
Klaar voor de toekomst
Basiscursus decentraal vermogen genereren zonder investering

Voorwoord

Wie om zich heen kijkt en er voor kiest niet de ogen te sluiten voor de zaken die zich op dit
moment wereldwijd voltrekken kan niet anders dan tot de conclusie komen dat stukje bij
beetje de verworven vrijheden van de burger worden ingeperkt.

Ongeacht wat u ervan vindt hebben we dankzij de Corona pandemie een voorproefje gehad
van hoe snel onze grondrechten kunnen worden ingeperkt, opgeschort, ja zelfs gewoon
afgenomen. Lockdowns, avondklokken, vaccinatie drang en dwang en ook de corona
toegangsbewijzen, zijn het bewijs van hoe snel we wakker kunnen worden in een totalitaire
wereld en ook nu zien we het weer die richting opschuiven met deze keer
klimaatverandering als voorwendsel.

Wat zowel de pandemie als de klimaathysterie met elkaar gemeen hebben is dat er zwaar
wordt geleund op het creëren van angst en financiële repressie. Het meest recente
voorbeeld hiervan is het energie plafond, wat een wolf in schaapskleren is. Natuurlijk is het
niet te ontkennen dat met de door het dak geschoten energieprijzen hulp nodig is voor de
bevolking om het hoofd boven water te houden, maar daarbij moeten we niet vergeten dat



diezelfde overheid die ons nu zogenaamd de helpende hand toesteekt, de veroorzaker is
van de waanzinnige prijzen die we betalen voor gas en stroom! Immers maken belastingen
en accijnzen ongeveer de helft op van de prijs en laten we niet vergeten dat het de sancties
waren die de westerse overheden hebben opgelegd aan Rusland die de reeds hoge prijzen
naar waanzinnige proporties hebben gedreven. Intussen floreert de Russische economie en
voorziet het IMF een krachtig herstel ervan terwijl de westerse beschaving over de afgrond
staart naar een naderende en waarschijnlijk onvermijdelijke recessie.

De werkelijkheid is dan ook dat we niet kijken naar een helpende hand van de overheid
maar naar een voorproefje van wat komen gaat. Middels het energie plafond mogen we
ruiken en wennen aan dagelijkse energie quotas waarmee geld wordt gebruikt als
dwangmiddel want ga je over je quota voor die dag, dan is dat onbetaalbaar dankzij de
krankzinnig opgedreven prijzen.

Nu, zal dit waarschijnlijk nog een tijdelijke gebeurtenis zijn net als de lockdowns en de
coronapassen ten tijde van de pandemie dat waren, maar wie ziet hoe de klimaat waanzin
zich ontwikkeld kan nagaan dat er in de (nabije) toekomst een moment komt dat deze
maatregelen niet langer tijdelijk zullen zijn.

De overheden, wereldwijd zien ook dat steeds meer mensen bovenstaande door beginnen
te krijgen en spant het net aan omtrent financiële transacties. In Nederland worden pogingen
ondernomen alle transacties vanaf € 100 te monitoren, en uiteraard is het voor ons eigen
bestwil want het is immers om misdaden zoals witwassen en terrorisme te bestrijden.

Of u bovenstaande nou onderschrijft of niet, in een wereld waar overheden steeds meer de
voet achter de voordeur probeert te krijgen en meer en meer componenten van ons leven
trachten te bepalen is het verstandig om vermogen op te bouwen, daar waar de overheid er
geen vat op kan krijgen en omdat we hoogstwaarschijnlijk nog wel een aantal jaren
verwijderd zijn van het totalitaire scenario zoals ik hierboven heb beschreven wat in
babystapjes, stukje bij beetje wordt uitgevoerd, is nu de tijd om hiermee te beginnen, want
een vermogen bouw je niet op in een paar weken, dat is een jarenplan.

Dat plan, dat vindt u in deze cursus en vervolgen die nog gaan komen…

2



Inleiding

Het doel van deze cursus is om te voorzien van de basis gereedschappen om kleine
hoeveelheden cryptovaluta te genereren en deze vervolgens in te zetten om passieve
inkomensstromen te creëren waarmee een decentraal vermogen kan worden opgebouwd.

Hiervoor gaat u leren hoe u door gebruik te maken van enkele websites dagelijks zonder
investering cryptovaluta te verdienen en daarmee door middel van “Staking” meer van te
maken.

Alles wat u nodig heeft is de tijd om dagelijks de taken uit te voeren om uiteindelijk een
inkomensstroom op gang te krijgen waar u niet voor hoeft te doen na enkele maanden.
Tot slot gaan we u leren de inkomsten daarvan om te zetten in zogeheten “Stabile Coins” die
waardevast zijn en waarmee het uiteindelijke vermogen veilig wordt opgebouwd en
waarover u tot 10% rente zult ontvangen op jaarbasis.

