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Ktoś mądry powiedział kiedyś, że zarobienie dużych
pieniędzy jest całkiem proste. Trzeba tylko:
Poślubić kogoś bogatego.
Odziedziczyć fortunę.
Znaleźć ropę naftową.
Znaleźć złoto.
Obrabować bank (i nie wpaść).
Ciężko pracować.
albo też...
Sprawić, by pieniądze na Ciebie pracowały!
I właśnie temu mądremu komuś dedykuję tę książkę.
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Czy inwestować?

Co to jest HYIP?
HYIP to Program Inwestycyjny o Wysokiej Stopie Zysku, po
angielsku High Yield Investment Program, którego to terminu
słowo HYIP jest oczywiście anagramem.1
Są to inwestycje o naprawdę wysokiej stopie zysku, powinno się
raczej powiedzieć „o ogromnej” stopie zysku, jeśli porównać ją
z czymkolwiek innym, co jest dostępne dla normalnego Kowalskiego.
Programy Inwestycyjne o Wysokiej Stopie Zysku istnieją od wielu
dziesięcioleci, jeśli nie dłużej, w każdym razie istniały na długo przed
powstaniem Internetu. Były one jednak dostępne jedynie finansowej
elicie, minimalne wkłady wynosiły miliony dolarów, a poza tym
trzeba było mieć znakomite „dojścia”. Takie HYIPy nadal
z pewnością istnieją i nadal służą bogaczom i ludziom z „elity.2

Z czego nawiasem wynika, że powinno się mówić „program typu HYI”, a nie
„typu HYIP”, ponieważ „P” jest tu właśnie od słowa „Program”.
1

Co zresztą jest jedną z najważniejszych przyczyn, dla których bogaci bez
większego trudu stają się coraz bogatsi, zaś biedni muszą z całych sił walczyć, by
nie stawać się coraz biedniejszymi. Zawsze tak było, taka jest natura kapitału,
nie ma co tego demonizować, bo posmakowaliśmy już gorszych rzeczy. Tylko że
dzisiaj, kiedy teoretycznie możliwości jednostki są nieograniczone, a wszelka
informacja dostępna, nikt w szkole nie tłumaczy, w jaki sposób banki całkowicie
legalnie rozmnażają pieniądze, podczas gdy Kowalski musi się zadowolić
paroma procentami rocznie.
2
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Nie nimi będziemy się jednak w tej książce zajmować. Wraz
z rozwojem Internetu pojawiły się bowiem Programy Inwestycyjne
o Wysokiej Stopie Zysku, czyli HYIPy, dostępne dla zwykłych ludzi,
nawet tych mniej zamożnych.
Stopa zysku jest w nich nadal bardzo wysoka, ta oferowana – od
kilku procent miesięcznie, do ponad stu dziennie (!), przy czym ta,
którą rzeczywiście płacono, i to dłużej niż kilka dni, sięga
dziewięćdziesięciu procent miesięcznie3.
Programy Inwestycyjne o Wysokiej Stopie Zysku można by równie
słusznie, jeśli nie słuszniej, określić jako Programy Inwestycyjne
o Wysokim Ryzyku. Zyski są w nich bowiem ogromne, ale takie samo
jest i ryzyko utraty całego wkładu. Jest to zresztą zgodne z ogólną
zasadą dotyczącą inwestowania. Zresztą taka nazwa, choć znacznie
mniej zachęcająca, także nie przekreślałaby całkowicie sensu takich
programów – przecież Inwestycje Wysokiego Ryzyka to także
całkiem akceptowana dziś forma inwestowania. Na przykład w nowo
powstające firmy w wysoce technologicznych branżach, badania
naukowe itd. Po prostu oczekiwane zyski muszą być odpowiednio
wysokie, by to ryzyko miało sens.

HYIPy i pokrewne programy
Obok

„czystych”

HYIPów

istnieje

cała

grupa

pokrewnych

programów, którymi nie będziemy się tutaj jednak specjalnie
Co było płacone bez żadnych problemów czy zakłóceń przez 12 miesięcy. Potem
miał stać się prywatny, ale wpadł w dość poważne kłopoty, co między innymi
polegało na tym, że wielu ludziom wypłacił o wiele więcej, niż im się należało.
Zresztą niewykluczone, że jeszcze będzie miał jakąś przyszłość. Sto dolarów
włożone na początku w ten program i reinwestowane miesiąc po miesiącu,
dałoby po roku 221331 dolarów i 49 centów.
3
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zajmować. Od paru lat najpopularniejszym rodzajem takich
hyipo-podobnych programów są programy typu autosurf, czyli po
prostu autosurfy. Autosurfy do niedawna były programami
służącymi po prostu do pokazywania ludziom własnej strony
internetowej, dla bardzo nielicznych także do oglądania innych
stronek4, i nie miały z żadnym inwestowaniem nic wspólnego. Potem
jednak ktoś wymyślił, że skoro niektórzy są gotowi płacić za
pokazywanie własnych stron, to na tej bazie można stworzyć rodzaj
HYIPa. No i zaczęło się.
Różnice między HYIPem a autosurfem są liczne, choć nie aż tak
istotne. Dla mnie jednak autosurfy nie są specjalnie interesujące,
miałem z nimi mało do czynienia i wcale nie żałuję. Widzę je jako
w sumie piramidki, udające, jak zresztą zazwyczaj się dzieje, coś
innego i „poważnego”. Do tego wymagają od swoich użytkowników
nie tylko pieniędzy, ale i codziennego surfowania, co ja odbieram
jako nieprzyjemny przymus. A więc, jeśli Cię to interesuje, to nie ma
problemu i z pewnością znajdziesz na ten temat sporo informacji,
choćby w tych samych miejscach, o których ja tutaj mówię. Sam
natomiast nie będę się już na ten temat wypowiadał.
Autosurfy są jeszcze stosunkowo najbardziej zbliżone do HYIPów,
inne rodzaje w pewnym sensie pokrewnych programów, takie jak
dublery, gry e-gold, czy randomizery, nie są dość poważną sprawą
i nie mają większego powodu nas tutaj interesować. Będą one jeszcze
raz przelotnie wspomniane w tej książce, i to tyle.
4

