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Nota prawna

Informacje zawarte w tej ksiąĪce odzwierciedlają jedynie poglądy
autora uksztaátowane w wyniku kontaktów z róĪnymi podmiotami
rynków finansowych oraz wáasnych analiz i nie są zaproszeniem do
zakupu lub sprzedaĪy jakichkolwiek papierów wartoĞciowych czy jednostek uczestnictwa, nie stanowią takĪe Īadnych rekomendacji. Publikacja nie ma na celu krytykowania ani polecania jakichkolwiek
rozwiązaĔ. Materiaáy zawarte w tej ksiąĪce mają charakter wyáącznie edukacyjno-informacyjny. Autor nie ponosi odpowiedzialnoĞci
za ewentualne straty finansowe i wszelkie inne mogące byü nastĊpstwem wykorzystania informacji znajdujących siĊ w tej ksiąĪce. Decyzje inwestycyjne powinny byü podejmowane wyáącznie na wáasną
odpowiedzialnoĞü. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie
są Īadną formą doradztwa inwestycyjnego, okreĞlonego w Ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
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WstÚp

Chciaábym zadedykowaü tĊ ksiąĪkĊ wszystkim tym, którzy byli ze
mną na drodze moich kilkuletnich doĞwiadczeĔ. Wszystkim tym,
którzy dzielili siĊ ze mną swoją mądroĞcią. Chciaábym równieĪ zadedykowaü tĊ publikacjĊ stwórcy: to dziĊki odnowieniu relacji z Nim
moĪliwe staáo siĊ napisanie tej ksiąĪki, a takĪe zyskaáem odwagĊ i siáĊ
do dziaáania oraz do dokoĔczenia tekstu.
Mimo Īe tekst jest oparty na faktach z mojej osobistej historii, to
jest opowiadaniem. Czáowiek, którego nazwaáem Piotrem, istnieje
naprawdĊ. Jednak osób, które przekazywaáy mi swoją wiedzĊ na
temat inwestowania i Īycia, byáo znacznie wiĊcej — Piotr symbolizuje zbiór owych wszystkich moich mentorów, a przekazaną przez
nich wiedzĊ staraáem siĊ zebraü w dialogach przeprowadzanych
wáaĞnie z nim. To, co tu opisujĊ, to tylko czĊĞü historii. Pozwoliáem
sobie równieĪ na zmiany w chronologii wydarzeĔ, aby jak najgáĊbiej
pokazaü przesáanie tej ksiąĪki. Celowo zmieniáem teĪ nazwy systemów oraz imiona osób zaangaĪowanych we wszelkie opisywane tu
przedsiĊwziĊcia.
Wiele elementów z tego tekstu moĪe caákowicie zmieniü Twoje
postrzeganie zarówno Ğwiata i finansów, jak i Twojej wewnĊtrznej
rzeczywistoĞci, ale to tylko od Ciebie zaleĪy, którą warstwĊ tej ksiąĪki
zechcesz zauwaĪyü.
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Wprowadzenie

Usiadáem na plaĪy, którą ludzie nazwaliby rajem — piĊkne palmy,
piasek, báĊkitne niebo i woda. Otaczaáo mnie mnóstwo szczĊĞliwych
osób. Pary, rodziny z biegającymi i Ğmiejącymi siĊ dzieümi. A ja poáoĪyáem áokcie na kolanach i podparáem gáowĊ. Byáem kompletnie zaáamany i zrozpaczony.
Gdybym tylko sáuchaá rad Piotra! Gdybym tylko wtedy sáuchaá
innych! Gdybym byá tylko mniej dumny i pozwoliá sobie uczyü siĊ
na báĊdach innych. Dlaczego nie sáuchaáem autorytetów?
Nie mogáem uwierzyü, Īe byáem tak gáupi, a zarazem tak dumny,
tak wszechwiedzący i uwaĪaáem, Īe rady są dla innych. Bo przecieĪ:
„Ja mam w Īyciu szczĊĞcie, jestem záotym dzieckiem. Ja mam swoją
drogĊ, a moje wybory są najlepsze”. Sáyszaáem w gáowie moje dawne
myĞli, peáne dumy i arogancji, które teraz powtarzaáem sobie z wyraĨnym wyrzutem.
Teraz to nie byáo zaáamanie, to byáa PRAWDZIWA rozpacz. Co
z tego, Īe siedziaáem na rajskiej plaĪy, skoro czuáem siĊ fatalnie? Czy
tak czuje siĊ kaĪdy, kto straci praktycznie wszystkie swoje pieniądze?
Czy wáaĞnie tak beznadziejnie czują siĊ ludzie, którzy zostają z dáugami? Czy wszyscy doĞwiadczają tego uczucia beznadziei? Zaczynaáem rozumieü, co czuli ludzie, którzy pod koniec lat dwudziestych
XX w. w czasie krachu finansowego koĔczyli ze swoim Īyciem, skacząc z okien po stracie pieniĊdzy. Ja czuáem to samo i zastanawiaáem siĊ, czy jest sens dalej Īyü.
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Jak w ogóle mogáem do tego dopuĞciü? Oddaábym wszystko, Īeby
cofnąü czas. Oddaábym wszystko, Īeby podjąü te decyzje raz jeszcze.
Ale byáo juĪ za póĨno… Nie wiedziaáem wtedy, Īe te doĞwiadczenia,
które opisujĊ powyĪej, to dopiero poáowa historii.
Ale wróümy do początku. Jak to siĊ wszystko zaczĊáo?
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Rozdziaï 1.

