
PRAKTYCZNY 
PORADNIK 
KRYPTOWALUT
kup, płać i inwestuj

https://www.reon.pl/


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, zapraszam do zapoznania się z 

materiałem na stronie www.reon.pl, 
 w artykule pod tytułem ''Transformacja systemu.''

 Ten poradnik jest rozszerzeniem �lmu pod tytułem : 
 Game Over - Transformacja Systemu | 

 Przez kryptowaluty po bezpieniężny system oparty na zasobach. 
Jeśli go jeszcze nie widziałeś, gorąco polecam się z nim 

najpierw zapoznać.

https://www.youtube.com/watch?v=9bs2iohCHms
https://www.reon.pl/post/game_over
https://www.reon.pl/


Zanim zaczniemy rozmawiać o kupowaniu 
kryptowalut, musimy być świadomi, że kryptowaluty

 to duża 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 np.: nie zapisanie sobie 

hasła, słów kluczy i kodów 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, a zamiast tego odwiedzić naszą stronkę 

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 

się stać swoim własnym, niezależnym bankiem.

Wszystkie ikony i podkreślony na niebiesko tekst to 
odnośniki do odpowiednich stron, które po kliknięciu, 

przeniosą Cię na wskazaną witrynę.
Dla uproszczenia polecam otworzyć ten plik PDF

 na laptopie i telefonie równocześnie.

https://www.reon.pl/kursy


Kupowanie kryptowalut krok po kroku:
1
Pobierz i zainstaluj przeglądarkę Opera na 
laptopa i Opera Flow na telefon. Opera zawiera 
darmowy VPN i blokowanie reklam, przez co 
śledzenie Twojego urządzenia jest znacznie 
utrudnione. Również gorąco polecam zmienić 
domyślną wyszukiwarkę z Google na 
Duckduckgo.

 2
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.
 
3
Ze sklepu Play lub Apple, zainstaluj Google 
Authenticator. W ustawieniach konta protonmail 
dodaj dwustopniowe uwierzytelnianie
(Two Factor Authenti�cation) i zeskanuj kod 
przez nowo pobraną aplikację. Jest to podwójne 
zabezpieczenie dostępu do Twojego nowego 
maila.

https://www.opera.com/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.touch&referrer=af_tranid%3Da_BVpFnAkTFlXDhKKsOFdg%26pid%3Doperacom%26c%3Dwebpage%26af_web_id%3De844066f-4d79-47e3-90c3-92c42d8539ed-c%26utm_source%3Doperacom%26utm_campaign%3Dwebpage
https://protonmail.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2


4 
Kliknij na link referencyjny,
który przeniesie Cię do strony 
crypto.com, gdzie możesz 
wpisać swojego nowego protonmaila.

5
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.

6
Na Twoim koncie powinno pojawić 

jeśli wybrałeś tą walutę.
Teraz możesz poeksperymentować
i pobawić się aplikacją. Znajdziesz 
tam dużo opcji i ofert. Na początku 
może to się wydawać trochę 
przytłaczające, ale jest to jedynie 
kwestia przyzwyczajenia.

się 25 USD, albo około 20 euro,

https://platinum.crypto.com/r/3qujswc93w
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2


7
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 

powinieneś kupić, to musisz wiedzieć, że to nie jest 
porada �nansowa. Wszystko, co jest opisane na 

kolejnych stronach, to jedynie dzielenie się moim 
doświadczeniem w celach edukacyjnych.



W jakie kryptowaluty inwestuję?

Każdy wie, że kryptowaluty mają ogromny potencjał do wzrostu,
przez co, 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 jako maszynki
do robienia pieniędzy, bo to jest jedynie efekt uboczny. 
Kryptowaluty oferują coś o wiele bardziej potężnego,
jest to niezależność. Zdecentralizowana struktura operacyjna
niewymagająca pośredników jest prawdziwą potęgą kryptowalut. 

Tak, kraje i korporacje będą wprowadzać swoje centralne kryptowaluty. 
Ameryka już posiada USDC, a Chiny aktualnie przeprowadzają 
praktyczne testy z wirtualnym Yuanem. Ostatecznie to my - ludzie 
mamy wybór: czy chcemy być zależni od władzy czy wolni do robienia
z naszymi pieniędzmi tego, co chcemy, używając zdecentralizowanych 
kryptowalut, bez sztucznej inteligencji i algorytmów, śledzących nasz 
każdy krok.

Jak widzisz, na crypto.com do wyboru masz ponad 200 różnych 
kryptowalut. Crypto.com ma 200 najpowszechniejszych kryptowalut 
dostępnych na rynku, na którym istnieje ponad 10.000 innych krypto 
inicjatyw. To, w której z nich chciałbyś przechowywać pieniądze,
zależy od Twojej znajomości danego projektu.
 
Na stronie coinmarketcap.com znajdują się wszystkie potrzebne 
informacje i odnośniki do stron internetowych dotyczących 
poszczególnych projektów. Strona blockfyre.com również oferuje 
ciekawe 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 �nansów DeFi,
które wydają się być trendem w 2020 roku.

https://blockfyre.com/
https://coinmarketcap.com/


Strategia nr. 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, warto zaopatrzyć się w crypto portfel, taki jak: Ledger, 
BC Vault czy NGrave.

