Dit is hoe contant geld zal worden uitgebannen
Vrijdag, 23 augustus 2019 13:33

Om een totalitaire wereldstaat te kunnen creëren, zal er toch echt een einde gemaakt moeten
worden aan de vrijheid die contant geld biedt.
Terwijl iedereen de adem in hield om te kijken of de Federal Reserve de rente zou verlagen,
maakten ze tussen de regels door bekend hoe onze toekomst eruit zal zien.

De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Bank (FED), Jerome Powell, hield onlangs
een toespraak waarin hij aankondigde een minimale renteverlaging door te voeren.
Dit was waar de hele wereld naar luisterde, maar wat hij verder nog vertelde registreerde bij
de meeste mensen niet, hoewel dit veel belangrijker was dan een renteverlaging. Wat hij zei
laat namelijk zien hoe de FED denkt, waar ze mee bezig zijn en vooral ook hoe onze toekomst
eruit zal zien.
Wat Powell vertelde is dat de FED voorzichtig aan het kijken is naar de ontwikkeling van een
nieuw sneller betalingssysteem. Dit is een heel erg belangrijke mededeling omdat we weten dat
centrale banken in handen zijn van de Illuminati en dat het ultieme doel het creëren van
wereldheerschappij is zonder dat burgers daarbij enigerlei vorm van vrijheid bezitten. Contant
geld is vrijheid, dus dat zal moeten worden uitgebannen.
Door het ontwikkelen van een nieuw snel betalingssysteem zet de FED een belangrijke stap in
die richting. Het blijft uiteraard niet alleen bij de FED, want aangezien alle centrale banken in
handen zijn van dezelfde kliek zullen anderen volgen.
Het nieuwe betaalsysteem zal FedNow gaan heten en je kunt het vergelijken met een soort
Paypal. Het wordt een zogenaamde RTGS systeem, hetgeen betekent “real time gross
settlement”, oftewel instant betaling, net zoals nu bij Paypal.
Het blijkt dat ze in de achtergrond al een jaar of vijf bezig zijn met de ontwikkeling van een
dergelijk systeem. Dat dit heel erg belangrijk wordt blijkt wel uit dat er in het huidige FED
systeem, FedWire, minimaal 10.000 financiële instituten zijn opgenomen. Omdat ze dekking
hebben door geheel Amerika, kunnen ze een dergelijk systeem ook in één keer lanceren,
waardoor van de ene op de andere dag iedereen in het land er gebruik van kan maken.
Wat ze zeggen dat is dat ze willen samenwerken met bestaande private financiële instellingen
op dit gebied, waarbij ze niet vermelden dat ze dat zelf ook zijn, maar het doen voorkomen alsof
ze een soort overheid zijn. Dat samenwerken zal in de praktijk betekenen overnemen vanwege
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de simpele reden dat diezelfde FED de bevoegdheid heeft om de spelregels te bepalen voor de
complete financiële sector.
De manier waarop de FED dit alles presenteert is dat ze nu door de nieuw beschikbare
technieken de unieke kans hebben om het Amerikaanse betalingssysteem te moderniseren.
Ze denken dat hun nieuwe FedNow systeem rond 2025 operationeel kan zijn. Essentieel in dit
hele verhaal is dat de FED de mogelijkheid heeft om alles en iedereen te laten aansluiten op
hun systeem. Als jij nu bij Paypal bent dan kan je met dat systeem geen geld overboeken naar
een ander systeem. Het doel van de FED is omdat ze alle financiële instituten meekrijgen als
het ware, zij degenen zijn die “fragmentatie” kan voorkomen door iedereen op het FED systeem
te laten aansluiten.
Dit wordt een eerste stap voor de FED en ook andere centrale banken over de hele wereld om
mee te gaan doen aan deze volgende generatie van digitale betalingssystemen. Ze hebben de
financiële instellingen nu nog nodig omdat die over de benodigde technologie beschikken en
daarom claimt de FED nu dat zij het bereik hebben om deze nieuwe technieken tot in iedere
uithoek van het land beschikbaar te maken voor burgers.
Daarna komt de volgende stap en dat is dat de centrale banken stap voor stap gaan beginnen
met het introduceren van digitale valuta.
En wanneer de centrale banken eenmaal de digitale valuta hebben geïntroduceerd, dan zullen
alle betalingen alleen nog elektronisch kunnen plaatsvinden en dat is tegelijk het einde van het
contant geld.
Het nieuwe systeem FedNed is bedoeld om alle burgers “te vangen” in de het nieuwe
betalingssysteem en daarna of tegelijkertijd zullen andere centrale banken zich ook aansluiten
en lokaal misschien wat andere namen gebruiken of niet, maar uiteindelijk zullen alle burgers
wereldwijd op de FedNed systemen zijn aangesloten voor het uitvoeren van hun betalingen.
Als dat eenmaal gebeurd is is volgende stap digitale valuta en is het over en sluiten voor
contant geld. Deze waarschuwing werd in maart dit jaar al gegeven door Augustin Carstens,
general manager bij de BIS, Bank for International Settlements (Rothschild) , de
overkoepelende centrale bank: “Alle betalingen zullen elektronisch worden”.
Wanneer de Illuminati plannen allemaal doorgang vinden en FedNed wordt in 2025
operationeel dan heeft contant geld misschien nog maximaal tien jaar te gaan en daarna kan je
de haard aansteken met je bankbiljetten, want dan kan er alleen nog digitaal worden betaald.
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