MIÉRT AZ INGATLAN/KRIPTOBÁNYA BEFEKTETÉS
Amikor van az embernek pénze, amit nem költ el, mert a pénz JÖVŐBELI ÉRTÉKÉT nézi, akkor
befektetési lehetőségek után néz.
Mi a legfontosabb kérdés a befektetésnél?
Biztonság, megtérülés!
Az egyik legfontosabb feladatod, hogy a tőkéd biztonságba tudd! Azt nem szabad kockáztatnod.
Gondolom nem azért tettél félre pénzt, hogy azonnal elveszítsd. Ha kockáztatni akarsz, akkor a
kamatot kockáztasd.
Olyan lehetőséget keresel, ahol a tőkéd biztonságban van és a Banki kamatnál nagyobb megtérülést
hoz.
Sok ember számára ez nem is olyan könnyű.
Nem arra gondolok, hogy 1 óra alatt kerestem 1 milliót. Ezek szép siker történetek, amit nem tud
megismételni minden órában egy átlagember.
Egyszóval a piacot nem olyan könnyű legyőzni.
Én úgy gondolom, hogy az ingatlan/kripto bányászattal meg tudod csinálni a szerencséd.
Én ebben a két befektetési lehetőségben találtam meg a legnagyobb biztonságot. Ebben a két
lehetőségben jóval nagyobb haszon van, mint a Bankbetétben.
Sőt!
Természetesen ezt a két befektetési formát meg is kell tanulni.
Ez nekem nagyon tetszik, hogy kizárólag RAJTAM MÚLIK, hogy milyen hozamot produkálok. Senkit
sem okolhatok, sem személyt, sem körülményt, a veszteségemért.
Ebben a két befektetési formában 100 %-ban uralom a pénzem és a pénzem megtérülését.
Tudsz még ilyen lehetőséget?
Nem okolhatom a kormányt sem, mert megadóztat, ő is csak pénzt akar. Adózni különben is csak a
nyereségből kell.
Az ingatlanod/kripto bányagéped te birtokolod, minden nap megnézheted, megfoghatod, mert nem
veszi el tőled senki.
Ha nem tetszik a hazai helyzet, akkor odébb tudsz állni egy, vagy több országgal. Mindig van a
világban olyan gazdasági környezet, ami kedvező a számodra.
A tőke mindig oda megy, ahol nem adóztatják agyon, illetve nem akarják elvenni, államosítani. Ez
ilyen egyszerű.

Sajnos Magyarországon is volt rá több példa, hogy elvették az emberek pénzét. Bankok tönkre
mehetnek, volt rá példa például Máltán és még sok más országban. Bróker cégek eltűnhetnek, erre is
volt példa.
Szerintem meg kell tanulnod befektetni. Meg kell tanulnod uralnod a pénzed áramlását.
Áramoltatnod kell a pénzed, méghozzá pozitív irányban.
Meg kell védened a befektetésed mindenkitől és mindentől! Sőt, meg kell tanulnod úgy befektetni,
hogy a nagy intézményeket teljesen kihagyod belőle. Nem adsz nekik pénzt, nem bízol rájuk pénzt.
Egyedül saját magadtól nem tudod megvédeni a befektetésed. Ezt a rizikót tudod csökkenteni
tanulással.
Olyan lehetőséget kell teremtened a befektetésed számára, hogy kamatozzon és eközben
biztonságban is legyen.
Ezek a befektetési lehetőségek nem zsákba macskák. Mindent tudsz előre kalkulálni, meg tudsz
mindent tervezni.
Tervezd is meg, írj le mindent és nézd át többször. Meg fogod látni a gyenge pontokat.
Tudod tervezni az ingatlan befektetésed vételét, eladását, bérbeadását. Ismerned kell a piacot és
akkor látod a pontos számokat és látod a megtérülést.
Látod előre a kripto bányagéped árát, a bányászat havi bevételét, megtérülését.
Tudsz tervezni a nyereséggel és az adóval is.
A befektetések adózása a legkedvezőbb a világon szinte mindenhol, különben a tőke elmenekül az
országból.
Ezen két befektetési lehetőséggel minden rajtad múlik!

Regisztrálj! http://www.ludmanhaz.hu/hu/hirlevel_video/

