UVODNIK

›› Realni in virtualni izzivi

Darko Švetak
urednik

Revija IRT3000 je še lažje
dosegljiva. Z vami smo tako
na družabnih kot poslovnih
omrežjih Facebook, Twitter in
LinkedIn, kjer najhitreje stopite
v stik z nami in spremljate
aktualne aktivnosti naše ekipe.

Tale uvodnik nastaja sredi januarja, ko je
na borzah s kriptokovanci in kriptožetoni
vse rdeče. Menda že tretji dan zapored.
Mediji poročajo o prepolovitvi vrednosti
večine kriptopremoženja. Na drugi strani
pa tovarne in delavci delajo naprej, večina
se za ta svet sploh ne zmeni. Nahraniti
morajo sebe in svoje družine.

Ste se kdaj vprašali, kaj vodi ljudi v takšno
početje? Preprosto povedano – želja po (hitrem
in enostavnem) zaslužku, ki je pri marsikaterem posamezniku že prerasla v (zgolj) pohlep.
Da je to dober recept za polom ali celo zlom
posameznika in njegove psihe, lahko opazujemo te dni. Bojim se, da bo škoda v prihodnjih
mesecih in letih še zelo velika.

Svet ni eden, svetova sta dva. Vsaj v Sloveniji,
ki, tako lahko berem na spletu, postaja nekakšna kriptomeka – pristašev oziroma vernikov v
kriptovalute in trge je glede na delež prebivalcev
največ v svetu. Po mesecih nenormalno radodarnih, v žargonu bi jim lahko dejali kar pijanih
donosov sredina januarja prinaša streznitev –
grobo korekcijo navzdol. Kriptoveterani bodo
le zamahnili z roko in dejali – že videno. Kaj pa
vsi drugi? Frizerke, avtomehaniki, peki in vsi
drugi, ki so konec lanskega leta podlegli kriptomaniji in se odločili, da na tem vrtiljaku pač ne
smejo manjkati? Danes jim je slabo, zelo slabo.
Večina vlagateljev je svoje kriptopremoženje
prepolovila, vsaj tisti, ki ga niso pravočasno
prodali – vnovčili. Katero izmed taktik izbrati
ob padcih tečajev na kriptoborzah, je stvar
posameznika. Lahko se sprijazni z izgubo in
reši vsaj tisto, kar se rešiti da – mogoče se bo
nato opogumil in na dnu vložil še enkrat ter
igro začel znova – z bistveno boljšega izhodišča.
Večina prej naštetih kriptoprišlekov se seveda s
kriptokovanci ne ubada vsak dan, niti jim to ni
treba. Preprosto jih »držijo« in čakajo na lepšo
vremensko napoved – takšno, ki bo rdečo barvo
zamenjala z zeleno, kriptosvet namreč obožuje
zeleno. Številni si ne bodo nikoli priznali, da so
z naložbo v kriptovalute kupili loterijsko srečko
– a se tveganje večini ni izšlo.

Ali bodo kriptovalute deležne regulative in v
kakšnem obsegu, bomo še videli. A kdor meni,
da so izjemni dobički v kratkem času, govora
je o 10-, 100-, 1000- in celo več kot 10.000-kratni višini izhodiščne vrednosti posameznega
kriptokovanca, normalni, ne razmišlja z
zdravo pametjo. Ljudje vlagajo realen denar
v morebitne fiktivne in vsekakor navidezno
privlačne projekte in kovance ob predpostavki
hitrega dviga vrednosti. Kupujejo obljube, ki se
morebiti nikoli ne bodo izpolnile. V realnem je
stanje seveda povsem drugačno. Tam lastniki
kapitala le-tega vlagajo v stroje, opremo, razvoj
ter delovno silo in postopoma gradijo svoj kupček. V realnem svetu so že 10-kratni donosi na
meji znanstvene fantastike. Tudi če posamezno
podjetje izumi zelo superioren izdelek, ga v
kratkem času ne more izdelati v količinah, ki
bi zadostile povpraševanju po svetu, zato imajo
tekmeci čas, da ga dohitijo oziroma vsaj bolj ali
manj uspešno lovijo (primer: Tesla).
Pazite se zahrbtnosti kriptovalut; sam pravim
»hitro pridobljeno, hitro izgubljeno«. Vanje
vlagajte le sredstva, ki jih lahko pogrešite,
nikakor pa ne ogrozite svojega fizičnega in
psihičnega obstoja.

Preverite, ali je žreb tokrat izbral vas!

Vmesno žrebanje v
veliki nagradni igri
za naročnike revije
IRT3000

Pri reviji IRT3000 vas, cenjeni naročniki, kar naprej razvajamo. Skrbimo za vašo odlično
obveščenost, izobraževanje in včasih tudi za razvedrilo. Velika nagradna igra revije IRT3000
leta 2015 prinaša kar za 2000 evrov nagrad. Ob koncu leta jih bomo razdelili med srečneže,
ki jih bomo žrebali med vsemi naročniki, novimi in tistimi, ki boste naročnino le podaljšali.
V tokratnem vmesnem žrebanju nagrado (USB ključek in blok IRT) prejmeta:
• Nemec Drago s.p.,Nemec Drago, Tišina
• Aljoša Bolčina, Laško
Oba naročnika ostajata v bobnu še za veliko žrebanje, ki bo konec leta.
Sodelujte tudi vi. Podaljšajte naročnino ali izpolnite naročilnico na spletni strani www.irt3000.si.
Letna naročnina znaša samo 30 evrov.
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