Voorwoord van de redactie
Dit Journaal is een vervolg op het vorige, in die zin dat het in gaat op de
meest gehoorde bezwaren tegen EFL. Het vorige Journaal ging in op de, op
lucht gebaseerde, suggestie dat EFL een piramidespel zou zijn. Niets bleek
minder waar door simpelweg een reeks feiten samen te voegen.
Een andere veel gehoorde suggestie is dat investeren in EFL een zeer
riskante aangelegenheid is. Termen als “ik begrijp het niet”, “zeer riskant”,
“afblijven!” vliegen ons om de oren, vanuit het publiek en van de zijde van
de reguliere media. Dat vraagt om een antwoord. Bij deze.
Maar zelfs als zou er een beetje risico over blijven dan is er ook nog zoiets
als een hoger doel. We laten zien hoe dat bereikt kan worden met een
minimale hoeveelheid gecalculeerde lef. Dat dit hogere doel geen hogere
wiskunde vergt laat Yoshi Livo in dit journaal zien (de flipbook-versie [1])

Veel leesplezier gewenst!

Wie moet er bang zijn voor EFiliaaL?
Die vraag is heel gemakkelijk te beantwoorden. Het gaat in het kort om de
volgende personen.
Bezitters van elke cryptomunt die geen pasklaar antwoord heeft op de
vraag "...leuk, maar welk voordeel heb ik er zelf van..." ? Mensen moeten
nu eenmaal een direct merkbaar voordeel hebben van het gebruik van een
willekeurig iets wil men het oppakken. We noemen EFL niet voor niets "de
verdienmunt".
Bezitters van elke cryptomunt waarbij het betalen met die munt geen
financieel voordeel (bijvoorbeeld in de vorm van een korting of een bonus)
geeft aan de betaler. EFiliaaL regelt forse kortingen voor elke gebruiker op
elk product van elke aangesloten winkelier..
Bezitters van elke cryptomunt waarbij het ontvangen van die munt geen
direct merkbare voordelen biedt voor de ontvanger. Die voordelen moeten
van zakelijke aard zijn. Denk daarbij aan bewijsbaar meer klanten in de
winkel, meer klanten die terugkomen, meer klanten die meer gaan kopen,
meer mond-tot-mond reclame. EFiliaaL gaat winkeliers dit zondermeer
bieden.
Bezitters van elke cryptomunt die geen extra bijverdiensten gaat leveren
aan grote groepen mensen die daar open voor staan. EFiliaaL gaat een
grote groep mensen aan een extra inkomen helpen.
Elke winkelier die niet aan EFiliaaL mee doet en die concurrenten in de
omgeving heeft die wél meedoen. Daar gaat die winkelier heel, heel veel
last van krijgen.
Elke krant, website of andere mediavorm die niet meedoet. Die gaat heel
veel advertentieomzet mislopen die via EFiliaaL weglekt naar een nieuw
ander kanaal.
U. Tenminste, als u nog geen EFL tegen de huidige lage koers hebt
ingekocht. Want het zal snel na de invoering van EFiliaaL te laat zijn, als u
nog wat EFL aan wilt kopen tegen een redelijke prijs.
Ok, u hoeft onze Cassandra-voorspelling [2] niet te geloven, maar zeg
straks niet dat we u niet gewaarschuwd hebben.

Advertentie - Angst, een soms oerlastige oerdrift.
Angst is een belangrijke drijfveer in ons handelen. Angst bepaalt een groot
deel van ons handelen. Met name in de financiële wereld. De wereld waar
de angst om geld kwijt te raken vaak onevenredig groot is.
Deze angst komt voort uit een oerdrift. De holbewoner had het er maar
moeilijk mee. Als iemand hem niet met een knuppel op het hoofd wenste
te slaan dan stond hij wel op het menu van een uit de krachten gegroeide
katachtige. Dat heeft zo'n indruk op onze holbewoner gemaakt dat hij het
meegegeven heeft aan al zijn nakomelingen. En die verliezen er geld door
op de beurs. En natuurlijk bij investeren in EFL omdat ze niet durven.

Deze oerproblematiek is beschreven in een boek “De beleggende
holbewoner” dat we deze week voor een speciaal EFL-Journaal bedrag
aanbieden bij deze EFL-nieuwsbrief. Voor 250 EFL, pakweg een
eurorijksdaalder is de digitale versie van u. Informatie over het boek vindt
u hier: [3] http://www.effective-ads.nl/boeken/beleggen/debeleggendeholbewoner/
maar gebruik NIET de bestelknop op die informatiepagina.

