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Ten poradnik przeznaczony jest dla osób
zainteresowanych kupnem kryptowalut 

po raz pierwszy.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się 
więcej na temat technologii blockchain i tego, po
co w ogóle kupować kryptowaluty, to zapraszam 

do zapoznania się z materiałem na stronie
 www.reon.pl, w artykule pod tytułem:

Game Over - Transformacja systemu :
Przez kryptowaluty po bezpieniężny system

oparty na zasobach.
 

 

Ten poradnik jest interaktywny, co oznacza,
że każdy zaznaczony na zielono tekst i wszystkie

obrazki to odnośniki do odpowiednich stron.
Wystarczy na nie kliknąć.  

http://www.reon.pl/
http://www.reon.pl/
https://www.reon.pl/post/game_over
https://www.reon.pl/post/game_over
https://www.reon.pl/post/game_over
https://www.reon.pl/post/game_over


 

Zanim zaczniesz myśleć o kupowaniu 
kryptowalut, musimy być świadomy, że 
kryptowaluty to spora odpowiedzialność i ryzyko 
dla początkujących. W przeciwieństwie do 
banków, to Ty jesteś w 100% odpowiedzialny za 
swoje klucze i numery hash, na które przesyłasz 
kryptowaluty.

Popełniając jakikolwiek błąd w stylu niezapisanie 
sobie haseł i kluczy na kartce papieru, ryzykujesz 
utratą swoich pieniędzy. 

Większość operacji związanych z krypto jest po 
angielsku. Jeśli nie czujesz się pewnie ze swoimi
umiejętnościami językowymi to polecałbym póki 
co nie inwestować w Strategię nr. 3 (o tym 
później), a zamiast tego odwiedzić naszą stronę 
reon.pl/kursy, gdzie wypunktowana jest prosta
i przyjemna metoda nauki angielskiego.

Mam nadzieję, że Cię nie odstraszyłem, ale raczej
podekscytowałem, ponieważ od dzisiaj to Ty 
możesz stać się swoim własnym, niezależnym 
bankiem.

Dla uproszczenia polecam otworzyć ten plik PDF
na laptopie i telefonie równocześnie, klikając na 
linki ze zdjęć, w kolejnych krokach.

 
 

https://www.reon.pl/kursy


Kupowanie kryptowalut krok po kroku:

1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

 2. Zenkryptowany E-mail

 3. Dwustopniowe uwierzytelnianie

Pobierz i zainstaluj przeglądarkę Firefox
oraz komunikator Element na laptopa i na 
telefon. W Firefox zainstaluj rozszerzenie 
VPN, a dzięki Elementowi możesz wysyłać 
sobie bezpiecznie informacje między 
laptopem a telefonem tworząc własny 
pokój. Zmień domyślną wyszukiwarkę
z Googla na DuckDuckGo.

Utwórz e-mail na zaszyfrowanym 
szwajcarskim portalu protonmail.com. 
Ten e-mail powinien być przeznaczony 
wyłącznie do kont związanych 
z kryptowalutami. Jest to jeden 
z najbezpieczniejszych darmowych 
maili, do którego dostępna jest również 
aplikacja na telefon. 

Ze strony Authy.com zainstaluj Authy 
Authenticator. W ustawieniach konta 
protonmail dodaj dwustopniowe 
uwierzytelnianie (Two Factor 
Authentication) i zeskanuj kod przez 
nowo pobraną aplikację. Jest to 
podwójne zabezpieczenie dostępu do 
Twojego nowego maila i nie tylko.

https://protonmail.com/
https://mozilla-firefox.en.softonic.com/
https://authy.com/download/
https://element.io/get-started


4. Odbierz 25 dolarów 

5. Pobierz Crypto.com

6. Poeksploruj

Kliknij na link referencyjny,
który przeniesie Cię do strony
crypto.com, gdzie możesz wpisać 
swojego nowego Protonmaila lub
użyj kod z zaproszenia.

Pobierz aplikację crypto.com ze sklepu 
Play lub Apple. Następnie utwórz konto. 
Proces jest podobny do tworzenia konta
w banku. Po potwierdzeniu Protonmaila,
numeru telefonu oraz po potwierdzeniu
Twojej tożsamości z dowodu osobistego
i zdjęcia, Twoje krypto konto powinno 
być gotowe w kilka minut.    

