ZAINWESTUJ W SIEBIE
Artykuł Judy Gyles w Magazynie Shaumbry – sierpień 2020

Łał!
Uwielbiam tę ostatnią wiadomość Adamusa dla Shaumbry podaną w Aktualizacji
ProGnost 2020, w której zachęcał nas do inwestowania w siebie - inwestuj w
cyfrową walutę / kryptowalutę (i korporacje).
Zaczęłam to robić kilka lat temu, po tym jak zdecydowałam się pozostać na
planecie. „Okej” - oświadczyłem - „zostanę, będę żyć, cieszyć się i bawić jak nigdy
dotąd”, a częścią tego jest dla mnie inwestowanie, czymś co zawsze chciałam robić.
I to jest fajne! Właśnie kupiłam samochód z zysków z inwestycji w akcje. Innymi
słowy, samochód nic mnie nie kosztował, ponieważ pochodził z zysków. Nie mówię
o dużych zyskach ani o drogim samochodzie, nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że
grałam, dobrze się bawiłam i że faktycznie to zrobiłam.
Zaczęłam od nauki i inwestowania na giełdzie, a następnie rozpoczęłam
inwestowanie na rynku kryptowalut. Jako początkująca w obu tych dziedzinach,
pokochałem to!
Krypto jest przeznaczone dla Mistrzów, ponieważ to Ty jesteś odpowiedzialny za
swoje własne finanse. Nie ma banku ani innych, którzy by opiekowali się tobą lub
twoimi pieniędzmi
Krypto szybko stało się moją pasją. Mój umysł uwielbia uczenie się i jest to zmiana
paradygmatu w stosunku do naszych istniejących systemów finansowych, z
początku zniechęcająca, ale strasznie ekscytująca. To jest duży format!
Jest wielu świadomych ludzi opracowujących projekty i pracujących w
kryptowalutach. To powiew świeżego powietrza i nieustannie zadziwia mnie pasja,
poświęcenie, zaangażowanie i intelekt ludzi, którzy napędzają tę technologię.
W krótkim czasie, odkąd jestem w tej przestrzeni, widziałam niesamowity rozwój w
opracowywaniu projektów, zastosowaniach w świecie rzeczywistym, zmianie postaw
rządów, banków, firm finansowych, przedsiębiorstw - na całym świecie. Wydaje mi
się, że każdy kraj ogarnia i rozwija kryptowaluty w takiej czy innej formie.

GDZIE i JAK ZACZĄĆ?
Przede wszystkim, ponieważ jesteśmy Shaumbra, mówię, że musicie być obecni i
uziemieni !! Dopóki przynajmniej tego nie zrozumiesz, nie ma to większego
znaczenia.
Rynek kryptowalut rozwija się i jest niestabilny. Jest wielu oszustów, którzy chcą
zabrać Twoje pieniądze i właśnie dlatego piszę ten artykuł, aby przekazać Ci kilka
istotnych informacji, zanim zaczniesz. Nie piszę, aby udzielać porad finansowych i
zdecydowanie nie piszę, aby przedstawić techniczny przegląd technologii
„Blockchain”.
Podążając za przykładem Adamusa, podającemu w Keahak X, że jest to „praktyczny
rok'', chciałabym podzielić się niektórymi praktycznymi aspektami kupowania i
sprzedawania kryptowalut dla tych, którzy są zainteresowani i są w tym
nowicjuszami.
Istnieje bowiem ryzyko, z których największą jest kradzież, ponieważ oszuści i
hakerzy są sprytni, inteligentni i znają się na rzeczy. Dlatego wiedząc o tym,
wprowadziłam procedury bezpieczeństwa i uważności. To wszystko jest częścią gry.
Kryptowaluty to zasoby cyfrowe. W Krypto jesteś swoim własnym bankiem.
Dla mnie oznacza to:
Jestem odpowiedzialna za własne finanse, w tym za kupowanie, sprzedawanie,
przechowywanie i dbanie o bezpieczeństwo moich aktywów cyfrowych.
Zbadajmy więc analogię do banku, aby pomóc Sobie w zmianie myślenia:
Fizyczny bank to cegły i zaprawa murarska, które mają bezpieczne, zamykane
drzwi wejściowe. Przejdź przez te drzwi, a zobaczysz uzbrojonych strażników
stojących przed bankiem i wszędzie wokół, kasjerów stojących za ekranami, które
zapewniają ochronę zarówno przed COVID-19 jak i złodziejami. Kasjerzy mają
dostęp do zamykanych szuflad z pieniędzmi i do przycisku bezpieczeństwa, który
należy wcisnąć, gdy ktoś zostanie okradziony lub zastraszony. Skarbiec ze
zbrojonymi ścianami i złożonym systemem zamków znajduje się na tyłach banku,
ukryty i zabezpieczony. Skrytki depozytowe są dostępne dla klientów do
przechowywania najcenniejszych przedmiotów.