Jak to siÚ wszystko zaczÚïo…

Od zawsze czuáem, Īe jestem wewnĊtrznie dobrym czáowiekiem. A to,
co niosáa ze sobą w moim Īyciu máodoĞü, to bezgraniczne zaufanie
i naiwnoĞü. Poszedáem na studia jak prawie kaĪdy w dzisiejszych czasach, ale przez sytuacjĊ finansową w moim domu rodzinnym musiaáem wymyĞliü jakiĞ plan, jak mam na te studia zarobiü. Dlatego
jeszcze w czasie trwania studiów wraz z dwiema bliskimi mi osobami
zaáoĪyliĞmy firmĊ zajmującą siĊ sprzedaĪą róĪnego rodzaju produktów, gáównie przez internet.
Na studiach biznesowych raczej nauczono mnie, jak byü dobrym
pracownikiem w korporacji, niĪ jak byü przedsiĊbiorcą, wiĊc prowadzenia biznesu uczyáem siĊ z pokorą od podstaw.
RobiliĞmy, co mogliĞmy: pracowaáem po dwanaĞcie – szesnaĞcie
godzin na dobĊ, podobnie jak moi wspólnicy. Wszyscy staraliĞmy siĊ
jednakowo. Mimo Īe zatrudnialiĞmy pracowników i rosáy nasze obroty, to wraz z nimi rosáa teĪ iloĞü pracy. Ostatecznie wiĊc ciągle miaáem tak samo duĪo pracy. Funkcjonowaáem w ten sposób dwa lata
i byáem zrozpaczony. Nie miaáem czasu na nic i dla nikogo: dla siebie,
dziewczyny, rodziny, przyjacióá… I nawet nie miaáem kiedy wydawaü pieniĊdzy, które zarabiaáem. Przez dwa lata nie miaáem choüby
tygodnia urlopu. Caáy czas praca, praca, praca. Kiedy wracaáem z biura do domu, byáem tak zmĊczony, Īe jedyne, na co miaáem ochotĊ,
to poáoĪyü siĊ spaü. Do biura przychodziáem wczeĞnie rano: zaspany,
zaroĞniĊty i zaniedbany. Na szczĊĞcie wiĊkszoĞü sprzedaĪy odbywaáa
siĊ wtedy telefonicznie lub przez internet. To, co widziaáem w lustrze,
11
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gdy spoglądaáem w nie codziennie, wprawiaáo mnie w jeszcze wiĊkszą rozpacz.
Byáem wykoĔczony i czuáem, Īe kompletnie siĊ wypalam. A przecieĪ nie o to mi chodziáo, kiedy zakáadaáem firmĊ. Miaáo byü zupeánie inaczej. Nie wiedziaáem co ze sobą zrobiü, a zapas mojej energii
spadaá. Nie miaáem czasu na sport, a ciągáe jedzenie w fast foodach,
w biegu powodowaáo, Īe nie tylko nie czuáem siĊ dobrze, ale w dodatku obserwowaáem, jak powoli zaczynam tyü.
No i staáo siĊ! W pewnym momencie nie wytrzymaáem i poddaáem siĊ. Tego ranka czuáem juĪ tak wielką rozpacz, Īe nie mogáem
wstaü z áóĪka jak co dzieĔ. Stwierdziáem, Īe juĪ dáuĪej nie dam rady.
Od samego rana dzwonili do mnie z biura. I wciąĪ pamiĊtam obraz
mnie, który nie odbiera telefonu, leĪącego w zaniedbanym mieszkaniu
i patrzącego w sufit. Wieczorem wysáaáem wiadomoĞü, Īe muszĊ odpocząü, dáuĪej tak nie dam rady i przepraszam; poprosiáem, Īeby poradzili sobie chwilĊ beze mnie.
Przez najbliĪsze trzy dni nie robiáem nic oprócz patrzenia w sufit
i zastanawiania siĊ, co mogĊ zrobiü z moim Īyciem. Czy naprawdĊ
chcĊ spĊdziü tak resztĊ moich dni? Gdzie mnie to prowadzi? Nie
miaáem wizji, ale wiedziaáem jedno — nie chcĊ wieĞü takiego Īycia.
Co z tego, Īe zarabiaáem ponadprzeciĊtnie, skoro nawet nie mogáem
z tym nic zrobiü. To byá bezsens i jakiĞ obáĊd. Wiedziaáem, Īe to musi