Na Twoim koncie powinno pojawić
się 25 USD, albo około 21 EUR, 
jeśli wybrałeś tą walutę. Teraz 
możesz poeksperymentować 
i pobawić się aplikacją. Znajdziesz 
tam dużo opcji i ofert. 
W ustawieniach możesz zmienić 
na język polski. Na samym 
początku aplikacja może wydawać 
się trochę skomplikowana, ale to 
jedynie kwestia przyzwyczajenia.

https://crypto.com/app/3qujswc93w
https://crypto.com/app/3qujswc93w
https://crypto.com/app/3qujswc93w


7. Prześlij pieniądze

Teraz, kiedy już masz konto, możesz przesłać 
pieniądze na konto crypto.com, wykonując 
przelew międzynarodowy, który zajmie 2 - 3 dni. 
Po pomyślnym przesłaniu pieniędzy, możesz po 
raz pierwszy zamienić je na kryptowaluty.  

To tyle, jeśli chodzi o kupowanie kryptowalut.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jakie kryptowaluty
kupić, to musisz być świadomy, że to nie jest 
porada finansowa. 
Wszystko, co jest opisane na kolejnych stronach, 
to jedynie dzielenie się moim doświadczeniem 
w celach edukacyjnych i dla rozrywki ;-) Polityka.  
 



W jakie kryptowaluty inwestuję?

 

Każdy, kto nie medytował przez ostatnie 10 lat 
w jaskini wie, że kryptowaluty mają ogromny 
potencjał do wzrostu. Jeśli to w co 
zainwestowałeś teraz wzrośnie 10x, a nawet 
100x, będziesz miał 10 albo 100 razy więcej 
wartości albo odwrotnie. Nie powinniśmy 
jednak patrzeć na kryptowaluty jak na 
maszynki do robienia pieniędzy, bo to jest 
jedynie efekt uboczny.

Kryptowaluty oferują coś o wiele bardziej 
potężniejszego - jest to niezależność.

Zdecentralizowana struktura operacyjna
niewymagająca pośredników jest prawdziwą 
potęgą kryptowalut. Faktem jest, że kraje 
i korporacje będą wprowadzać swoje, centralne 
kryptowaluty. Ameryka już posiada USDC, 
a Chiny aktualnie przeprowadzają praktyczne 
testy z wirtualnym Yuanem. Ostatecznie to i tak 
my – ludzie mamy wybór: czy chcemy być 
śledzeni przez władzę czy wolni do robienia 
z naszymi pieniędzmi tego, co chcemy, 
używając zdecentralizowanych portfeli oraz 
wykonując anonimowe tranzakcje.
   



 

Jak widzisz, na Crypto.com do wyboru masz 
ponad 200 różnych kryptowalut. Crypto.com ma 
około 200 najpowszechniejszych kryptowalut 
dostępnych na rynku, na którym istnieje ponad 
10.000 innych krypto inicjatyw. To, w której 
z nich chciałbyś przechowywać wartość 
pieniędzy, zależy od Twojej znajomości danego 
projektu. Na stronie coingecko.com znajdują się 
wszystkie potrzebne informacje i odnośniki do 
stron internetowych dotyczących
poszczególnych projektów. Strona 
blockfyre.com również zapewnia interesujące 
raporty. 

Kryptowaluty oprócz pełnienia funkcji pieniędzy, 
mogą służyć jako środek do zapisywania 
przeróżnego rodzaju informacji: 
od dokumentacji medycznej, po tworzenie 
zdecentralizowanych aplikacji, usprawnienie 
logistyki łańcuchów dostaw czy tworzenie 
zdecentralizowanych finansów, inaczej DeFi, 
które wraz z NFT’s wydają się być trendem 
w tym crypto cyklu. Na podstawie wielu 
wskaźników i danych z przeszłości przewiduje 
się, że szczyt cyklu, w którym znajdujemy się 
teraz nastąpi na początku stycznia 2022.
   

https://www.coingecko.com/
https://blockfyre.com/blockfyre-cryptocurrency-research-reports/


 

Poniżej przedstawiona jest cena za jeden token w USD, 
porównując zmianę ceny od daty pierwszego wydania 
poradnika z 10 lipca 2020 (Z) do czasu tego wydania z połowy 
kwietnia 2021 (Na). (P) to wartość w PLN, który byś teraz 
widział w Portfelu po zainwestowaniu 1000 PLN.