ZAKŁADANIE BANKU W DOMU
Cegłami i zaprawą murarską jest Twój komputer.
Bezpieczne drzwi wejściowe i uzbrojeni strażnicy stają się:
• Modemem z zaporą ogniową - które powinieneś już posiadać
• Ochroną oprogramowania przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem - także
czymś, co powinno być już zainstalowane na twoim komputerze
• Usługą poczty e-mail - rozważ bezpłatną, bezpieczną i szyfrowaną usługę poczty
e-mail, na przykład ProtonMail z siedzibą w Szwajcarii; zapłać niewielką miesięczną
opłatę za dodanie wirtualnej sieci prywatnej (VPN), którą można porównać do
zaszyfrowanego tunelu
• Zachowaj swoje dotychczasowe konta Gmail, WP i podobne do normalnej
codziennej komunikacji – pamiętaj jednak, że zakładasz bezpieczny bank!
• Utwórz unikalną nazwę użytkownika i silne hasła (od 8 do 12 znaków) oraz
umożliw uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla większego bezpieczeństwa; rób to
wszędzie tam, gdzie ma to coś wspólnego z giełdami kryptograficznymi, a w tym
np. w ProtonMail
• Rozważ zainstalowanie bezpiecznej i prywatnej przeglądarki internetowej, taką
jak Brave; dodatkowym bonusem jest to, że możesz zarobić kryptowalutę BAT
(Basic Attention Token)
Skarbiec bankowy i skrytka depozytowa to:
• Portfele wielowalutowe takie jak Exodus, które są dobre do przechowywania
kryptowalut na komputerze; Exodus jest bezpieczny, przyjazny dla użytkownika i
dostarcza użytecznych informacji o twoich zasobach
• Najbezpieczniejszym sposobem przechowywania bitcoinów jest offline. Określany
jako „chłodnia” - używaj portfeli sprzętowych, takich jak Ledger Nano lub Trezor,
lub portfeli papierowych, w których kody QR są drukowane na kartce papieru
• Jeśli myślisz poważnie i planujesz zainwestować znaczne kwoty, rozważ także
komputer offline, ale to kolejna dyskusja wykraczająca poza zakres tego artykułu
Jak widać, założenie banku we własnym domu jest dość łatwe; prawdopodobnie
jesteś już tam w 80%. Wszystkie opisane powyżej czynności należy zrobić przed
rozpoczęciem zakupów kryptowaluty.

RYNEK
Rynek składa się z giełd kryptowalut, podobnych do giełdy. Jednak w
przeciwieństwie do giełdy i banków, rynek jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu, 365 dni w roku. Czas potrzebny na przetworzenie transakcji lub
przesłanie krypto na komputer jest natychmiastowy lub w ciągu kilku godzin, a nie
dni jak w banku.
Znajdź lokalną giełdę kryptograficzną, aby przeliczyć fiat (czyli walutę regulowaną
przez fizyczny rząd, taką jak dolar lub euro) na Bitcoin. W Australii używam BTC
Markets, małej giełdy zawierającej około dwudziestu kryptowalut. Kiedy już
posiadam krypto, mogę przesłać to na dowolną giełdę, na której handluje się
kryptowalutami, które chcę kupić. Niektóre z większych giełd to Coinbase, Binance,
KuCoin.
Uważam, że warto mieć konto na kilku giełdach. Umożliwi to inwestowanie w
projekty, które są zgodne z Tobą i nie będą w żaden sposób ograniczane w handlu.
Pamiętaj, że giełdy różnią się między sobą. Niektóre pobierają wygórowane opłaty,
niektóre zapewniają dobrą obsługę klienta, a inne są łatwiejsze w użyciu.
Aby zbudować w sobie zaufanie i pewność w procesie kupowania i przechowywania,
być może zacznij od kwot rzędu 50-100 USD, kup niewielką ilość Bitcoinów na
giełdzie i wyślij ją do swojego portfela.
Aby to zrobić, najpierw utwórz konto na lokalnej giełdzie kryptowalut. Będziesz
musiał przedstawić dowód tożsamości i adres e-mail. Pamiętaj, aby używać swojego
ProtonMaila lub innego bezpiecznego adresu e-mail. Założenie konta może zająć
kilka dni, ponieważ jest to proces podobny do otwarcia nowego konta bankowego.
• Przelej pieniądze z banku na swoje konto na giełdzie kryptowalut
• Kup trochę Bitcoinów •
Przenieś Bitcoin do portfela (np. Exodus) na swoim komputerze
• Na twoim bezpiecznym koncie e-mail pojawią się weryfikacje wypłat i autoryzacje
do zatwierdzenia, zanim giełda wypuści monetę; innymi słowy zapewnione jest
dobre bezpieczeństwo
• To proste! Po prostu bądź czujny i dwukrotnie sprawdź adres portfela, zanim
klikniesz „wyślij”.
• Jeśli chcesz sprzedać swój Bitcoin i zamienić na pieniądze, po prostu wyślij trochę
Bitcoinów z powrotem na giełdę. Możesz to zrobić kilka razy, aby wzmocnić swoje
zaufanie do procesu.