Sam kiedyś miałem tego typu program i był całkiem popularny.
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Czy naprawdę można zarobić?
Ryzyko jest ogromne, ale stopy zwrotu tak samo. Albo inaczej, jeśli
wolisz – stopy zwrotu są ogromne, ale ryzyko także. Można więc
tutaj cokolwiek zarobić?

Że istnieją HYIPy, na których da się sporo zarobić, nie ulega
wątpliwości – oto tabela ukazująca dane dla kilku takich
programów: czas ich dotychczasowego życia („Lifetime”), czas, przez
jaki był monitorowany przez tę witrynę („Monitored”), status – czy
w tej chwili temu serwisowi płaci („Paying”), czy dopiero czeka na
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
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wypłaty („Waiting”), względnie problem, nie płaci („Not Paying”)
albo już nie istnieje („Closed”), plus parę innych interesujących
danych. Widzimy z tego, że istnieją programy, które zapłaciły już
inwestorom 600% zainwestowanej sumy, i nadal płacą. W dodatku
potrzeba na to było tylko 16 dni. A nie są to wcale HYIPy bardzo
wysokiej klasy, raczej najzwyklejsze sieciowe HYIPy, jakich wiele.5

To są najlepiej płacące programy z tej tabeli, która jest o wiele
dłuższa. Istnieją tam oczywiście i inne, nawet takie, które nie płacą
po prostu ani grosza, bo są po prostu oszustwami. Większość jednak
płaci, choć nie zawsze wystarczająco, by inwestor wyszedł na swoje.
Żeby wszystko nie wyglądało aż tak dobrze, jak wynika z tabelki
powyżej, oto jeszcze jedna, także z hyips-analysis.com/stat.php:

Te dane to zrzuty ekranu z witryny hyips-analysis.com, umieszczone tu za
zgodą jej właściciela. Jest to witryna zawierająca bardzo interesujące i całkiem
użyteczne dane statystyczne na temat HYIPów – zarówno obecnie działających,
jak i już zmarłych, w dodatku w bardzo przystępnej graficznej postaci.
Umieściłem tutaj te zrzuty, na wszelki wypadek – bo co by było, gdyby kiedyś ta
witryna znikła albo zmieniała adres, a ta książka jeszcze była czytana?
5
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Zwróć proszę szczególną uwagę
na

program

o

nazwie

SportsPointer, który wypłacił
już właścicielom tego serwisu
niesamowite

2065%

i nadal

płaci. Z drugiej strony w innym
miejscu na tej witrynie podana
jest

informacja,

użytkownicy

że

inni

SportsPointer

zgłaszają, że oni już wypłat nie
otrzymują.6

Może warto tu jeszcze wkleić
więcej

informacji

na

jego

temat, od razu w otoczeniu
programów o znacznie niższym
stosunku wypłat, choć wciąż
mają

jeszcze

szansę

się

poprawić:
Niestety tak dość często w tej dziedzinie bywa, że „duzi”, jak choćby właściciele
programów monitorujących, pieniądze dostają znacznie dłużej i rzetelniej, niż
mali. Z drugiej jednak strony małe pieniądze jest często znacznie łatwiej dostać,
niż duże. Takie są uroki inwestowania w HYIPY, poza tymi najwyższej klasy
oczywiście.
6
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Zachęcam Cię zresztą do obejrzenia większej ilości statystyk z tego
serwisu, to co pokazałem tutaj to tylko drobne przykłady.
A więc, takie całkiem nieinteresujące to chyba nie jest, zgoda? Szanse
wydają się być zdecydowanie lepsze niż w kasynie, a przecież i tam
nie brakuje amatorów.
W HYIPowej branży, przy pewnych
umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu, możliwe jest omijanie tych
najgorszych, a znajdowanie tych, które płacą dość, by człowiek
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
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wyszedł na swoje i lepiej. Nie każdemu taka perspektywa oczywiście
musi odpowiadać, ale z pewnością są i tacy, dla których ta
niepewność, możliwość dużej „wygranej” albo utraty wszystkiego,
będzie stanowiła równie wielką atrakcję, co same pieniądze, jeśli nie
większą. Jednak nawet jeśli to pieniądze są dla Ciebie najważniejsze
– tak, jak moim zdaniem być powinno – to i tak możliwość
zarobienia na HYIPach jest, dla wielu lubiących ryzyko osób, całkiem
interesująca. I dla tych osób przeznaczona jest ta książka.