De aanbieding van de digitale versie van dat boek regelt u ALLEEN als volgt:
Maak via uw hosted wallet (https://efl.nl) een bedrag van 250 EFL over naar
Compabo trading en vermeld uw emailadres onder MEMO. Daar wordt het
boek in PDF formaat namelijk naar toe gezonden. Deze aanbieding is geldig
tot 1 april 2016.

Angst leidt tot niet-rationeel handelen
Veel mensen vinden EFL maar eng. Veel mensen zijn bang om geld te
verliezen, maar willen toch wel eens een gokje wagen. Gokken is immers
populair. En dan nemen ze uit veiligheidsoogpunt geen enge EFL maar gaan
ze bijvoorbeeld in de oude, vertrouwde lotto spelen. Want de lotto is
ergens organisatorisch verbonden aan de overheid en dus wél te
vertrouwen. Ja toch?
Iets over kansen berekenen
Kans bij de lotto.
Bij de lotto is dat een ietsiepietsie ingewikkeld omdat er steeds een bal uit
de bol met balletjes verdwijnt en omdat iedere combinatie kan meetellen.
Omdat je zes cijfers mag invullen is de kans op één goede bal alvast
(6/45+6/44+6/43+6/42+6/41+6/41). Bij de kans op twee goede ballen kan
de eerste goede bal op 6 trekkingsmomenten vallen, maar de tweede nog
maar op 5 trekkingsmomenten. Het is een rekensom die al vaak voor ons is
gedaan en uiteindelijk op wikipedia is gepubliceerd :

1 Kans op ? (1)

% aantal winnende
combinaties

€ 7.500.000 (*) (**) 6 nummers + kleur

48.870.360

0,00%

€ 1.000.000 (**)

6 nummers

9.774.072

0,00%

2e prijs

€ 100.000 (**)

5 nummers + kleur

208.848

0,00%

3e prijs

€ 1.000

5 nummers (zonder

41.770

0,00%

4e prijs

€ 50

4 nummers + kleur

4.397

0,02%

5e prijs

€ 20

4 nummers

879

0,10%

6e prijs

€ 7,50

3 nummers + kleur

267

0,40%

7e prijs

€5

3 nummers

53

1,90%

8e prijs

€2

2 nummers

6,6

15,20%

5,7

17,50%

Prijs

Bedrag

Lotto
Jackpot
1e prijs

Globaal

Vereiste

Bron wikipedia [4] https://nl.wikipedia.org/wiki/Lotto
Inderdaad, deze winstkans van 1 op de 48.659.200 is voor
honderdduizenden mensen ruim voldoende om mee te doen met een lot
van 2 euro. Je weet het nooit tenslotte. Er moeten wekelijks wel vele
miljoenen loten verkocht worden wil daar een realistische kans op het
vallen van 6 cijfers en een goede kleur uitkomen. Geen realistisch denkend
mens zou daarom voor een jackpot meedoen, maar de enige serieuze winst