siĊ zmieniü.
PrzecieĪ kaĪdy z nas zna lub widziaá czáowieka, który ma pieniądze
i który ma mnóstwo czasu. W koĔcu wáaĞnie to pieniądze powinny
powodowaü: Īe mamy duĪo wolnego czasu, a nie zabieraü go.
Zacząáem siĊ zastanawiaü, co robią ci ludzie, którzy mają duĪe
majątki, a jednoczeĞnie mają teĪ mnóstwo czasu. Jak oni prowadzą
swój biznes, czym siĊ zajmują? Jak tym zarządzają? No i najwaĪniejsze — jak do tego doszli? Zacząáem szukaü informacji w internecie.
Co mogĊ zrobiü, Īeby zaprzestaü tego szaleĔstwa, którym byáa moja
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praca i brak innego Īycia. Wiedziaáem, Īe nie chcĊ prowadziü firmy
w ten sposób, co do tej pory, ani nie chcĊ Īyü tak jak dotychczas, a dodatkowo praca w tej branĪy nie sprawiaáa mi przyjemnoĞci, nie cieszyáem siĊ tym. Nie byáem teĪ jakimĞ wielkim fanem produktów,
które sprzedawaliĞmy. WiĊc najlepiej byáoby, gdyby udaáo mi siĊ
znaleĨü inny kierunek Īycia i rozwoju.
Chyba kaĪdy z nas sáyszaá o ludziach, którzy zarobili duĪo i szybko,
Īyli w dostatku, mając przy tym mnóstwo czasu. Ja teĪ tak chciaáem!
Chciaáem zarabiaü duĪo i szybko przy jak najmniejszym nakáadzie
pracy. Chciaáem siĊ szybko wzbogaciü i mieü mnóstwo czasu, a wiĊc
musiaáem natychmiast znaleĨü wyjĞcie, jak wydostaü siĊ z czegoĞ, co
nie wróĪyáo szybkich, áatwych i duĪych pieniĊdzy.
Po kilku dniach siedzenia w internecie znalazáem sáowo klucz,
które przewijaáo siĊ we wszystkich czytanych historiach. I tym sáowem byáo:
INWESTYCJE.
Kiedy wróciáem do firmy, jasno oznajmiáem moim partnerom
biznesowym, Īe dáuĪej nie dam rady funkcjonowaü w ten sposób co do
tej pory i jestem bliski rezygnacji, táumacząc dokáadnie mój punkt
widzenia. Powiedziaáem to, co czuáem. Razem ustaliliĞmy, Īe odtąd
mogĊ pracowaü mniej i biorĊ z firmy mniej pieniĊdzy. Chyba dawno
siĊ tak nie cieszyáem. Tak bardzo potrzebowaáem wolnego czasu,
czasu dla siebie. Byáem gotowy caákiem zrezygnowaü ze wszystkiego,
co osiągnĊliĞmy do tej pory, tylko po to, Īeby mieü czas, wiĊc to byáo
dla mnie idealne rozwiązanie.
OdĪyáem, nareszcie odĪyáem. Maáymi krokami zacząáem przywracaü siĊ do porządku. Poszedáem na zakupy, do fryzjera, do kina
i nareszcie wróciáem do czytania ksiąĪek, co uwielbiaáem. Miaáem teraz wiĊcej czasu dla siebie, ale to oznaczaáo równieĪ, Īe mogáem zgáĊbiü, czym jest to inwestowanie i gdzie mogĊ inwestowaü. Kupiáem
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ksiąĪki, a takĪe wyszukaáem kilka firm zajmujących siĊ inwestycjami,
zacząáem przeglądaü materiaáy i róĪne oferty. Zadzwoniáem do jednej
z firm i umówiáem siĊ na spotkanie, zapisaáem siĊ teĪ na moje pierwsze w Īyciu szkolenie biznesowo-inwestycyjne.
Nie wiedziaáem, co jest dostĊpne na rynku, nie wiedziaáem, jak
siĊ zabraü do inwestowania, ale jedną z zasad, którą kierowaáem siĊ
w Īyciu, byáo testowanie wszystkiego samemu.
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Fundusze inwestycyjne
(Unit-Linked) i prawda o nich