Oto jak to zrobić:
• Otwórz swój portfel programowy lub sprzętowy i przydziel niewielką ilość
Bitcoinów do wysłania na Giełdę
• Otwórz Giełdę i potwierdź, że Bitcoin został odebrany i znajduje się na Twoim
koncie
• Sprzedawaj na rynku; jest to proces podobny do sprzedaży na giełdzie ze
zleceniami stop-limit i opcjami ceny rynkowej
• Na Twoim bezpiecznym koncie e-mail pojawią się powiadomienia e-mail
KLUCZE DO SKARBCA
Ważne jest, aby mieć podstawową wiedzę o Blockchain i o tym jak chronić swój
bankowy skarbiec .
Oryginalny Blockchain Bitcoin został stworzony w 2008 roku i opisany przez Satoshi
Nakamoto (pseudonim twórcy kryptowaluty) jako „elektroniczny system transakcji
bezpośredniej bez zaufanej strony trzeciej”. Jest to pierwszy na świecie całkowicie
zdecentralizowany, otwarty i bezpośredni system cyfrowej waluty.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o technologii i branży kryptowalut, proponuję
zajrzeć na stronę www.coincenter.org
Aby zobaczyć pełną listę wszystkich aktywnych kryptowalut, uzyskać szczegółowe
informacje na temat każdej kryptowaluty i aktualne ceny, odwiedź:
www.coinmarketcap.com to świetna witryna.
Wszystkie projekty kryptograficzne mają tzw. „białe księgi”, które wyjaśniają dany
projekt, zaangażowane osoby i zawierają wyczerpujące dane techniczne dotyczące
projektu. Te dokumenty są naprawdę dobre do badania i wczuwania się, a także
sprawdzania co jest zgodne z Tobą i decydowania w które projekty zainwestować.
Zasadniczo Blockchain jest księgą rejestrującą i przechowującą transakcje, które są
publicznie dostępne, których nie można edytować ani usuwać. Transakcje Bitcoin są
widoczne pod pseudonimem jako adres składający się z długiego ciągu cyfr i liter, a
nie jako imię i nazwisko osoby ani też żadne dane osobowe.

POWRÓT DO ANALOGII BANKOWEJ
Portfel kryptograficzny jest jak konto bankowe. Każdy portfel ma klucz publiczny i
klucz prywatny, oba są unikalnym alfanumerycznym ciągiem znaków.
Oprogramowanie Twojego portfela zna Twój klucz prywatny, który umożliwia
wysyłanie pieniędzy. Aby wysłać pieniądze do osoby fizycznej, firmy lub giełdy,
wystarczy znać klucz publiczny odbiorcy, podobny do numeru konta bankowego.
Twój klucz prywatny to hasło lub klucz do skarbca banku i tylko dla Ciebie. Jeśli
podasz komuś swój klucz prywatny lub zostanie on Ci odebrany, osoba ta może
otworzyć portfel i zabrać Twoją cyfrową walutę. Dlatego, podobnie jak hasło do
konta bankowego, zachowaj je w 100% bezpieczne i nie udostępniaj nikomu!
I TERAZ WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE
Kryptowaluta to szerokie pojęcie, które obejmuje Bitcoiny i inne monety, zwane
altcoinami. Bitcoin jest uważany za oryginalną kryptowalutę. Istnieją tysiące
kryptowalut, chociaż jest to mylące określenie, ponieważ nie wszystkie są
rzeczywistymi walutami. Niektóre z nich to platformy, protokoły, kontrakty
finansowe, narzędzia do zarządzania danymi, monety do prywatności, monety
wymiany, tokeny, projekty biznesowe, mechanizmy interoperacyjności itd.

Mam nadzieję, że podałam kilka praktycznych kroków, pomocnych wskazówek i
przydatnych informacji, które pomogą Ci zacząć dzięki czemu możesz zdobyć
zaufanie do badań i inwestowania.
Reszta zależy od Ciebie!
Ciesz się odkrywaniem kryptowalut i szczęśliwym inwestowaniem!

Judy Gyles ma doświadczenie w nauczaniu biznesu, administracji i rachunkowości w
wyższej szkole technicznej w Australii. Od dziesięciu lat pomaga właścicielom
małych firm w ich własnych biznesach. Judy odkryła Crimson Circle w 2008 roku i
od tamtego czasu doświadczyła niesamowitego, wykładniczego rozwoju osobistego,
co dało jej wolność bycia tym wszystkim czym jest „ JA JESTEM”.
Z Judy można skontaktować się przez e-mail: judy@gylesconsulting.com.au
Tłumaczenie Włodek Salwa (Lektor PL)