ligt toch pas bij de tweede prijs. Een schamel kansje van 1 op de 200.000
mensen. Dat zijn vier Amsterdam Arenas vol. En dan zou jij die éne
gelukkige zijn?
En nu met EFL
Maar 2 euro in EFL steken? Dat is veel te link. Daar beginnen we niet aan.
Want EFL is eng. Dat wisten we al.
Een lottokaartje van 2 euro komt op dit moment van schrijven overeen met
162 EFL
Bitcoin had 6 jaar nodig om naar de 1000 dollar te klimmen. Zeg dat EFL
naar de 600 euro klimt in die periode dan wordt uw EFL-lottokaartje
plotseling €100.000 waard. Wilt u liever bij de Lotto blijven en gaan voor
de tweede prijs van €100.000? Eerlijkheidshalve moet u dan een kans van
1 op de 200.000 vergelijken met de kans dat de EFL zich in de toekomst als
Bitcoin nu gaat gedragen. Sterker nog :
Miljoenen trekkingen versus eentje
Er speelt nog één heel belangrijke factor. Die kans op de lottoprijs is
éénmalig. Weg is weg. De EFL blijft de rest van uw leven staan! Lukt het
vandaag niet de door u gewenste koers te bereiken? Dan misschien
volgende week. Of volgende maand. Of volgend jaar. Uw investering in dit
EFL-lottokaartje, als we het zo even mogen noemen, blijft gewoon altijd
bestaan. U maakt de rest van uw leven kans op uw jackpot.
Wat denkt u nu? Waar hebt u meer kans om rijk te worden? Met een
investering in de lotto of een andere vorm van een loterij of in EFL (of
desnoods een andere cryptomunt)? U mag het van ons zelf beslissen. Wij
vinden die keuze in elk geval niet zo moeilijk en hier hebben we het alleen
nog maar over het financiële motief.
Tenslotte nog een puntje
Als je via de lotto eenmaal tot de gelukkigen behoort mag je beginnen om
de overheid op 29% kansspel belasting te trakteren. Natuurlijk is de
overheid namens de samenleving behoeftig en krijg je er veel voor terug,
maar… Hoe dat in de toekomst zit met je EFL vermogen is nog niet
helemaal duidelijk, maar logisch zou zijn dat het gezien wordt zoals het is:
simpelweg vermogen. Dat is jouw verdienste omdat het is gebaseerd op
jouw risico, vertrouwen of inzicht.

Waarom EFL - Een economisch vaccin
Dit is een kort artikel om te laten zien hoe eng de financiële wereld in elkaar
zit. Dat klinkt hoogdravend, maar geleidelijk groeit het inzicht bij velen op
basis van feiten en doorsijpelende klokkenluiderverhalen.
Geld is macht weten we, maar dat het zoveel macht heeft als wat John
Perkins opbiecht zullen weinigen vermoeden. Laten we beginnen met de
constatering dat macht zowel offensief als defensief gebruikt kan worden.
Het is daarom zinvol om die macht aan te wenden voor datgene dat we als
meest belangrijk ervaren vrijheid en identiteit. Het is nu daarom, meer dan
ooit, tijd om macht terug te leggen bij datgene wat we onder identiteit
verstaan : het individu en de lokale gemeenschappen die zich hebben
gevormd rond een gemeenschappelijke identiteit. Waarom nu meer dan
ooit? Luister naar John :
De eerste versie van het boek van John Perkins heeft meer dan 73 weken
op de bestsellerlijst van de New York Times gestaan. Meer dan een miljoen
mensen zijn er zich daarom van bewust dat een kapitalistische
wereldhegemonie is bereikt door het plunderen van lokale economieën
volgens het vaste stramien van de Economische Sluipmoordenaar (ESM) :
Stap 1 : Onder het mom van vooruitgang verleidt de ESM de
vertegenwoordigers van een gemeenschap tot een economisch avontuur.
Op de eerste plaats worden daar ingenieuze, maar niet kloppende,
financiële analyses bij ingezet en zijn er grote investeringen (leningen)
nodig . Als die motivatie niet werkt wordt gegrepen naar bedreiging en
omkoping.
Stap 2 : Nadat het project op een economisch fiasco uitdraait, komt het IMF
als reddende engel door de niet aflosbare leningen over te nemen. De
schuld wordt daardoor niet verminderd maar in ruil voor confrontatie met
de oorspronkelijke schuldeisers krijgt de gemeenschap er een uitkleed-plan
voor terug, bestaande uit het snijden in de sociale voorzieningen,
loonkosten, privatisering (=verkoop) van grondstoffen en infrastructuur.
De feiten liggen er dat in de onderhandelingen geo-politieke willekeur
wordt betrokken tot en met het accepteren van militaire bases.
Stap drie “durven” we hier niet te herhalen.