Przyjechaáem na moje pierwsze szkolenie. PiĊkny, luksusowy hotel,
drogie samochody przed wejĞciem i ludzie w drogich garniturach.
Obraz bogactwa, luksusu i przepychu. „Podoba mi siĊ” — powiedziaáem do siebie w duchu.
Na szkoleniu zacząáem poznawaü coĞ, o czym nigdy wczeĞniej nie
sáyszaáem. To byáo moje pierwsze spotkanie ze Ğwiatem inwestycji.
Jedyne, co wtedy znaáem, to byáa lokata w banku oprocentowana
5% w skali roku, wiĊc raczej nie nazwaábym tego „inwestowaniem”.
Na sali padaáy hasáa o magii procentu skáadanego, o potrzebie
oszczĊdzania i jak jest ona waĪna, o moĪliwych duĪych zyskach oraz
o tym, Īe jeĞli bĊdĊ inwestowaá co roku kwotĊ X, juĪ za dwadzieĞcia
lat bĊdĊ milionerem. Wizja bycia milionerem byáa bardzo interesująca, w koĔcu po to pojechaáem na to szkolenie. Ale Īeby czekaü
dwadzieĞcia lat? To znowu nie byáo zgodne z moim planem.
Dodatkowo na szkoleniu sáyszaáem zachĊcające slogany typu:
„Zacznij inwestowaü pieniądze juĪ dziĞ! KaĪda minuta ma znaczenie”.
„Zobacz, jeĞli zaczniesz odkáadaü za dwa lata, a nie teraz, bĊdziesz miaá duĪo mniej pieniĊdzy”.
„Zobacz, jaką to jest wspaniaáą inwestycją!”.
Nie do koĔca wtedy rozumiaáem, jak to wszystko dziaáa. Wiedziaáem, Īe wpáacam gdzieĞ pieniądze, które mogą zarobiü dla mnie
12 – 14% rocznie. Ale nie miaáem pojĊcia, jak i gdzie dokáadnie lądują,
15
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ani co siĊ z tymi pieniĊdzmi dzieje. Wiedziaáem teĪ, Īe muszĊ wpáacaü okreĞloną kwotĊ co roku przez minimum piĊü lat, a najlepiej
przez dziesiĊü lat, ale wtedy dostĊp do tych Ğrodków bĊdĊ miaá dopiero za minimum dziesiĊü lat, co — jak mi mówiono — jest dla mnie
najlepszym rozwiązaniem. Zrozumiaáem równieĪ, Īe jeĞli zdecydujĊ
siĊ na taki rodzaj inwestycji, nie ma juĪ od tej decyzji odwrotu — jeĞli
chciaábym wycofaü pieniądze, np. w czwartym roku inwestowania,
stracĊ wiĊkszoĞü odkáadanych Ğrodków. Pewnie brzmi znajomo dla
ludzi, którzy byli na szkoleniach o tzw. produktach typu Unit-Linked,
czyli produktach opakowanych w polisĊ ubezpieczeniową lub nazywanych inaczej funduszem funduszy.
Nawet jak dla mnie wtedy 12% w skali roku to nie byá powalający