 
 
 

Pamiętaj, żeby zamówić portfel z oryginalnej strony producenta.
 

dostaniesz darmową kartę VISA, którą będziesz mógł płacić
w sklepach i wypłacać pieniądze w bankomatach, używając wyłącznie 
kryptowalut. Crypto.com oferuje również atrakcyjne zwroty z inwestycji w 

te opcje bawiąc się aplikacją. 
 
BTC i ETH są aktualnie dwoma, najbardziej popularnymi kryptowalutami, 
dlatego mają największe szanse na utrzymanie stabilnej pozycji, ale też mają 
ograniczone możliwości na drastyczny wzrost, jak i spadek wartości, tak,
jak to miało miejsce w 2017 roku.
 
Im dana kryptowaluta zyskuje na popularności, tym jest chętniej kupowana 
przez korporacje, co jest jedną z moich obaw, jeśli chodzi o Bitcoina.
Kiedy korporacje inwestują w kryptowaluty, to ich cena drastycznie wzrasta. 
Ogranicza to dostęp dla nowych ludzi, którzy chcieliby go kupić, 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 Polkadot, Celo czy Nimiq, wprowadzające inicjatywy 
zabezpieczające przed takimi zagrywkami.
 

Pozostałe 20% warto zainwestować w (CRO) poprzez aplikację crypto.com,
dzięki czemu odblokujesz $25, które dostałeś na początku, a po 6 miesiącach

stylu 12% zwrotu z 3 miesięcznej inwestycji. Z pewnością znajdziesz wszystkie

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


Strategia nr. 2
Jeśli chciałbym pobawić się w inwestowanie w mniej popularne 
kryptowaluty, ale z o wiele większym potencjałem na wzrost, to w 
drugiej kategorii, która może zostać określona jako średnie ryzyko, 
(teraz, czyli przed końcem 2020 roku) zainwestowałbym po równo w:
 

 
Wszystkie są dostępne na aplikacji crypto.com, ale zanim w nie 
zainwestujesz, zapoznaj się z ich przeznaczeniem i inwestuj tylko w to, 

Strategia nr. 3
Jeśli natomiast chciałbym zaryzykować, dołączyłbym do grupy trzeciej. 
Są to mało znane projekty z ogromnym potencjałem na wzrost, 
sięgającym nawet 100x. Nie znajdziesz ich jednak na crypto.com,
tylko na innych platformach takich jak KuCoin, HuoBi czy Hotbit,
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. 

2020. 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. Są to:

w czym widzisz potencjał do wzrostu.

Projekty te wyglądają bardzo obiecująco na chwilę obecną, czyli końcóka

Polkadot (DOT), Chainlink (LINK), VeChain (VET), Waves (WAVES),
Ocean Protocol (OCEAN), Origin Protocol (ONG), Dia (DIA), oraz Crypto.com (CRO),
zablokowane na 6 miesięcy w lokacie w zamian za kartę VISA.

Morpheus Network (MRPH) and Waves Enterprise (WEST)

Vid (VI), Hakka Finance (HAKKA), Near Protocol (NEAR), Sharder (SS),
Robonomics (XRT), Hathor (HTR), LTO Network (LTO), NOIA (NOIA)
Mantra DAO (OM), Freight Trust (EDI), Hacken.io (HAI),
Energy Web (EWT), BZRX, Chromia (CHR), Effect.ai (EFX),



ale nie mam zamiaru trzymać niektórych z nich dłużej,
niż to konieczne. 

 
Są to w dużej mierze inwestycje krótkoterminowe, po których wrócę do 

BTC, ETH i innych projektów dostępnych na crypto.com
Czas pokaże i wszyscy będziemy mądrzy w styczniu 2021.

 
Może to się wydawać jak lekka hipokryzja z mojej strony, ponieważ
 na �lmiku obwiniam kapitalistyczny stan umysłu jako generator 

przemocy strukturalnej, a tutaj promuję inwestowanie w kryptowaluty. 
 Mam nadzieję, że rozumiesz, że kryptowaluty to w dalszym ciągu gra 

monetarna oparta na wierze w wartość numerków na ekranie.
 Zanim będziemy w stanie wprowadzić intelingentny, zrównoważony 
system, musimy sobie jednak jakoś poradzić w etapie przejściowym. 

Technologia blockchain jest świetnym rozwiązaniem, ale musisz 
pamiętać, co tak na prawdę chcemy osiągnąć. Musisz spojrzeć przez 
matrix propagandy, której zdecentralizowane kryptowaluty dzielnie 

stawiają czoła.

Jeśli interesują Cię źródła, odnoszące się do tematu kryptowalut,
do których często zaglądam po nowe informacje,

to gorąco polecam subskrybować:
 

Mam nadzieję, że ta instrukcja
 pomoże Ci przejąć kontrolę nad swoimi �nansami. 

 Po więcej informacji dotyczących podnoszenia jakości Twojego życia, 
zapraszam na stronę reon.pl

 

Pamiętaj, żeby nigdy nie inwestować w projekt którego nie znasz,
albo podczas szczytu cenowego. Zanim zainwestuejsz zapoznaj się
z wykresem cenowym, aby mieć pewność, że nie kupujesz czegoś,
co już znacznie wzrosło na cenie.

https://www.reon.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCiUnrCUGCJTCC7KjuW493Ww
https://www.youtube.com/channel/UCWiiMnsnw5Isc2PP1to9nNw
https://www.youtube.com/user/bankingreform
https://www.youtube.com/channel/UCl2oCaw8hdR_kbqyqd2klIA
https://www.youtube.com/channel/UCHop-jpf-huVT1IYw79ymPw