Czy każdy HYIP to piramida?
Jeśli zainteresujesz się nieco tą sprawą, to
bardzo często będziesz słyszał (i widział)
stwierdzenia w rodzaju tych, że „95%
HYIPów to oszustwo”, oraz że „99%
HYIPów to piramidy”. Czy to prawda?
Otóż i tak, i nie.
Przede wszystkim ustalmy, o czym
właściwie mówimy - co w tym kontekście
oznacza słowo „HYIP”, co zaś słowo „scam”. Zacznijmy od tej drugiej
kwestii.
Przez scam rozumie się tutaj wszelkie programy, które już przestały
płacić, albo takie, które kiedyś płacić przestaną, i to nie z powodu
upadku wielkiego meteorytu, czy nowego najazdu Hunów, tylko:
●

●

dlatego, że są skonstruowane tak, że nie potrafią długo płacić,
albo też...
skutkiem decyzji swych nieuczciwych właścicieli, którzy
w pewnym momencie zwijają forsę i uciekają.
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Programy absolutnie i w żadnym stopniu nie będące piramidą,
określa się zazwyczaj, jako „prawdziwe” (real thing). Musimy sobie
jednak zdać sprawę z tego, że „bycie piramidą” nie jest sprawą
zerojedynkową, inaczej mówiąc nie jest to sprawa całkiem czarnobiała. Czyli nie jest tak, że zawsze albo się jest stuprocentową
piramidą, albo wcale. Oczywiście – istnieją (na szczęście) HYIPy
absolutnie nie będące piramidami, jak i (niestety) takie, które są
nimi w stu procentach. Jednak każdy program, który do utrzymania
swych zobowiązań potrzebuje w jakimś stopniu nowych wpłat, jest
w takim właśnie stopniu piramidą.7
I powiedzmy sobie otwarcie, że są one dość rzadkie, w każdym razie
wtedy, kiedy będziemy liczyć wszystko, co się w sieci przedstawia
jako HYIP i próbuje namawiać ludzi na włożenie weń pieniędzy. Jeśli
jednak ograniczymy się do wyższej klasy HYIPów, tych które
przeszły ostre DD, sytuacja znacznie się poprawi. Te nieco lepsze
HYIPy wcale nie zawsze są piramidami, choć niestety mogą zawierać
pewien element piramidy, te najlepsze piramidami być po prostu nie
mogą.
Z drugiej jednak strony, czas życia takiego średniej klasy HYIPa to
rok do dwóch lat, a tylko te najwyższej klasy powinny teoretycznie
żyć i płacić nieskończenie długo.
Nawiasem mówiąc, cały czas toczą się na poświęconych HYIPom
forach zażarte spory na temat tego, czy piramida może być
„uczciwa”. Jedni twierdzą, że z definicji nie może, drudzy
przekonują, że prawdziwym kryterium jest to, czy dany program
płaci tak długo, jak to możliwe. Satysfakcjonującej wszystkich
Można by się nawet zastanowić, czy najbardziej nawet legalne banki nie są
w tym znaczeniu piramidami. Oraz ewentualnie nad tym, jak to się kiedyś musi
skończyć...
7
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odpowiedzi jeszcze nie uzgodniono. Zapewne nigdy sie zostanie
uzgodniona. Jednak to, że na pewnych piramidach daje się zarobić,
jest już znacznie pewniejsze. Widać z tego, że forsa to dla niektórych
ludzi nie wszystko, co się liczy w życiu. I bardzo dobrze!
Ustaliliśmy już, że nie zajmujemy się w tej książce HYIPami
najwyższej klasy, wymagającymi milionowych wkładów i super
„dojść”. To, czym my się tu zajmujemy to sprawy dostępne dla „tzw.
normalnych ludzi”, znajdujące się, w swych najlepszych przejawach,
na obrzeżach tego typu inwestowania, w dodatku w świecie niejako
„wirtualnym”, bo w Internecie, gdzie już i tak panuje prawo dżungli.
Jest tu trudniej i bardziej ryzykownie, ale ponieważ nie ma nic za
darmo, więc człowiek biedny, a co najmniej nie multimilioner, musi
przemyślnością, zdolnością ponoszenia ryzyka, oraz pewną dozą
szczęścia nadrobić brak odziedziczonych milionów. Jeśli taki układ
Ci odpowiada, to czytaj dalej!
Twoim argumentem w tej grze będzie umiejętność dokonania Due
Diligence. (O czym traktuje większość tej właśnie książki.) Należycie
przeprowadzone DD pozwoli Ci – niestety nie zawsze, ale miejmy
nadzieję, że wystarczająco często – oprzeć się pokusie oddania
pieniędzy oszustom lub ludziom ewidentnie niepoważnym. Tylko
tyle i aż tyle. Im lepiej się tego nauczysz, im staranniej to będziesz
robił, im skuteczniej opanujesz własną chciwość i strach, im bardziej
będziesz skłonny się uczyć – tym bardziej zwiększysz swoją szansę na
pomnażanie swoich pieniędzy w tempie, o którym innym ludziom
nawet się nie śniło.
Jak już mówiłem, najlepszy internetowy HYIP, o jakim wiem, dawał
90% zysku (czyli zwracał 190% wkładu w 30 dni) co miesiąc, i czynił
to bez żadnych zakłóceń przez dwanaście miesięcy.
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Zarabiał na giełdzie Forex i na „normalnej” giełdzie, a piramidą
niemal na pewno nie był.
Do tego poziomu niewiele innych HYIPów się zbliżyło, ale całkiem
sporo istniało dłużej, a dawały nawet po kilkadziesiąt procent zysku
miesięcznie.
Jednak nawet w kategorii zwyczajnych piramidek, bez problemu
można znaleźć program, wpłacić w niego 10 albo 20 dolarów, trochę
poreinwestować (compounding nazywa się to po angielsku), a potem
wypłacić trzy lub czterokrotnie większą sumę. Wszystko w parę
miesięcy. Niestety z większymi sumami mogłoby być gorzej, więc
wielkie bogactwo Ci przy użyciu tej metody raczej nie grozi.
Straty są w świecie HYIPów rzeczą normalną, niemal codzienną, ale
bardzo poważne procentowo zyski tak samo. Jeśli potraktujesz całą
sprawę jako rodzaj ruletki, jako swego rodzaju hazard, to możesz
całkiem sporo zarobić. Raczej nie milion dolarów w cztery lata, ale
sporo. A jeśli nawet nie zarobisz, to przeżyjesz sporo przygód
i emocji. Byleś tylko za dużo nie stracił. Oczywiście wcale Cię do
inwestowania w HYIPy nie namawiam, sam musisz ocenić swoje
możliwości, potrzeby i optymalny poziom ryzyka. Ja po prostu
przedstawiam to, co udało mi się na ten temat zrozumieć i czego się
dowiedzieć.
Musisz jednak cały czas pamiętać – że poza tymi absolutnie
najwyższej klasy – HYIPy żyją krótko, rok to w ich świecie sporo,
dwa lata to wyjątkowo długie życie. Jeśli chcesz obejrzeć dane
statystyczne na temat obecnie działających, niedawno zmarłych
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i historycznych HYIPów – jak długo żyły lub jeszcze żyją różne
HYIPy, jak wiele płaciły, i ile można było na nich zarobić lub stracić,
polecam Ci te linki do serwisu, o którym już wspomniałem: hyipsanalysis.com/index.php, oraz hyips-analysis.com/stat.php.