wynik. Ale na razie to byáo jedyne rozwiązanie, do którego miaáem
dostĊp, i na pewno byáo lepsze niĪ lokata bankowa. Z drugiej strony
wizja milionów przy zaangaĪowaniu niewielkiego kapitaáu przypadáa
mi do gustu. Traktowaáem to trochĊ jak moją opcjĊ zapasową — jeĞli faktycznie coĞ poszáoby nie po mojej myĞli, miaáem zawsze jakąĞ
formĊ inwestycji. Byáem przekonany, Īe odkáadanie czy inwestowanie
w te programy przynosi takie rezultaty, o jakich mówiono. Z czasem
miaáo siĊ to okazaü nieprawdą — ale o tym trochĊ póĨniej…
Jednak chyba najbardziej wartoĞciowe na tym szkoleniu byáo
spotkanie ludzi, którzy tak jak ja przyjechali tam czegoĞ siĊ nauczyü.
W kuluarach rozmawiano o jakichĞ innych systemach, niektórzy zamykali siĊ w pokojach, aby rozmawiaü o innych moĪliwoĞciach inwestycyjnych. Na miejscu trudno byáo dowiedzieü siĊ czegokolwiek
konkretnego, ale zostawiáem swoje wizytówki tym, którzy jak mi siĊ
wydawaáo, bĊdą mieli interesującą mnie wiedzĊ. Deklarowaáem: „Jestem chĊtny do inwestowania pieniĊdzy. JeĞli pojawiáoby siĊ na rynku coĞ, czym mogĊ byü zainteresowany, proszĊ o telefon w tej sprawie”.
Wiedziaáem, Īe niektórzy z obecnych na szkoleniu od lat siedzą
w branĪy inwestycji. Z niektórymi udaáo mi siĊ nawiązaü kontakt
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lepszy niĪ tylko wymiana wizytówek. Byá tam jeden czáowiek, z którym rozmawiaáo mi siĊ nadzwyczaj dobrze. Piotr byá ode mnie sporo starszy, ale nie traktowaá mnie jak máodego naiwniaka, bo taką
postawĊ moĪna byáo czasami wyczuü u innych. Byá przyjazny, Īyczliwy i miaá w sobie wewnĊtrzny spokój, który daáo siĊ wyczuü.
Po szkoleniu kupiáem nowy, dobry garnitur, páaszcz, nowe buty
i kilka innych, naprawdĊ dobrych ubraĔ. Kiedy wróciáem do mojego
rodzinnego miasta i spotkaáem siĊ ze znajomymi, wzbudziáem duĪe zainteresowanie, przede wszystkim dziĊki informacjom, jakie zdobyáem
na temat inwestycji. Kiedy opowiadaáem im moją historiĊ o tym, Īe
mam juĪ doĞü ciĊĪkiej pracy i Īe szukam innych sposobów zarabiania, wiĊkszoĞü przyznawaáa, Īe czuje to samo. Przekazali mi teĪ, Īe
gdyby faktycznie udaáo mi siĊ coĞ takiego znaleĨü, to oni równieĪ
byliby zainteresowani.