Strategia nr. 1:

Bitcoin (BTC) Z: 9282  Na: 61500   P = 6625 PLN
Ethereum (ETH) Z: 240     Na: 2425    P = 10105 PLN

Strategia nr. 2:

Polkadot (DOT) Z: 2,94    Na: 43,00    P = 14625 PLN
Chainlink (LINK) Z: 6,15    Na: 42,00    P = 6829 PLN
VeChain (VET) Z: 0,017  Na: 0,18      P = 10590 PLN
Ocean (OCEAN) Z: 0,11    Na: 1,82      P = 16545 PLN
Origin (OGN) Z: 0,30    Na: 2,28      P = 7600 PLN
DIA Z: 0,98    Na: 4,65      P = 4745 PLN
Crypto.com (CRO) Z: 0,14    Na: 0,25      P = 1785 PLN

Strategia nr. 3:

Vid (Vi) Z: 0,13   Na: 0,038     P = 292 PLN
Hakka (HAKKA) Z: 0,07   Na: 0,066     P = 942 PLN
Sharder (SS) Z: 0,065 Na: 0,07       P = 1076 PLN
Hyprr (UDOO) Z: 0,01   Na: 0,04       P = 4000 PLN
Robonomicks (XRT) Z: 1,64   Na: 64,00     P = 39024 PLN
Energy Web (EWT) Z: 5,80   Na: 18,00     P = 3100 PLN
Mantroa DAO (OM) Z: 0,40   Na: 0,43       P = 1075 PLN
Hacken.io (HAI) Z: 0,007 Na: 0,30       P = 42860 PLN
Morpheus (MRPH) Z: 0,20   Na: 2,23       P = 11150 PLN
Waves Ent..ise (WEST) Z: 0,18   Na: 0,36       P = 2000 PLN

Jak teraz wyglądałby Twój portfel, 
gdybyś zainwestował po 1000 PLN 

w polecane kryptowaluty z pierwszego 
wydania (10.07.2020 r.) tego poradnika? 



Strategia 1

 
 
 

 

 

 

 

Według mnie najbezpieczniej jest przechowywać 50% krypto 
wartości w Bitcoinach (BTC) i 30% w Ethereum (ETH). Jeśli 
masz zamiar przechowywać je przez dłuższy czas (kilka lat), 
warto zaopatrzyć się w crypto portfel, taki jak: Ledger, BC 
Vault czy NGrave.  

Pamiętaj, żeby zamówić portfel z oryginalnej strony 
producenta.

Pozostałe 20% warto zainwestować w CRO poprzez aplikację 
Crypto.com dzięki czemu, jeśli założysz lokatę za kartę VISA, 
to odblokujesz te 25$, które dostałeś na początku, a po 6 
miesiącach będziesz mógł je wypłacić. Osobiście nigdy nie 
wypłaciłem tych pieniędzy, tylko trzymam je na CRO, 
ponieważ dzięki temu przy każdej płatności kartą dostaję 
2% zwrotów. Crypto.com oferuje również atrakcyjne zwroty, 
takie jak: 12% zwrotu z 3 miesięcznej inwestycji. Z pewnością 
znalazłeś wszystkie te opcje bawiąc się aplikacją. 

BTC i ETH są aktualnie dwoma najbardziej popularnymi 
kryptowalutami, dlatego mają największe szanse na 
utrzymanie stabilnej pozycji. Mają też ograniczone możliwości 
na drastyczny wzrost, jak i spadek wartości. 
Szacuje się, że w szczycie tego cyklu wartość jednego BTC 
może sięgnąć od 100 000 do 250 000 USD, a wartość jednego 
ETH może wzrosnąć nawet do 10 000 USD (Bull Market). 
Kiedy nastąpi ten okres, warto rozważyć sprzedanie większej 
części inwestycji, aż do momentu, kiedy szał na BTC ustanie, 
czyli, kiedy BTC ponownie spadnie do ok. 30 000 – 60 000 
USD (Bear Market).

https://www.ledger.com/
https://bc-vault.com/
https://www.ngrave.io/


Strategia 2

 

 

Jeśli chciałbym pobawić się w inwestowanie w mniej 
popularne kryptowaluty (które mogą zostać określone jako 
średnie ryzyko, ale z o wiele większym potencjałem na 
wzrost) to teraz, czyli w połowie 2021 roku, zainwestowałbym 
po równo w:   

Polkadot (DOT), NEAR Protocol (NEAR), 
VeChain (VET), DIA, Chromia (CHR), iExec 

RLC (RLC), Bluzelle (BLZ) i Crypto.com (CRO) 
jako depozyt w zamian za kartę VISA. 

Wszystkie wyżej wymienione kryptowaluty są dostępne 
w aplikacji Crypto.com. Zanim w nie zainwestujesz, zapoznaj 
się z ich przeznaczeniem i inwestuj tylko w to, w czym 
widzisz potencjał do wzrostu oraz co jest zgodne z Tobą. 
Aby być na bieżąco polecam śledzić te projekty na Twitterze 
i Telegramie.