Czego potrzeba, by zarabiać na HYIPach?
Największy żyjący inwestor giełdowy i jeden z najbogatszych ludzi na
świecie, Warren Buffet, stwierdził kiedyś, że:
Sukces w inwestowaniu nie jest skorelowany z IQ, jeśli tylko masz
je powyżej 25. Kiedy posiadasz normalną inteligencję, tym czego
potrzebujesz jest usposobienie pozwalające kontrolować skłonności
wpędzające innych ludzi w kłopoty przy inwestowaniu.
Nie mamy chyba powodu mu nie wierzyć. Z tego wynika, że Twoja
inteligencja, jaka by nie była, nie powinna stanowić większej
przeszkody w odniesieniu sukcesu w dziedzinie, o której
rozmawiamy. Istnieje w każdym razie wiele czynników, od których
ten sukces zależy w znacznie większym stopniu. Oto te
najważniejsze, w największym skrócie:
1. Potrzebujesz nieco pieniędzy, które mógłbyś
bez wielkiej szkody utracić
Z reguły mówi się tutaj o „pieniądzach, które możesz stracić bez
wielkiej szkody”. Czyli chodzi o to, że nie możesz inwestować
pieniędzy, które potrzebujesz na codzienne życie, buty dla dzieci, na
prezent dla żony na rocznicę Waszego ślubu, i tak dalej. Ostrzejsza,
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a moim zdaniem także słuszniejsza, wersja tego zalecenia, mówi, że
nie powinieneś ryzykować pieniędzy, których ewentualna strata
sprawiłaby Ci dużą przykrość. W żadnym zaś, ale to żadnym razie nie
powinieneś pożyczać, by inwestować w HYIPy!
Jaka jest minimalna suma, od której cała ta zabawa ma sens?
Rozumiesz oczywiście, jeśli zainwestujesz 50 dolarów, to
z pewnością szybko bogaczem nie zostaniesz, a zatem w tym sensie
będzie to suma o wiele za mała. Jednak na początek to możemy
chyba uznać za tę minimalną sumę. Przy pewnej dozie szczęścia
i staranności może ją zdołasz rozmnożyć, a nawet jeśli ją stracisz,
a po drodze sporo się nauczysz o HYIPach, to prędzej czy później uda
Ci się zdobyć następne 50 dolarów i zacząć od nowa z lepszym
skutkiem.8
W każdym razie zaczęcie z 50 dolarami i nabranie doświadczenia jest
znacznie lepszym rozwiązaniem, niż włożenie od razu grubych
tysięcy i utracenie ich w krótkim czasie.
2. Potrzebujesz upodobania do ryzyka i nerwów ze stali
Jeśli ryzyko – tego typu co na giełdzie, w pokerze – Cię nie
absolutnie bawi, to HYIPy raczej nie są dla Ciebie. W takim
przypadku albo Cię będzie ta sprawa nudzić, albo nadmiernie
stresować. Tak czy tak szkoda Twoich nerwów, czasu i pieniędzy.
Jeśli inwestujesz znaczące sumy i nie jest Ci niemal obojętne, czy je
rozmnożysz, czy stracisz, to potrzebujesz mocnych nerwów
i chłodnego umysłu. Co innego oczywiście, jeśli ryzykujesz tylko takie
Z reguły będziesz potrzebował o kilka procent więcej, bo jeśli kupisz np. e-gold
za 50 dolarów, to dostaniesz, zależnie od pośrednika, z którego usług
skorzystasz, nieco ponad 40. Może to także zająć nawet kilka dni.
8
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sumy, których ewentualna strata nie sprawi Ci wielkiej przykrości.
Wtedy cała ta zabawa może Ci to dostarczać miłego dreszczyku
emocji.
3. Potrzebujesz też pewnej znajomości angielskiego
Choć istnieją nieliczne HYIPy w językach innych niż angielskim
(witryna jednego znanego programu pozwala wybrać nawet nawet
język polski), to jednak bez niezłej znajomości angielskiego w piśmie
sprawa wydaje mi się beznadziejna. W końcu chodzi tutaj nie tylko
o radzenie sobie z samymi HYIPami, ale także z serwisami obsługi
płatności, forami, witrynami monitorującymi itd., a wszystko to, lub
niemal wszystko, jest po angielsku. Zdolność rozumienia
angielskiego w piśmie to naprawdę absolutne minimum. Jednak bez
umiejętności napisania po angielsku sensownego i uprzejmego
emaila, czy zapytania o coś na forum i zrozumienia odpowiedzi, też
będzie Ci niezwykle trudno i ryzyko dla Twojej kasy znacznie się
zwiększy.
4. Potrzebujesz także chęci i umiejętności uczenia się
To bardzo ważne cechy w każdym inwestowaniu, także w HYIPy.
Chodzi przede wszystkim o uczenie się na własnych błędach, bo ich
z pewnością nie unikniesz, choć powinieneś się starać.