Waarom kleine beetjes crypto in plaats van investeren

De opzet van deze basiscursus is om het voor iedereen mogelijk te maken een decentraal
vermogen op te bouwen en dat betekent ook de mensen die geen geld hebben om te
investeren, maar ook wanneer u wel de financiële middelen heeft om te investeren in Crypto
en daarmee een flink aantal stappen van de cursus over zou kunnen slaan is het raadzaam
de strategieën beschreven in deze cursus te gebruiken. Daar zijn een aantal redenen voor te
noemen:

Wanneer u crypto koopt met fiat geld moet u dit overmaken naar een beurs om de
cryptovaluta van uw keuze aan te kopen. Dergelijke centrale beurzen zijn handig maar
worden ook gereguleerd door de overheid en hebben daarmee een meldplicht waardoor u
niet langer anoniem een decentraal vermogen kunt vergaren.

Met name mensen die op enige wijze toeslagen en/of subsidies ontvangen kunnen hierdoor
in de problemen komen, zoals de “toeslagen affaire” reeds heeft laten zien. Crypto
genereren via de in deze cursus beschreven websites is anoniem en aangezien er geen
banken bij te pas komen en ook geen gecentraliseerde crypto beurzen is anoniem en veilig
ook voor diegenen die een uitkering ontvangen of toeslagen/subsidies.
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Voorbereiding

Om de hieronder beschreven strategieën toe te kunnen passen
heeft u het volgende nodig:

1. Een account bij Final Autoclaim
DIt is nodig voor strategie 1

2. Een account bij Fire Faucet
Dit is nodig voor strategie 2

3. Een account bij Cointiply
Dit is nodig voor strategie 3

4. De Metamask Wallet browser extensie
Dit is nodig bij strategie 1

5. Atomic Wallet
DIt is nodig bij strategie 2

Niet noodzakelijk maar wel aanbevolen:

Het is aanbevolen om u te registreren op het T2W forum zodat u vragen en
opmerkingen kunt plaatsen in de fora voor deze cursus zodat we u kunnen helpen
indien dat nodig is. Ook na het volgen van deze cursus zullen wij het forum gebruiken
als community waar kennis omtrent crypto kan worden gedeeld en ook volgende
cursussen zullen op deze wijze worden ingezet.
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https://autofaucet.dutchycorp.space/?r=Urubin
https://firefaucet.win/ref/Urubin
http://www.cointiply.com/r/pR8vZ
https://metamask.io/
https://atomicwallet.io/nl/downloads
https://time2wakeup.me/bb/member.php?action=register


Strategie 1

Final Autoclaim van Dutchy Corp is mijn favoriete alles in 1 gratis crypto bron en dus spreekt
het voor zich dat de allereerste strategie om crypto te verdienen met deze website is
Deze strategie noem ik de tactiek voor luie mensen(zoals mij) en deze ga ik hieronder uiteen
zetten:
Allereerst zal ik in het kort uitleggen wat er allemaal kan op Final Autoclaim
Op Final Autoclaim kan je een token verdienen genaamd Dutchy Coin. Dit is geen coin in de
crypto zin van het woord, het is gewoon de coin die je kan gebruiken voor alles op de site.

Je kan onder andere Dutchy coins verdienen met:

● Klikken op advertenties
● Gratis ieder half uur ophalen via hun Faucet
● Het uitvoeren van taken van de offerwalls die ze aanbieden
● Het invullen van enquêtes

Deze coins kan je vervolgens omzetten naar de door jou gewenste crypto valuta(Ze hebben
meer dan 70 coins waar je uit kan kiezen) en 1 van deze coins is hun eigen token genaamd
Space token. Deze coin is ongeveer $ 0,02 cent waard en is de afgelopen maanden vrij
waardevast gebleken. Op het dieptepunt van de huidige markt was de coin $ 0,015 waard
en op het hoogte punt $ 0,027 en heel belangrijk op Final Autoclaim kan je deze Space
token riscoloos staken.