Kup książkę

Poleć książkę

18

|

Kup książkę

INWESTYCYJNE PRZEBUDZENIE

Poleć książkę

Rozdziaï 3.

Inwestycje w Szwajcarii,
czyli nie wszystko zïoto, co siÚ Ăwieci

Pewnego dnia, kiedy siedziaáem w biurze, otrzymaáem telefon od
jednej z osób, które poznaáem na szkoleniu inwestycyjnym.
— CzeĞü, Paweá, pamiĊtam, Īe prosiáeĞ o informacjĊ, jeĞli pojawi
siĊ coĞ ciekawego w temacie inwestycji. Tak siĊ skáada, Īe dzisiaj
w Poznaniu jest konferencja, która moĪe ciĊ bardzo zainteresowaü.
Godzina osiemnasta, proszĊ, bądĨ punktualnie.
— Dobrze, bĊdĊ na czas — odpowiedziaáem.
W konferencji, która odbywaáa siĊ w jednym z luksusowych hoteli
w Poznaniu, za zamkniĊtymi drzwiami, uczestniczyáo okoáo 30 osób.
CzĊĞü z nich znaáem juĪ z poprzedniego szkolenia. Usiadáem obok
kogoĞ, kogo wczeĞniej juĪ gdzieĞ widziaáem, i nie zwracając na siebie
uwagi, wyszeptaáem mu do ucha:
— Co siĊ dzieje?
— Wprowadzają do Polski jakiĞ nowy hiszpaĔsko-szwajcarski
system — odszeptaá.
— HiszpaĔsko-szwajcarski? — powtórzyáem po cichu, nie wiedząc, co to ma znaczyü.
Na Ğrodek sali wyszedá prowadzący: miaá okoáo 40 lat i byá
ubrany w garnitur. Zamieniáem siĊ w sáuch.
— Panie i panowie, mamy zaszczyt zaprezentowaü jeden z najbardziej dochodowych programów, jakie pojawiáy siĊ na rynku w ciągu
ostatnich dwóch lat. Bank inwestycyjny ze Szwajcarii, który posiada
równieĪ licencjĊ na bycie brokerem inwestycyjnym, w poáączeniu
19
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z firmą inwestycyjną z Hiszpanii stworzyli system, dziĊki któremu
mogą paĔstwo pomnoĪyü pieniądze, zachowując przy tym wysokie
bezpieczeĔstwo. HiszpaĔska firma dostarcza technologiĊ w postaci
robotów, które osiągają niesamowite zyski na rynkach walutowych.
Wynik zysków za pierwszy rok wynosi trzysta piĊüdziesiąt procent.
Wynik za drugi — trzysta dwa procent. JesteĞmy na samym początku
roku trzeciego. WejĞcie do programu zaczyna siĊ od piĊciu tysiĊcy euro.

Jest to jeden ze slajdów prezentacji. Pokazuje minimalną
kwotĊ inwestycji – 5000 euro oraz zysk za ostatni rok 311,24%

Kolejny slajd prezentacji. W taki sposób prezentowany byá hiszpaĔski robot
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„PiĊü tysiĊcy euro — w tym momencie poczuáem, Īe w moich
oczach pojawiáy siĊ dwa znaczki dolarów. — PrzecieĪ staü mnie na
piĊü tysiĊcy euro — pomyĞlaáem. — Trzysta procent! JeĞli wpáacĊ piĊü
tysiĊcy euro, zarobiĊ piĊtnaĞcie tysiĊcy euro!” — moje myĞli káĊbiáy
siĊ wokóá obliczeĔ.
— Dodatkowo, proszĊ paĔstwa — kontynuowaá prowadzący —
w programie jest juĪ ponad dziesiĊü tysiĊcy osób, tyle osób nie moĪe siĊ myliü, a program jest caákowicie legalny!
W tym czasie pokazywana byáa równieĪ prezentacja w Power
-Poincie: podane nazwy ulic, pokazane twarze zaáogi, która byáa
odpowiedzialna za roboty, zdjĊcia budynków banku w Szwajcarii,
wyliczenia, rozliczenia, liczby, wykazy potrzebnych dokumentów.
Táumaczono dokáadnie, jak to wszystko dziaáa.
— Ponadto, proszĊ paĔstwa — ciągnąá prowadzący — jeĞli zaprosicie
do tego systemu znajomych, moĪecie otrzymaü prowizjĊ od ich zysków!