Kto nie powinien się do HYIPów zbliżać?
Jeśli nie spełniasz wymienionych przed chwilą warunków, to nie
powinieneś HYIPów ruszać. Szczególnie zaś nie powinieneś ich

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński

HYIP NAJSZYBSZA DROGA...- darmowy fragment - kliknij po więcej

Piotr Obmiński

● str. 20

ruszać, jeśli Twoja sytuacja ekonomiczna jest naprawdę ponura.
Dlaczego spytasz? Próbowałeś kiedyś zarobić na giełdzie, kiedy na
gwałt potrzebowałeś większych pieniędzy? To się praktycznie nigdy
nie udaje! Ludzie, którzy na chłodno, np. na symulowanych
rachunkach, zarabiają na giełdzie bez większych trudności, w takiej
sytuacji popełniają głupotę za głupotą, a potem stres i chęć
odegrania się skłania ich do postępowania w stylu kamikaze.
Jeśli więc bardzo potrzebujesz pieniędzy, to zarób je gdzieś indziej,
a do HYIPów wróć, kiedy będziesz miał z czego żyć i parę groszy na
względnie beztroską zabawę w HYIPowanie. Tak jak w każdym
inwestowaniu, czy grze giełdowej – tutaj powinno się w zasadzie
zapomnieć, że chodzi o Twoje własne pieniądze, i grać tak, jakby
chodziło tylko o jak najlepsze wykonanie pewnego abstrakcyjnego
zadania.

Jeszcze nieco o psychologii inwestowania
Najważniejszą rzecz na temat tej psychologii właśnie Ci
powiedziałem. To o umiejętności uczenia się to też była psychologia
i też ważne. Wszystkie inne to przy tych dwóch sprawach drobiazgi.
Psychologia inwestowania w HYIPy jest zasadniczo taka sama, jak
psychologia wszelkiego inwestowania. I takie samo jest jej znaczenie.
Czyli ogromne, bo większość odnoszących sukcesy inwestorów
i graczy giełdowych uznaje, że aspekt psychologiczny jest
najważniejszym pojedynczym aspektem całej tej działalności.
Sporo też napisano na temat psychologii inwestowania na giełdzie,
co może mieć pewną wartość także i dla nas. Zarówno giełda, jak
i HYIPy (tak jak wszelkie inwestowanie czy spekulacje zresztą) to gra
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dwóch potężnych namiętności – chciwości i strachu. Jeśli nie dasz
się tym namiętnościom opanować, jeśli będziesz je potrafił
kontrolować, masz dużą szanse na wygraną. Musisz jeszcze tylko
wiedzieć, co robić, bo bez tego trudno coś zwojować nawet najlepszą
psychiką.
Jednak inwestowanie w HYIPy jest także w istotny sposób inne od
giełdy. Choćby dlatego, że jest jednak znacznie prostsze od gry
giełdowej, w sensie intelektualnym. Nikt dotąd nie stworzył
HYIPowej analizy technicznej. (O fundamentalnej zaś możemy
mówić jedynie w przypadku niektórych najlepszych HYIPów
z „górnej półki”, na jakie większości z nas jeszcze długo nie będzie
stać. Wtedy jednak będzie to ta sama analiza fundamentalna, co
w przypadku wszelkich innych firm.)
Jeśli zachowasz głowę chłodną i nie dasz się ponieść nadmiernej
chciwości, to w dłuższej skali czasu odniesiesz sukces, nie musisz do
tego być ani mistrzem w analizie wykresów, ani w czytaniu
kwartalnych sprawozdań. Podczas gry na giełdzie w czasie
rzeczywistym emocje – chciwości i strach – nie tylko starają się
wpłynąć na Twoje chłodno podjęte decyzje... To by było za proste!
One czasem po prostu nie pozwolą Ci wystarczająco jasno myśleć.
Przy HYIPach na szczęście nie ma tego problemu. Wybierać nowy
program możesz na chłodno, bez pośpiechu. A kiedy już
zainwestowałeś, to albo wszystko jest jak należy, albo zaczynają się
pojawiać niepokojące sygnały. W tym drugim przypadku
podejmujesz z góry ustaloną akcję – z reguły zaczynasz intensywnie
wypłacać pieniądze (oczywiście jeśli jest to w danej chwili w ogóle
możliwe). Nie musisz jednak tego rozstrzygać w ogromnym stresie
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i w czasie rzeczywistym. Każdy, kto próbował tego rodzaju gry na
giełdzie zrozumie i doceni tę różnicę.
Tak jak nie powinieneś się nigdy przywiązywać do konkretnych akcji,
tak nie wolno Ci przywiązywać się do konkretnych programów. Jeśli
jakiś spełnia Twoje oczekiwania, obsługa jest uprzejma
i kompetentna, jeśli po prostu go lubisz – daj na niego pozytywny
głos na kilku witrynach monitorujących. Kiedy jednak coś się
zaczyna w nim psuć, uciekaj i ratuj swoje pieniądze!

