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A TEMPESTADE PELA QUAL VOCÊ ESTÁ PASSANDO HOJE...

UMA TEMPESTADE
FINANCEIRA DEVASTADORA 
ESTÁ SE FORMANDO

RESTRIÇÕES
DE SAQUE

TAXAS DE JUROS
NEGATIVAS

CONTROLES DE
CAPITAL

"BAIL-INS" INFLAÇÃO

O seu banco restringe quanto dinheiro 
você pode sacar. Isso aconteceu na  
Nigeria em 2022 e na Espanha em 2021,
por exemplo.

Imagine ter que pagar juros para guardar
o seu dinheiro no banco. Isso já ocorreu 
no Japão e na Europa.

Leis destinadas a controlar as entradas
e saídas de capital de um país. Vide a
Argentina em 2019.

O banco usa o dinheiro dos seus 
próprios credores (eu e você) para 
quitar suas dívidas - Chipre em 2013 e  
alguns bancos na Itália e Espanha em 
2017.

Em 2022 os Estados Unidos teve a maior
taxa de inflação dos últimos 40 anos e 
continuam imprimindo dinheiro. Ou seja, 
estão jogando gasolina no fogo.

Esses eventos podem não estar acontecendo com você hoje, mas podem acontecer, já aconteceram, e acontecerão novamente
num futuro próximo. 



MOEDAS DIGITAIS
EMITIDAS POR
BANCOS CENTRAIS

Um pesadelo distópico onde os governos 
controlam o seu dinheiro. As moedas
digitais emitidas por bancos centrais 
(CBDCs) terão todos os recursos da 
technologia blockchain, mas esses  
recursos serão usados contra você. Na
China, por exemplo, CBDCs são usados 
para monitorar tudo que as pessoas fazem.
Esse tipo de dinheiro também pode ter
uma data de validade, assim impedindo-o
de guardá-lo. Se você acha que o sistema
bancário atual é injusto, você ficará
chocado quando os CBDCs chegarem.

UM FEDERAL
RESERVE
INSOLVENTE

O Federal Reserve, o Banco Central dos 
Estados Unidos, já está operando com
prejuízo e provavelmente venha a
tornar-se insolvente. Quando que os
mercados dirão, "Basta"? O que
acontecerá se o Federal Reserve
implodir? O que acontecerá com os seus
dólares? Como que o colapso da moeda
de reserva global afetará o resto do
mundo? Ninguém sabe ao certo, mas eu
não quero estar em posse de dólares
quando eu descobrir.

A TEMPESTADE QUE ESTÁ CHEGANDO...

EPIC É SUA
ARCA FINANCEIRA

ENTÃO QUAL É A SOLUÇÃO?

Você precisa de um porto seguro para o seu dinheiro.
Criptomoedas foram criadas para resolver esses problemas, mas os ecossistemas Bitcoin e Ethereum esqueceram suas raízes
e se tornaram sistemas corrompidos; agora controlados pelas pessoas que foram projetados para substituir. Eles
definitivamente não são a solução.

Você precisa poder pagar a qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, qualquer valor, por qualquer motivo, de forma
privada, para que ninguém possa impedi-lo. 24 horas por dia, 365 dias por ano, por menos de um centavo e em menos de um
minuto  - diretamente do seu celular ou computador. Você precisa de dinheiro irreprimível. E é isso que Epic Cash é. 

Quando a bolha estourar e o sistema entrar em colapso, onde você quer que o seu dinheiro esteja? Em um sistema onde o seu
governo pode confiscar o que for necessário para sair do vermelho? Em um sistema criptográfico transparente, no qual
você depende de terceiros para acessar e gastar suas criptomoedas, e a validação de transações e mineração de moedas são
controladas pelo governo chinês?

Ou você quer o seu dinheiro em um sistema privado, anônimo, rápido, leve e irreprimível, onde computadores domésticos
mineram de qualquer lugar do mundo e um nó completo (full node) cabe no seu celular? Eu sei onde estou colocando o meu.