Wie het artikel over wat je in termen van verdiensten kan verwachten heeft gelezen weet dat
we rente op de stabile coins krijgen. Die rente heet eigenlijk staking en datzelfde kan je ook
doen op Final Autoclaim met de Space token. Vanaf 100 Space tokens kan je ze inleggen en
maar liefst tot 50% rente krijgen op je coins op jaar basis! Je kan een maximum van 200000
tokens inleggen wat neerkomt op tussen de $ 5 en $ 8 per dag aan rente als je 200k tokens
hebt ingelegd.Het mooie is dat je de coins in je eigen Wallet kan bewaren en je ze ook ten
allen tijde op kan nemen(en omzetten naar een stabile coin) en dat is wat ik doe
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https://autofaucet.dutchycorp.space/?r=Urubin
https://autofaucet.dutchycorp.space/?r=Urubin
https://autofaucet.dutchycorp.space/?r=Urubin
https://autofaucet.dutchycorp.space/?r=Urubin
https://time2wakeup.me/wat-kan-je-verwachten-in-termen-van-verdiensten/
https://autofaucet.dutchycorp.space/?r=Urubin


Het proces in detail:

Wat ik doe is het dagelijks uitvoeren van de volgende stappen:

1. Ik verdien zoveel mogelijk Dutchy coins met het invullen van enquêtes en het klikken
op advertenties, etc, en deze zet ik om naar Space Token om deze vervolgens in
mijn Wallet op te slaan.

2. Deze wallet is verbonden met Final Autoclaim(Hebben ze een prachtige heldere
handleiding voor op de site) en ik heb staking geactiveerd. Hierna gaat de teller
lopen en iedere 4 uur schrijft Final Autoclaim mijn rente bij.

3. 1 keer per dag neem ik de rente op en stuur deze ook naar mijn Wallet en zo groeit
de hoeveelheid Space token. Wanneer de 200k bereikt is gebruik ik de rente tokens
om 1 van de andere tokens te staken op de site(Dat wil zeggen je legt je Space
Tokens in en krijgt er een andere zoals Atom of Shiba Inu voor terug. Daar is rente
tussen de 7 en 10% dus wel wat minder als de space tokens maar omdat je er verder
niets voor hoeft te doen is het opzetten en lekker door laten lopen en eens in de
zoveel tijd opnemen.

4. Wanneer ik ook bij die tokens het maximale aantal Space tokens dat ik kan inleggen
heb bereikt(het maximum bij die tokens is 5000 Space Tokens) pak ik de nog steeds
binnenkomende rente op mijn Space tokens en zet deze om naar USDT en die gaan
naar mijn USDT Wallet. Zo groeit mijn USDT dagelijks met tussen de $5 en de $8 en
daar hoef ik vrijwel niets voor te doen. Dat is tussen de $ 150 en $ 240 maandelijks
en daar komt dan ook weer de rente overheen.

Samenvattend: Door een paar maanden hard te werken en zoveel mogelijk Dutchy
coins dagelijks te vergaren heb ik nu een passief inkomen van tussen de $ 150 en $
240 maandelijks waarmee mijn stabile coin voorraad groeit en daarmee dus ook de
rente die ik daarop krijg en het enige dat ik ervoor hoef te doen is de tokens omzetten
en naar mijn Wallet sturen wat minder dan 5 minuten per dag in beslag neemt.

Daar komen dan de overige coins die ik stake nog bij. Die zet ik eens per drie maanden om
naar USDT wat ook nog een variabele hoeveelheid oplevert afhankelijk van de koers van
deze munten.

Vragen en/of opmerkingen over strategie 1 kunt u plaatsen in het daarvoor bestemde
forum op T2W

Wat heb je nodig:

● Een account bij Final Autoclaim
● Een Metamask Wallet
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https://time2wakeup.me/bb/forumdisplay.php?fid=9
https://time2wakeup.me/bb/forumdisplay.php?fid=9
https://autofaucet.dutchycorp.space/?r=Urubin
https://metamask.io/


Strategie 2

Deze methode om crypto te genereren lijkt sterk op de eerste strategie maar met een twist
en we gebruiken een andere website namelijk Fire Faucet! Deze site is na mijn #1 crypto
generator mijn tweede keus, voornamelijk omdat het wat allemaal wat kleiner is.
Net als op Final Autoclaim kan je bij Fire Faucet een coin genaamd ACP(Auto Claim Point)
genereren door het klikken op advertenties, het invullen van enquetes, het uitvoeren van
diverse taken en per uur ophalen via de aanwezige Faucet. Ook kan je dagelijks een bonus
ophalen wat ook weer wat ACP oplevert en zo zijn er nog wat meer beloningen naarmate je
meer van de site gebruik maakt.
Ook op Fire Faucet kan je de ACP weer omzetten in crypto, waarbij je kan kiezen uit een
tiental verschillende crypto munten.

Mijn strategie:
Uiteraard haal ik dagelijks mijn bonus op en klik de faucet een keer of 8 per dag(als ik tijd
heb), Klik ik op de advertenties(Het zijn er maar een stuk of 10) maar de echte aantallen
ACP haal ik vooral uit hun Offer Wall waar ik met name via de Timewall aanbiedingen
enquetes invul en de links daar klik en zo genereer ik tussen de 50.000 en 250.000 ACP
tokens afhankelijk van voor hoeveel enquêtes ik die dag in aanmerking kom en hoeveel
zin/tijd ik heb.

