
Adio, cash! Pericolul ascuns din spatele 
banilor digitali 

 

Scriam anul trecut, într-un articol din noiembrie (Noua Ordine Mondială a stabilit 
prioritățile. The Great Reset va elimina proprietatea privată și banii cash), că 
următoarea fază a planului de control total asupra populației o reprezintă războiul 
împotriva banilor fizici. Adio, cash, asta ne pregătesc elitele care conduc lumea! 
Însă, în spatele unei povești frumos ambalate de mass-media mainstream stau 
pericole ascunse, despre care oamenii habar nu au. 

Cu atât de multe știri despre eliminarea restricțiilor, redeschiderea economiei, criza 
migranților de la frontierele UE, cheltuielile guvernamentale masive și deficitele care 
explodează, este foarte ușor să treci cu vederea peste războiul în curs de desfășurare 
care se dă asupra numerarului. Iar asta e o mare greșeală fiindcă are implicații serioase și 
nu numai asupra finanțelor personale, ci și în ceea ce privește intimitatea și libertatea 
personală. 

Războiul asupra numerarului, faza următoare a Marii Resetări 

Banul cash împiedică băncile centrale să impună rate negative ale dobânzii, asta trebuie 
reținut. Dacă băncile ar face așa ceva, atunci oamenii și-ar retrage banii și, atunci, care ar 
mai fi rostul unor asemenea instituții?! Clienții și-ar ține banii la saltea fără să câștige 
nimic, e drept, dar cel puțin nu ar pierde. 



Însă, imediat ce banii vor deveni digitali, atunci oamenii nu vor mai avea opțiunea de a-i 
retrage și de a evita ratele negative. Căci, ce să retragi dacă bani fizici nu mai există? 
Totul se face din pix, totul este virtual. Acesta este viitorul, aceasta este capcana digitală, 
fără nicio cale de ieșire. Unii se gândesc că Bitcoin este o soluție, dar să vedem de ce nu-i 
așa. 

Guvernele nu vor renunța la monopolul lor asupra banilor 

Înainte de orice, trebuie să înțelegem că guvernele lumii se bucură de un monopol asupra 
banilor, în sensul că ele dețin puterea de a-i tipări. Și nu au niciun interes să predea acest 
monopol unor criptomonede digitale, precum Bitcoin. 

Susținătorii criptomonedelor, niște libertarieni naivi, sărbătoresc felul lor de a fi, 
descentralizat, și prezenta lipsă de control guvernamental. Cu toate acestea, durabilitatea 
acestui sistem este una efemeră. În pofita numelui (criptomonedă), sistemul blockchain nu 
există în eter și nici nu se află pe Marte. Blockchain depinde de infrastructura critică de 
care se bucură azi pentru a exista. Vorbim de servere, rețele de telecomunicații, vorbim de 
actualul sistem bancar și de o rețea electrică foarte bine dezvoltată. Iar toate astea, ce să 
vezi, sunt supuse controlului guvernamental! 

Dar guvernele știu că nu pot opri platformele tehnologice (blockchain) pe care se bazează 
criptomonedele. Tehnologia a ajuns prea departe pentru a mai fi acum întoarsă din drum. 
Nu, nu vor omorî sistemul. Cu răbdare, au urmărit dezvoltarea tehnologiei pentru ca la un 
moment să o poată controla. Iar clipa e pe cale să sosească. Oricine controlează banii, 
controlează puterea, economia și viețile oamenilor, nu-i așa?! 

CBDC, sistemul de plată digitală a Băncii Centrale 

Și intră în scenă CBDC, sistemul de plată implementat de Banca Centrală, care folosește 
moneda digitală. Toate monedele digitale folosesc aceeași tehnologie de bază ca 
criptomonedele, dar ele sunt diferite de Bitcoin&co., deși mulți trec cu vederea. Spre 
deosebire de criptomonede, aceste monede digitale nu sunt valute noi. În continuare vor fi 
pe piață dolari, euro, yeni și yuani, așa cum avem azi. Noutatea e doar că aceste valute 
vor exista numai în sistem digital. Nu vor mai fi bani de hârtie, nu va mai fi numerar! Ce se 
schimbă? Formatul și canalele de plată, astea se vor schimba. 

Pe viitor, soldurile vor fi ținute în portofele digitale (sau seifuri digitale). Un blockchain nu 
va mai fi necesar în noua piață financiară, căci registrul CBDC (al monedelor digitale) 
poate fi menținut în formă criptată și de către Banca Centrală în sine, fără a mai fi nevoie 
de conturi bancare sau fonduri de piață monetară. 

În America se vorbește acum despre inutilitatea cărților de credit. Planul este ca plățile să 
se facă doar cu un telefon inteligent, fără carduri și/ sau transferuri bancare costisitoare. 
Cine are nevoie de conturi bancare, cecuri, extrase de cont, fișe de depozit și altele 
asemenea când totul se poate rezolva (adică, plăti) din telefon, cu un simplu click?! Plățile, 
în general, ar fi mai rapide, mai ieftine, mai ușoare și mai sigure decât sunt în prezent, 
spun apologeții trecerii cât mai urgent la banii digitali. 

Implicațiile sunt enorme și în joc este mai mult decât confortul omului de rând. Marile bănci 
(JPMorgan, Citi etc) se tem că vor fi scoase din schemă, iar MasterCard și VISA văd cum 
canalele lor de plată devin redundante. 



Însă există și o parte întunecată a banilor digitali. Dacă nu există numerar, nu există 
anonimat! Guvernele vor ști în orice moment unde ești și ce obiceiuri ai, totul prin simpla 
urmărire a utilizării fondurilor cu ajutorul sistemului de plată CBDC. Azi, China este lider 
mondial la plăți cu monede digitale. De fapt, Beijingul este deja departe – folosește un 
software de recunoaștere facială, urmărește prin GPS telefonul mobil al fiecărui cetățean, 
îi controlează achiziționarea de bilete de avion sau de tren, știe în fiecare clipă unde se 
află. 

Însă, istoria ne-a învățat o lecție nepieritoare – dacă banul dispare de pe piață, există o 
singură modalitate de a te pune la adăpost de supravegherea digitală: aurul fizic. 
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