Jeden ze slajdów prezentujący system prowizji wypáacanych
dla osób polecających rozwiązanie finansowe
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„Bingo!” — pomyĞlaáem. PrzecieĪ miaáem caáą grupĊ znajomych,
która tylko czekaáa na taki wáaĞnie system. Zafascynowany i podekscytowany jeszcze tego samego dnia dzwoniáem do kilku moich
najlepszych znajomych. Za trzy dni szeĞü osób siedziaáo w moim
mieszkaniu w Poznaniu i wspólnie wypeánialiĞmy dokumenty. Aby
wejĞü do systemu, trzeba byáo wysáaü szwajcarskiej firmie skan dowodu, podpisaü umowĊ inwestycyjną, a — przy wiĊkszych Ğrodkach —
trzeba byáo nawet udokumentowaü, skąd pochodzą pieniądze. Caáe
przedsiĊwziĊcie wyglądaáo bardzo legalnie i profesjonalnie. Wszyscy
odczuwaliĞmy ekscytacjĊ, poniewaĪ dla kaĪdego z nas nawet 200%
zysku od 5000 euro to byáy olbrzymie pieniądze. CzĊĞü miaáa zarobione pieniądze, czĊĞü pieniądze poĪyczyáa od rodziny, w tamtym
momencie nie miaáo to wiĊkszego znaczenia. PrzecieĪ zaraz zaczniemy zarabiaü — myĞleliĞmy wszyscy wtedy. Za kilka dni pieniądze byáy
juĪ na platformie, gotowe do podpiĊcia pod roboty. Pieniądze byáy
przelewane z naszego konta bankowego na konto bankowe banku
inwestycyjnego w Szwajcarii. Rozpieraáa nas duma, juĪ wtedy czuliĞmy siĊ jak milionerzy. KaĪdy otrzymaá swój login i hasáo, po uĪyciu
których widziaá zainwestowaną kwotĊ oraz jaki procent uzyskaá
w poprzednim miesiącu. W kaĪdym miesiącu moĪna byáo wycofaü
kapitaá, jeĞli z jakichĞ wzglĊdów byáo siĊ niezadowolonym, ale wówczas
nikt nawet o tym nie myĞlaá. „PrzecieĪ zaraz bĊdziemy zarabiaü”.
Po pierwszym miesiącu, kiedy robot wypracowaá okoáo 10% zysku, wszyscy byliĞmy zachwyceni. Znajomi dziĊkowali mi, a jeden
z nich, który byá w Poznaniu, zabraá mnie na uroczystą kolacjĊ do restauracji. Jednak nasza radoĞü nie trwaáa dáugo. Wszyscy otrzymaliĞmy jeszcze trzy wypáaty w okolicach 10% miesiĊcznie, a nastĊpnie
robot straciá 30%. TrochĊ siĊ przestraszyliĞmy, ale zapewniano nas,
Īe to chwilowe i trzeba poczekaü, a robot na pewno to odrobi. No i Īe
przecieĪ, aby zyskiwaü, trzeba czasami trochĊ straciü. Jednak strata
powiĊkszyáa siĊ do 40%, potem do 50%, a gdy doszáa 60%, zaczĊáa
siĊ juĪ panika. OczywiĞcie uspokajano nas: „Zostawcie pieniądze, to
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tylko chwilowe”. Nie wiedzieliĞmy, co robiü. Po czym niespodziewanie
otrzymaáem telefon od Piotra, którego poznaáem na szkoleniu inwestycyjnym i z którym zbudowaáem wtedy najlepszą relacjĊ.
— Paweá, zabierajcie wszystkie pieniądze — powiedziaá stanowczo
Piotr.
Od razu zadzwoniáem do moich znajomych i przekazaáem im,
Īeby záoĪyli polecenie wypáaty Ğrodków. Nie pamiĊtam, co dokáadnie
staáo siĊ z innymi osobami, które nie wypáaciáy pieniĊdzy z platformy,
ale wiem, Īe straciáy prawie wszystkie pieniądze.
Nie mieliĞmy juĪ tak dobrych nastrojów jak wczeĞniej. Daáo siĊ
wyczuü napiĊcie. I mimo Īe nikt nie miaá mi za záe, Īe straciá pieniądze
z mojego polecenia, ja czuáem siĊ z tym fatalnie. Byáem záy na samego
siebie, a z drugiej strony czuáem siĊ bezradny. W gáĊbi siebie chciaáem, Īeby ludzie ze mną zarabiali, a zamiast tego po czasie mieli mniej
pieniĊdzy niĪ poprzednio. Czuáem siĊ totalnie Ĩle. Obiecaáem sobie,
Īe juĪ nigdy wiĊcej nie polecĊ niczego, czego sam wczeĞniej
nie sprawdziáem.

Lekcja numer 1
Byáem trochĊ podáamany. Nie przypuszczaáem, Īe w inwestycjach siĊ
traci, byáem pewien, Īe tylko siĊ zarabia. Nawet moi znajomi, którzy
stracili razem ze mną, pocieszali mnie, mówiąc, Īe nic siĊ nie staáo,
ale ja ciągle czuáem siĊ odpowiedzialny za wáasną i ich stratĊ. Nawet
bardziej za ich niĪ za swoją.
Kilka dni póĨniej dostaáem telefon od Roberta — kolejnej osoby,
którą poznaáem gdzieĞ na którejĞ z konferencji lub na szkoleniu inwestycyjnym.
— StraciliĞcie pieniądze. JesteĞcie gotowi — powiedziaá.
— Ale gotowi na co? — zapytaáem.
— Powiedz swoim znajomym, Īeby byli w najbliĪszy wtorek
w Poznaniu. Wiem, co zrobiü ze straconymi pieniĊdzmi.
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