Im bardziej dana kryptowaluta zyskuje na popularności, tym 
chętniej jest ona kupowana przez korporacje, co jest jedną 
z moich obaw, jeśli chodzi o Bitcoina. Kiedy korporacje 
inwestują w kryptowaluty to ich cena drastycznie wzrasta. 
Cieszy to wczesnych inwestorów, ale jednocześnie ogranicza 
dostęp dla nowych użytkowników, którzy chcieliby go kupić, 
ale się wahają, przez to, że cena jest bardzo wysoka. To 
kreuje sytuację: kto pierwszy ten lepszy. Możliwe, że lepszym 
rozwiązaniem okażą się kryptowaluty alternatywne, tzw. 
Altcoins, takie jak np.: Polkadot, Hathor, Pi czy NEAR, 
wprowadzające inicjatywy zabezpieczające przed takimi 
zagrywkami.



 

 

Strategia 3
Jeśli natomiast chciałbym zaryzykować, zainteresowałbym 
się strategią trzecią. Osobiście to moja ulubiona strategia 
i szacuję, że do końca tego roku będę operować głównie 
między tymi kryptowalutami. Są to mało znane projekty, 
ale z ogromnym potencjałem na wzrost sięgającym nawet 
100x. Nie znajdziesz ich jednak na Crypto.com, tylko na 
innych platformach, takich jak KuCoin czy Uniswap, gdzie 
musiałbyś stworzyć nowe konta, na które prześlesz 
kryptowaluty.  Jest to opcja dla bardziej zaawansowanych 
użytkowników, którzy nie boją się eksperymentować 
i rozumieją podstawy wymiany kryptowalut.  Projekty te 
wyglądają bardzo obiecująco na chwilę obecną, czyli połowę 
2021 r. Inwestując w późniejszych okresach niż ten, może 
się okazać, że kupisz daną kryptowalutę w szczycie 
cenowym, co może się wiązać z utratą wartości inwestycji, 
dlatego należy zachować szczególną ostrożność. 

Pamiętaj, żeby inwestować tylko tyle, ile jesteś gotowy 
stracić. W nawiasach podana jest cena w USD, poniżej której 
warto zastanowić się nad zainwestowaniem.

Hathor (HTR) (1.50), RioDeFi (RFUEL) (0.12), Union 
Finance (UNN) (0.02), Tidal Finance (0.022), Labs Group 
(LABS) (0.008), Metahero (HERO) (0.03), Antimatter 

(MATTER) (0.5), SmartKey (SKEY) (0.2), Alchemist
(MIST) (80), Covalent (CQT) (0.5), MantraDAO (OM)
(0.15), Oiler (OIL) (1.9), Ghost (GHOST) (0.5)

Strategia 3 to w dużej mierze inwestycje krótkoterminowe 
(do roku), po których większą część zysków przeinwestuję 
na USD, czekając do regresji kolejnego cyklu (Bear Market).



 

 

 

 

Pamiętaj, aby nigdy nie kupować projektu, w szczycie 
cenowym. Najlepiej kupować, kiedy wszystko spada w dół, 
a sprzedawać kiedy wszystko idzie do góry. Jest to cięższe 
niż myślisz, bo przez chciwość zawsze przegrywasz. 
Nie bądź chciwy. Bądź usatysfakcjonowany. 

Bardzo ważne jest rozpisane sobie własnej strategii 
i trzymanie się planu po to, aby uniknąć podejmowania 
decyzji kierowanych przez emocje.

W moim planie mam zapisane kilka ważych wydarzeń, po 
których planuję zrealizować zyski z inwestycji tzn.:  
- Sprzedać 50% z połowy najbardziej przychodowych krypto, 
tydzień po tym jak BTC przekroczy 100 000 USD albo w 
dniu: 28.09.21. 
- Następnie sprzedać resztę kryptowalut, kiedy wartość 
jednego BTC wzrośnie do 150 000 USD albo w dniu 
07.01.22.

Dlaczego te kwoty i tak specyficzne daty? 
Nikt nie wie, kiedy nastąpi szczyt i ile wyniesie. To są 
jedynie statystyczne szacunki na podstawie wcześniejszych 
ruchów krypto rynku. Lepszy taki plan niż brak planu i 
czekanie na dobry moment. Czekanie na dobry moment to 
gra emocjonalna, a emocje najczęściej przegrywają.

Bardzo dobrą strategią jest też czekanie, aż dana 
kryptowaluta wzrośnie 3x, a następnie sprzedanie 2/3 z 
całości. Połowę zamień na USD, a drugą połowę przeznacz 
na kolejną inwestycję. 1/3 z pierwotnej inwestycji zostanie 
tam długoterminowo.