Jak szybko do miliona?
Oto, nieco przeze mnie przerobiony i zaadoptowany dla potrzeb tej
książki, interesujący tekst, który znalazłem w sieci. Jego autorem jest
ktoś podpisujący się Ddawg. Tekst ten ukazuje pewne bardzo
interesujące i dość nieoczekiwane zależności pomiędzy początkowym
kapitałem, miesięczną stopą zwrotu, oraz czasem potrzebnym do
rozmnożenia go do miliona dolarów.
Zamieszczając go tutaj, wcale nie staram się nikomu wmówić, że
zostanie milionerem jest łatwe i proste. Jednak są tu naprawdę warte
poznania informacje.

Ile czasu trzeba, by dzięki HYIPom zostać milionerem?
Czy naprawdę można się dzięki HYIPom szybko wzbogacić?
Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie.
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Choć niektóre HYIPy pozwolą Ci zainwestować nawet tak niewielką
sumę,

jak

10

dolarów,

by

jednak

zapewnić

odpowiednią

dywersyfikację swych inwestycji, będziesz raczej potrzebował co
najmniej 500 dolarów. Jest to mniej więcej tyle samo, ile musiałbyś
wydać na rozpoczęcie rokującej pewne nadzieje na sukces
działalności w jakimkolwiek programie typu MLM. (Uwzględniamy
tu wszelkie opłaty za pełne członkostwo w tym programie, jak też
koszty jego początkowej promocji. Nie wspominamy jednak nawet
o bardzo wielu godzinach, które musiałbyś spędzić na jego
promowaniu. Czego w przypadku pasywnego inwestowania w HYIPy
robić nie będziesz potrzebował.

Załóżmy zatem, że rozpoczynasz z kapitałem w wysokości 500
dolarów. Nie jest to suma niewyobrażalna, nawet dla kogoś nie
należącego do bogaczy, zgoda?
Tylko jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: do inwestowania nie
używaj pieniędzy potrzebnych Ci na czynsz czy jedzenie. Jeśli
naprawdę musisz rozpocząć z mniejszą sumą, pogódź się z faktem, że
możesz cały ten kapitalik utracić, a wtedy będziesz musiał zaczynać
od nowa. I tak, jeśli będziesz wytrwały, a do tego nauczysz się
prawidłowo kontrolować ponoszone ryzyko – w końcu Ci się uda.
Oto, na podstawie ścisłych matematycznych wyliczeń, jak długi czas
zajęła by Ci droga od 500 do miliona dolarów, przy różnych stopach
zwrotu. Chodzi nam o zyski kumulowane, re-inwestowane co miesiąc
w stu procentach.
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Po lewej widoczna jest miesięczna stopa zysku, po zaś prawej czas,
w jakim od początkowego kapitału w wysokości 500 dolarów
doszedłbyś do miliona dolarów.
5% -- 13 lat
10% -- 6 lat i 8 miesięcy
15% -- 5 lat i 6 miesięcy
20% -- 3 lata i 6 miesięcy
30% -- 2 lata i 5 miesięcy
40% -- 1 rok i 11 miesięcy
50% -- 1 rok i 7 miesięcy
60% -- 1 rok i 5 miesięcy
70% -- 1 rok i 3 miesiące
80% -- 1 rok i 1 miesiąc
90% -- 1 rok
100% -- 11 miesięcy
110% -- 11 miesięcy
120% -- 10 miesięcy
130% -- 10 miesięcy i 2 tygodnie
140% -- 9 miesięcy
150% -- 9 miesięcy
Z powyższego zestawienia wynikają pewne bardzo interesujące fakty.
Zwróć uwagę, że zwiększenie stopy zwrotu z 5% do 10% pociąga za
sobą ogromne skrócenie interesującego nas czasu, następne spore
skrócenie tego czasu odpowiada 20%. Mniejsze, ale też nie do
pogardzenia skrócenie tego czasu przypada na 30%, potem jeszcze
trochę na 40%, ale przy 50% spadek ten jest już dość nieznaczny, zaś
każde następne 10% ma już bardzo niewielkie znaczenie.
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Zwiększając comiesięczną stopę zwrotu z 80% do 150%, czyli niemal
ją podwajając, zaoszczędzisz tylko cztery miesiące! (Stopa zwrotu
zwiększona o 70% powoduje zaoszczędzenie około 30% czasu, ale to
będą tylko cztery miesiące.)
Łatwiej Ci to z pewnością będzie zauważyć przedstawiając powyższe
dane w postaci graficznej:
5% - niemal dwa razy więcej, niż ten bezpośrednio poniżej i nie
zmieściłoby się tutaj
10% llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllll
15% llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllll
20% llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllll
30% llllllllllll llllllllllll lllll
40% llllllllllll lllllllllll
50% llllllllllll lllllll
60% llllllllllll lllll
70% llllllllllll lll
80% llllllllllll l
90% llllllllllll
100% lllllllllll
110% lllllllllll
120% llllllllll
130% llllllllll
140% lllllllll
150% lllllllll
Powszechnie akceptowana w świecie finansów formuła głosi, że
„wysokie zyski wiążą się z wysokim ryzykiem”, albo nieco inaczej tę
samą myśl formułując, że „wysokość stopy zwrotu jest
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proporcjonalna do wysokości ryzyka”.9 Jest to niewątpliwie
w ogólnym sensie prawda, choć w różnych konkretnych przypadkach
ta zależność może być mniej prosta. Przyjmijmy ją tutaj na roboczo,
jako słuszną, ponieważ żadnych ściślejszych danych i tak nie mamy
skąd wziąć.
Wychodząc z przedstawionych przed chwilą danych oraz naszej
hipotetycznej zależności pomiędzy stopą zwrotu i ryzykiem, staramy
się teraz zminimalizować jednocześnie czas potrzebny na
rozmnożenie 500 dolarów do sumy miliona dolarów, oraz nasze
ryzyko utraty całości pieniędzy.
Diagram bardzo wyraźnie ukazuje, iż najlepszy stosunek czasu do
ryzyka odpowiada stopom zwrotu między 30% a 50%. Widać też, że
stopa zwrotu wynosząca 20% ma wyraźną i wysoką przewagę nad
stopą zwrotu wynoszącą 10%. I dlatego właśnie 20% to najniższa
interesująca z naszego punktu widzenia stopa zwrotu.
Wynika z tego, że praktycznie wszystkie powszechnie stosowane
metody inwestowania, takie jak bankowe lokaty terminowe, czy
obligacje, nie dają praktycznie żadnej szansy na stanie się
milionerem, podczas gdy każda inwestycja dająca co miesiąc co
najmniej 20% zysku, praktycznie to zapewnia, i to w całkiem
krótkim czasie.
Przyjrzyjmy się teraz wpływom wielkości początkowego kapitału na
czas potrzebny na zostanie milionerem. Przyjmijmy roboczo, że
inwestujesz w HYIP zapewniający co miesiąc 40% zysku, i że ten
zysk możesz co miesiąc re-inwestować. Ile czasu zajmie Ci w takich
W tę zależność wchodzi jeszcze płynność danej inwestycji, to jednak
w niniejszym rozważaniu pomijamy. Ta sprawa jest jednak przy inwestowanie
w HYIPy naprawdę ważna i dlatego omówimy ją nieco później.
9
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warunkach droga do miliona dolarów zależnie od wielkości Twego
początkowego kapitału?
Po lewej jest suma, od której zaczynasz, po prawej czas potrzebny na
osiągnięcie miliona dolarów.
0,05 dolara
0,50 dolara
5 dolarów
50 dolarów
500 dolarów
5000 dolarów
50000 dolarów
500000 dolarów