Deze ACP punten zet ik om in crypto en dat zou USDT kunnen zijn zodat het gelijk al de
stabile coin is waar ik rente van kan trekken maar dat doe ik niet. In plaats daarvan zet ik het
om in de TRON munt TRX en stuur deze naar mijn Wallet.

In deze wallet kan ik de TRX omzetten naar een willekeurig andere Token(Ik kies LUNC) en
er rente op vangen(Compounding, dus je krijgt rente op rente) op jaarbasis. De minimale
hoeveelheid die ik kan overhalen naar mijn wallet is $4 aan TRX coin wat neerkomt op
dagelijks even je coins overzetten en hiermee groeit mijn aantal TRX coins in mijn wallet die
ik omzet en stake snel en neemt de beloning die ik krijg dagelijks toe(rente op rente). Het
grote voordeel van LUNC is dat er geen maximum is aan hoeveel je kan staken!

De verdiende LUNC zet ik op termijn om naar USDT als eindstation en daar krijg ik dan weer
8% tot 10% rente over(rente op rente). Samen met de verdiensten uit strategie 1 heb ik nu al
twee stabiele passieve inkomens stromen naar mijn USDT wallet waar ik vrijwel niets voor
hoef te doen .

Wie strategie 1 heeft gelezen zal nu het patroon zien wat zich hier ontvouwt: Een paar
maandjes hard werken om de inkomensstroom op te zetten en dan heb je passief inkomen
wat naar je stabile coin verzameling gaat om daar het echte werk te gaan doen. Dit patroon
zult u ook herkennen in de derde strategie in deze cursus
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Vragen en/of opmerkingen over strategie 2 kunt u plaatsen in het daarvoor bestemde
forum op T2W

Wat heb je nodig:

● Een account op Fire Faucet
● Atomic Wallet
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https://time2wakeup.me/bb/forumdisplay.php?fid=10
https://time2wakeup.me/bb/forumdisplay.php?fid=10
https://firefaucet.win/ref/Urubin
https://atomicwallet.io/nl/downloads


(Bonus)Strategie 3

Deze derde strategie mag eigenlijk de naam strategie niet hebben omdat het zo sterk in het
verlengde ligt van de eerdere strategieën en dan nog een beetje simpeler.

Voor deze gebruik ik mijn account bij Cointiply een site zeer vergelijkbaar met Final
autoclaim en Fire Faucet. Cointiply is echter de oudste website in dit soort en daarmee de
meest betrouwbare en grootste.

Ook hier kan je coins verdienen met het klikken op advertenties, uitvoeren van taken via hun
Offer Walls en het invullen van enquêtes, etc.. Maar de twist in deze is dat vanaf 35.000
verdiende coins(Staat gelijk aan $ 3,50) je 5% rente krijgt over je coins en ja dat is
compounding(=rente op rente)!

Dus in het geval van Cointiply voer ik dagelijks wat taken uit(Voornamelijk klikken op de links
en enquêtes invullen) en laat de coins oplopen door de rente. En wanneer er een interessant
bedrag staat stuur ik deze naar mij Wallet (Tip: kies voor een betaling in Lite coin want dan
betaal je vrijwel geen transactiekosten)

Zo ontstaat er een derde passieve inkomstenstroom waar je vrijwel niets voor hoeft te doen.
Cointiply levert me op deze wijze rond de € 60 per maand op.

Vragen en/of opmerkingen over strategie 3 kunt u plaatsen in
https://time2wakeup.me/bb/forumdisplay.php?fid=11

Wat heb je nodig:

● Een account bij Cointiply
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https://time2wakeup.me/bb/forumdisplay.php?fid=9
http://www.cointiply.com/r/pR8vZ


Tot slot

Hiermee zijn we bijna bij het einde van de basiscursus gekomen en met alles wat u heeft
geleerd beschikt u nu over de basis gereedschappen om een decentraal vermogen op te
bouwen waarmee u altijd een financiële uitweg zult hebben zonder dat de overheid daar vat
op kan krijgen.

Met de besproken methodes is het mogelijk om maandelijks tussen de € 150 en € 400 te
genereren en is meer dan voldoende om een goede basis op te zetten van uw decentrale
vermogen aan stabile coins

De bedragen die u dagelijks genereert lijken(Vooral in het begin) minuscuul en het vereist
tijd en doorzettingsvermogen om dit consequent toe te blijven passen maar wie dat doet kan
na een maand of drie een aantal mooie passieve inkomensstromen tegemoet zien en
daarna wordt het pas echt interessant want dan zult u dit vermogen automatisch zien
groeien en dit cumulatief!
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