Bijeengenomen zijn het inmiddels bekende feiten en miljoenen mensen zijn
zich ervan bewust. Desondanks gebeurt er niets. Er lijkt ook niets aan te
doen omdat de gemeenschap in kwestie een dodelijke schuldinjectie heeft
toegediend gekregen. Toch is er tegengif maar daar is de medewerking van
de geldverstrekker voor nodig. Dat tegengif heet faillissement. Het is een
zure appel maar het biedt de gelegenheid voor een nieuw begin.
Er bestaat ook een vaccin. Het is mogelijk om je als individu, of als
gemeenschap van individuen, te wapenen tegen deze praktijken als een
soort vaccinatie : Zorg dat een deel je economie niet geraakt kan worden
door het, blijkbaar niet te voorkomen, verkwanselen van het eigendom van
het individu door een overheid. Economische reserves horen thuis in de
handen van het individu. Geef nooit alle macht uit handen, hoe
democratisch de gemeenschap ook lijkt te zijn georganiseerd.
John Perkins gaat verder met een uitgebreide nieuwe editie van zijn boek
en daarmee benadrukt hij de urgentie voor zo’n betere defensie : Bij gebrek
aan makkelijke slachtoffers is de huurmoordenaar zich aan het richten op
de grote economieën met nieuwe krachtigere wapens. Daarmee wordt niet
alleen de top van de samenleving belaagd, maar wordt rechtstreeks gericht
op de individuele vrijheid.
Hoe zich dat verhaal ontvouwt laten we over aan John zelf : [5]
http://www.amazon.com/New-Confessions-Economic-Hit-Man/dp/1626566747

Advertentieruimte
Iets wat we op beperkte schaal in willen voeren in dit periodiek is de
mogelijkheid van advertenties. Niet zozeer om daar veel geld mee te gaan
verdienen. Dat is zeker niet het voornaamste doel. Het doel is meer om
anderen de kans te geven hun producten en diensten te promoten. Dat
deze producten op het gebied van de onderwerpen die in dit blad
behandeld worden moeten liggen lijkt vrij logisch, waarbij we dat ruim
interpreteren. Mochten we het niet eens zijn met aangeleverd materiaal
dan koppelen we dat wel terug en ook dan vinden we wel een oplossing.
Wat zijn de advertentiemogelijkheden?
1. Advertorial. Maximaal één pagina met tekst en mogelijke
afbeeldingen, geschreven door een derde partij. De pagina krijgt wel
een melding dat het om een advertorial gaat en in de disclaimer komt
een aanpassing dat de redactie van EFL-Journaal geen enkele
verantwoording neemt voor de inhoud van advertorials en andere
advertenties.
2. Advertentie in landscapeformaat van ½ of ¼ pagina.
3. Banner in liggend formaat van 1/8 pagina.
Andere formaten zijn niet standaard door ons te verwerken en moeten dus
in overleg worden bepaald.
In verband met het feit dat de links in de flipversie van EFL-Journaal niet
aan te klikken zijn worden deze onder de advertentie in tekstvorm vermeld
en op de speciale linkspagina herhaald.
Prijzen
In principe zijn we voorstander van wederkerigheid. Ofwel, wij plaatsen uw
advertentie, u plaatst een banner van EFL-Journaal of één van onze andere
publicaties. Dat gaat dan verder met gesloten beurzen. We verwachten een
bij benadering gelijkwaardig aanbod. Mocht u daar géén voorstander van
zijn, dan gelden de volgende prijzen in EFL:
Advertorial:

1000 EFL

1/2 Pagina:

500 EFL

1/4 Pagina:

250 EFL

1/8 Pagina:

125 EFL

Deze eventuele opbrengst wordt gebruikt om
door ons zelf reclame voor EFL-Journaal in te
kopen bij derden, waarbij het mogelijk
noodzakelijk kan zijn om het geld in Euro in te
wisselen.

EFL-Statistiek
Statistiek moet voor zichzelf spreken. Een aantal getallen zijn bij elkaar gebracht en
het verloop gaat een beeld vormen van het succes van EFL.

Portemonnee-versie
(Actief afgelopen 24 uur)
/Christiaan Huygens:1.2.0.4/
/Satoshi:1.1.0.2/
/Satoshi:1.1.0.1/
/Christiaan Huygens:1.2.0.2/
/Christiaan Huygens:1.2.0.3/
Totaal
EFL.NL (Saldo>0)
Blokketen statistiek
public keys gevuld
public keys

Sociale statistiek
Twittervolgers
Tweets
facebook stichting-pagina likes
facebook e-guldengroep leden
Bitcointalk Foundation;
gelezen
Aantal vrienden
Journaallezers
Forum leden
LinkedIn e-Guldengroep

Aantal

Aandeel

30
13
6
4
3

43.5 %
30.4 %
8.7 %
8.7 %
6.5 %

56 (+10)
285 (+14)

10393 (-12)
146943 (+467)

Waarde
194 (+5)
317(+28)
223 (+43)
218 (+7)

Link
[s1]

28074 (+294)
108 (+6)
3489 (+14)
271 (+1)
32 (-)