-- 4 lata 3 miesięcy
-- 3 lata 8 miesięcy
-- 3 lata 1 miesiąc
-- 2 lata 6 miesięcy
-- 1 rok 11 miesięcy
-- 1 rok 4 miesiące
-- 9 miesięcy
-- 3 miesiące
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Ukazuje się tu pewien naprawdę zaskakujący fakt – otóż rozpoczęcie
z o wiele większym kapitałem wcale nie przyspiesza dojścia do
miliona aż tak bardzo! Choć 500 tysięcy dolarów to dziesięć
milionów razy więcej, niż pięć centów... osiągnięcie celu staje się
wtedy tylko 17 razy szybsze!
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Jeśli chcesz dywersyfikować swoje inwestycje (a powinieneś), to
dysponując sumą mniejszą niż powiedzmy 150 dolarów, możesz
mieć spore trudności z zainwestowaniem w nie jeden, ale kilka
programów. Choć z drugiej strony istnieje nieco dobrych programów
akceptujących wkłady wynoszące tylko 50, albo nawet i tylko
10 dolarów.
Podsumujmy rezultaty naszych dotychczasowych badań.
1. Nawet jeśli zaczynasz z mniejszym kapitałem, dojście do
miliona dolarów zajmie Ci tylko około roku dłużej.
2. Choć wysokie stopy zwrotu mogą kusić, a do tego istnieją
dobre powody, by na początku starać się je osiągnąć, dzięki
czemu można będzie, tak szybko, jak to możliwe, „zamknąć
okno ryzyka”, należycie dywersyfikując swoje inwestycje –
w istocie nie potrzebujesz nic ponad 40% miesięcznie. A nawet
i 20% wcale nie będzie złą rzeczą. Zresztą stopy zwrotu
znacznie powyżej 40% bardzo zwiększają szansę, że dany
program jest po prostu oszustwem, albo, jeśli nawet nim nie
jest, to że nie utrzyma długo takiego poziomu wypłat i szybko
padnie. W końcu wystarczy kilka nieudanych transakcji, czy
jakaś niepokojąca pogłoska, by nawet dobry program zaczął
mieć kłopoty z wypłacalnością.
Okazuje się, że mając tylko 50 dolarów oraz program płacący co
miesiąc 30% (skumulowanego) zysku, staniesz się dolarowym
milionerem w ciągu trzech lat i dwóch miesięcy! Nie oznacza to
oczywiście, że możesz po prostu wpłacić pieniądze w jakikolwiek
pojedynczy program i oczekiwać, że tak prosto zdobędziesz milion
dolarów. Podstawowa zasada jest tutaj taka, że nigdy nie możesz być
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w stu procentach pewien, że dany program będzie jeszcze istniał za
tydzień.
W
świecie
HYIPów
wszystko
polega
na
prawdopodobieństwie. Wbij sobie to do głowy na zawsze! Tutaj nie
chodzi też jednak o to, by za każdym razem mieć rację. Z pewnością
nie za każdym razem uda Ci się wybrać właściwe programy.
Nie znam absolutnie nikogo w tym biznesie, komu by się to zawsze
udawało. Musisz po prostu nauczyć się unikać najgorszych oszustów
i najbardziej nieuczciwych programów, musisz nauczyć się rozkładać
zyski oraz mieć rację częściej niż jej nie mieć. To wszystko. Przyda Ci
się trochę wiary w siebie i ludzi – nie wszyscy są oszustami. Do tego
wystarczy Ci kilka rzetelnych, dobrze prowadzonych funduszy, byś
zrekompensował sobie z nadwyżką straty poniesione na paru
nieudanych inwestycjach.
Spójrzmy może znowu na liczby. Mając początkowo 50 tysięcy
dolarów, przy comiesięcznej skumulowanej stopie zwrotu
wynoszącej 100% – milionerem stajesz się w ciągu pięciu miesięcy.
Mając 50 dolarów (jedną tysięczną tamtej sumy), przy stopie zwrotu
wynoszącej 30% (czyli mniej niż jedną trzecią) – milionerem stajesz
się w ciągu trzech lat i dwóch miesięcy, czyli w czasie zaledwie 7,6
razy dłuższym. Pomyśl – z jedną tysięczną początkowego kapitału,
i przy bez porównania mniejszym ryzyku!
Kiedy zaś już dojdziesz do miliona dolarów, wtedy 7% miesięcznie
wystarczy Ci, by wydawać rocznie milion dolarów, i jeszcze utrzymać
cały swój kapitał w stanie nienaruszonym przez inflację.
Jeśli więc ktoś pragnąłby zdobyć milion dolarów (a kto by nie
chciał), ma dość cierpliwości, by parę lat poczekać, ale pragnie także
względnej pewności, że cel swój osiągnie, nie zaś straci cały kapitalik,
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chce więc za bardzo ryzykować... to niech wie, że 500 dolarów
i rzeciętne zyski w wysokości 20% miesięcznie, uczynią go
milionerem w ciągu trzech lat i sześciu miesięcy.
Dobrym, a prawdopodobnie najlepszym, argumentem na rzecz
naprawdę wysokich zysków jest to, że umożliwiają one szybkie
zamknięcie „okna ryzyka”. Wysokie zyski będą Ci potrzebne w fazie
początkowej – po to, byś mógł swoje inwestycje zdywersyfikować.
Potem będzie Ci przede wszystkim zależało na większym
bezpieczeństwie, które uzyskasz inwestując w większą ilość
stosunkowo bezpiecznych, mniej płacących programów.10 Wtedy
będziesz na przykład mógł pojechać na wakacje bez lęku, że Fundusz
Oferujący Niesamowicie Wysokie Zyski, w który zainwestowałeś
swoje pieniądze, padnie, w mgnieniu oka pozbawiając Cię większości
kapitału.
Pamiętaj, że cały czas mówimy tu o czymś całkiem innym, niż
typowa lokata bankowa, całkowicie bezpieczna i dająca realnie jakieś
3% rocznie. Jesteś dorosły. Wiesz, że w HYIPach możesz stracić
pieniądze, a wtedy nikt tych Twoich strat nie unieważni. Ale
powinieneś też wiedzieć, że nagroda za sukces jest tu o ieporównanie
większa. I że jest praktycznie pewna, jeśli wykażesz się należytą
dyscypliną, wytrwałością, oraz zdobędziesz pewne doświadczenie.
Można by jeszcze dodać, że inną całkiem realną strategią, dostępną
nawet dla ludzi niebogatych i prowadzącą do szybkiego rozmnożenia
kapitału, byłoby inwestowanie powiedzmy co miesiąc pewnej
dodatkowej sumy, na przykład stu dolarów.
Cały czas przyjmujemy tutaj robocze założenie, że inwestycja dająca 60%
zysku jest około trzy razy bardziej ryzykowna od tej, która daje 20%. Jak już
wspomniałem, jest to bardzo przybliżona generalna reguła, choć lepszej raczej
nie mamy szansy znaleźć.
10
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Jak skorzystać z praktycznej wiedzy
zawartej w pełnej wersji ebooka?

