligheder og gå sammen i den 
fælles kamp mod denne skændige dagsorden.

Er der noget håb om at slippe ud af dette mare ‐
ridt ? Jeg taler med flere mennesker, der er i 
gang med at opbygge alternative finansielle 
systemer. Mere om dette senere.

Tryk på videoen herunder og se den over time lange 
documentar 'State of Control':
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