Istnieją też projekty DeFi, na których można zarabiać 
dochód pasywny, zapewniając płynność (Liquidity Pool) na 
Uniswapie, PoS (Proof of Stake) jak np.: w NEAR Protocol, lub 
bezpośrednio dołączając do projektów DeFi takich jak YFI, 
Curve, Compound lub Mantra DAO, gdzie np. zakładając 
lokatę w RioDeFi, każdy może otrzymać 50% APY, 
wypłacanego codzienne, do Twojego krypto portfela.



 

 

 

 

Może się to wydawać jak lekka hipokryzja z mojej strony, 
ponieważ na filmiku obwiniam kapitalistyczny stan umysłu 
jako generator przemocy strukturalnej, a tutaj promuję 
inwestowanie w kryptowaluty. Mam nadzieję, że rozumiesz, 
kryptowaluty to w dalszym ciągu gra monetarna oparta na 
wierze w wartość numerków na ekranie. Zanim będziemy 
w stanie wprowadzić intelingentny, zrównoważony system, 
gdzie technologiczna obfitość zapewnia każdemu 
podstawowe narzędzia do życia, to musimy sobie jednak 
jakoś poradzić w etapie przejściowym. Technologia 
Blockchain jest świetnym rozwiązaniem przejściowym, 
ale musisz pamiętać, co tak na prawdę chcemy kolektywnie 
osiągnąć. Musimy widzieć przez matrix propagandy, której 
zdecentralizowane kryptowaluty dzielnie stawiają czoła.

Mam nadzieję, że ta instrukcja pomoże Ci 
przejąć kontrolę nad swoimi pieniędzmi, 

zapewniając Ci wolność finansową,
tak, jak to się sprawdziło w moim 

przypadku. Jeśli masz do mnie jakieś 
pytania, to zapraszam na MeWe, gdzie 

możesz wysłać mi wiadomość prywatną.

Po więcej informacji dotyczących 
podnoszenia jakości Twojego życia, 

zapraszam na stronę reon.pl

Jeśli interesują Cię 
źródła, odnoszące 
się do tematu 
kryptowalut, do 
których często 
zaglądam po nowe 
informacje, to 
gorąco polecam 
subskrybować:

http://www.reon.pl/
https://odysee.com/@ChicoCrypto:f
https://odysee.com/@TheCryptoLark:e
https://www.youtube.com/user/bankingreform
https://www.youtube.com/channel/UCiUnrCUGCJTCC7KjuW493Ww
https://www.youtube.com/user/kristoffer1223
https://www.youtube.com/channel/UCmJ3yraAAsFlewGAu5K4nYA
https://www.youtube.com/channel/UCeFTwAO3Y6cYLoLkDcqyHmg
https://www.youtube.com/channel/UCMtJYS0PrtiUwlk6zjGDEMA
http://mewe.com/i/simonjames333


 

 

 

 

Jako bonus i podziękowanie za Twoje zainteresowanie 
kryptowalutami chciałbym na koniec podzielić się z Tobą 

trzema projektami, mającymi na celu zapewnienie UBI, czyli 
Uniwersalnego Przychodu Podstawowego w równy 

i zdecentralizowany sposób. Są to darmowe pieniądze za bycie 
człowiekiem. Załóż konta i zgarniaj swoją 

codzienną porcję krypto.

sinjames

Pi Network, inaczej 
Sieć Pi, jest to 
aplikacja, dzięki której 
możesz kopać 
kryptowalutę Pi na 
swoim smartfonie (nie, 
nie zwolni to twojego 
telefonu).  

Ten projekt wymaga wykonania tranzakcji na Ethereum i 
depozytu ok. 300 USD,na wypadek gdyby okazało się że jesteś 
robotem. Depozyt jest zwracany po potwierdzeniu, że jesteś 
prawdziwym człowiekiem i jeszcze nie stworzyłeś tam konta. 
Powodzenia, REON 

Aby dołączyć do sieci, musisz zostać zaproszony przez osobę, 
która już założyła tam konto i kopie. Przy tworzeniu konta wpisz 
kod zaproszenia:

UBI to projekt ze strony 
democracy.earth,na którym 
po potwierdzeniu Twojego 
człowieczeństwa, na: 
proofofhumanity.id możesz 
zgarniać dzienną porcję 
UBI.

https://minepi.com/sinjames
https://minepi.com/sinjames
https://www.proofofhumanity.id/
https://minepi.com/sinjames
https://www.proofofhumanity.id/
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