Więcej praktycznych wskazówek o tym jak inwestować swoje
pieniądze znajduje się w pełnej wersji ebooka:

HYIP – Najszybsza droga do bogactwa, czy...
wirtualna ruletka, czyli dlaczego warto
i jak inwestować w internetowe HYIPy
Zapoznaj się z opisem na stronie:

http://hyip.zlotemysli.pl

Dowiedz się jak zainwestować pieniądze,
by dla Ciebie pracowały
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POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:
Marketing internetowy w praktyce – Angus Mcleod
Dowiedz się krok po kroku,
jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.
Jeśli myślisz poważnie o biznesie internetowym i chcesz się
dowiedzieć czym jest marketing internetowy od praktyka,
na pewno poważnie zastanowisz się nad inwestycją
w ebooka "Marketing internetowy w praktyce".
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://marketing-internetowy.zlotemysli.pl
"Świat jest podzielony w stosunku 80/20, także w dziedzinie marketingu i jego
skuteczności. Jeśli chcesz należeć do 20% osiągających sukces, to ta publikacja jest
dla ciebie lekturą obowiązkową."
Krzysztof Abramek

Blogi od A do Sławy i pieniędzy – Angus Mcleod
Stwórz swoje własne blogowe imperium!
Szukasz
sposobu
na
internetowy
biznes, który
PRZYCIĄGNIE tysiące klientów pragnących usłyszeć, co
masz im do powiedzenia?
Publikuj własnego bloga, który będzie codziennie
odwiedzany przez tysiące ludzi, pragnących usłyszeć, co
masz do powiedzenia i kupić, co masz do sprzedania!
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://blogi.zlotemysli.pl
"Dzięki uruchomieniu blogu, pisaniu w nim, zdobywam większe zaufanie
potencjalnych klientów. Inwestycja w tego ebooka zróciła mi się już
trzykrotnie, w zaledwie 2 tygodnie :)"
Piotr Majewski informatyk

Zobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników
na stronie www.zlotemysli.pl

