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ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ: 
https://linktr.ee/EpicCash

ਇੱਕ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵੱਤੀ 
ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ...

ਨਕਦ ਪਾਬੰਦੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ 
ਿਕੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, 2022 ਿਵੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ 2021 ਿਵੱਚ 
ਸਪੇਨ ਵੇਖੋ।

Nਨਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਆਜ 
ਦਰਾ ਂ

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਬੈਂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਵਆਜ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ 
ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਅਤੇ ਆਊਟਫਲੋ ਨੰੂ 
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨਯਮ 
- 2019 ਿਵੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇਖੋ।

ਜ਼ਮਾਨਤ-ਇਨ
ਿਜੱਥੇ ਜਮਹ੍ਾਂਕਰਤਾ (ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ) ਬੈਂਕ ਦੀ 
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਲ 
ਕੱਟਦੇ ਹਨ - 2013 ਿਵੱਚ ਸਾਈਪਰ੍ਸ, ਅਤੇ 2017 
ਿਵੱਚ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਿਵੱਚ ਕਝੁ ਬੈਂਕ।

ਮਿਹੰਗਾਈ
2022 ਿਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਮਿਹੰਗਾਈ ਦਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਡਾਲਰ ਛਾਪ ਕੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਿਜਸ ਤੂਫਾਨ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ...
ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਣਗੇ।



ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਿਡਜੀਟਲ 
ਮੁਦਰਾਵਾ ਂ
ਇੱਕ ਿਡਸਟੋਪੀਅਨ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਿਜੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਬਲਾਕਚੈਨ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, 
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।  
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੀਨ ਿਵੱਚ CBDCs ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ!  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਫਏਟ ਬੈਂਿਕੰਗ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਅਨੁਿਚਤ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਨੰੂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ!

ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਫੈਡਰਲ 
ਿਰਜ਼ਰਵ

ਫੈਡਰਲ ਿਰਜ਼ਰਵ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ 
ਹੈ।  ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਟਲ 
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ FED ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਿਰਜ਼ਰਵ 
ਮੁਦਰਾ ਿਡੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ?  ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂਫਾਨ...

EPIC ਤੁਹਾਡਾ 
ਿਵੱਤੀ ਸੰਦੂਕ ਹੈ

ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਿਕਰ੍ਪਟੋ ਇਸ ਸਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਿਵਕਸਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਿਬਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਈਥਿਰਅਮ ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 'ਕੈਪਚਰ' ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ 
ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ, ਿਕਤੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ।  24/7, 365 ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ - ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੋਂ ਹੀ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਂਸਟੋਪਾਬਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਇਹ EPIC ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਢਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਿਕੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?  ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬੁੱਕ ਬਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  ਇੱਕ ਿਕਰ੍ਪਟੋ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਰ੍ਪਟੋ ਨੰੂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੁਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਿਨੰਗ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ, ਅਿਗਆਤ, ਤੇਜ਼, ਹਲਕੇ, ਉਂਸਟੋਪਾਬਲ ਯੋਗ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਮਆਰੀ ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਿਨੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੂਾ ਨੋਡ ਿਫੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਕੱਥੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।