[s4]
[s5]
[s7]
[s8]
[s9]

[s2]
[s3]

EFL financieel
Statistiek
Marktkapitalisatie EFL
Dollarprijs 1 Euro
Europrijs 1 EFL
Europrijs 1 BTC

Waarde
$ 258.324 (-0,3%)
1,0856 (-2,9%)
0,01266 (+3,9%)
339,61 (+6,6%)

2-maandelijks verloop EFL op Bittrex
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Tweewekeljiks verloop EFL op Bittrex
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De Bitcoingrafieken
De bitcoin grafieken van deze week laten een Bitcoin zien die voor het
moment even wat uitputtingsverschijnselen laat zien. We zitten bovenin
het gele trendkanaal en dat is niet gunstig. We zien ook in de timergrafiek
dat de groene en blauwe lijn elkaar beginnen te naderen. Zouden ze
elkaar kruisen, dan hebben we te maken met een sluitsignaal voor een
eventuele positie. De derde grafiek die de overbought/oversold signalen
zou moeten melden is echter volkomen neutraal op dit moment. Al met al
is het vooruitzicht een vrij rustige periode met een lichte neiging tot
dalen. De wat langere termijn blijft positief.

Oproep !
Het is opmerkelijk dat we nogal wat commentaar op het EFL-Journaal
ontvangen, maar nooit op deze grafieken, die wellicht het meest
controversieel zijn van het hele periodiek. We twijfelen er daarom aan of
we de grafieken hier moeten handhaven. Als na het EFiliaaL project het
EFinancieeL project gaat starten komen ze in elk geval terug. Wilt u ze hier
handhaven, stuur dan even een mailtje naar redactie@egulden.org. Het
hoeft niet uitgebreid (mag wel) dus een mailonderwerp als "bitcoingrafiek
blijven" is voorlopig voldoende.

Hoe betaal je iemand met EFL, die er nog nooit van
heeft gehoord, binnen een minuut?
Vorige uitgaves brachten we dit onderwerp ook al in beeld, maar de kracht
zit in de herhaling nietwaar? Bedenk dat EFL gewoon waarde
vertegenwoordigd. EFL heeft wat dat betreft dezelfde functie als de euro.
In de efl.nl-portemonnee krijg je ook de euro-waarde in beeld en het is deze
waarde die je overdraagt. Heeft u vragen over dit onderwerp? Mail ons dan
(foundation@egulden.org). Wilt u dat wij contact met u opnemen geef dan
uw telefoonnummer voor een persoonlijke begeleiding.
Een voorwaarde is natuurlijk dat je betaalpartner toegang heeft
tot internet.
0:00 Vraag of je betaalpartner wil gaan naar efl.nl. Vul
zelf alvast een eurobedrag in dat je wil overmaken.
Efl.nl opent zich bij de betaalpartner met een nieuwe lege
portemonnee
0:10 Laat op het wieltje “instellingen” klikken en
vervolgens op de instelling “naam”.
Een voornaam is natuurlijk het meest eenvoudig als deze nog
beschikbaar is, maar een emailadres kan ook en is altijd uniek.
0:40 Vraag om deze nieuwe naam. Type die zelf in en
druk op “controleer bestemming”.
Als je de naam goed hebt ingevoerd verschijnt de OK knop
0:50 Druk op OK.
Binnen een paar seconden ontvangt de betaalpartner een
bevestiging van ontvangst. Laat hem eventueel zijn scherm
verversen.
1:00 Meldt de betaalpartner dat hij de overige
instellingen bij gelegenheid eens goed doorleest en
opvolgt.

COLOFON
Dit is een uitgave van stichting Electronic Gulden Foundation bedoeld voor
de bezitters van EFL. Verschijnt in principe wekelijks. Uw bijdragen in tekst
of grafische vorm worden zeer gewaardeerd en kunt u sturen naar
redactie@egulden.org. Ook nieuwe aanmeldingen of uitschrijvingen
kunnen aan dit adres worden gericht.
De redaktie van het EFL-Journaal wordt verzorgd door
Jan Sibie https://nl.linkedin.com/in/jansibie
Gerrit Oerlemans https://nl.linkedin.com/in/gerritoerlemans

Disclaimer
Noch de auteurs, noch de stichting e-Gulden Foundation kan onder welke
omstandigheid dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de directe
of indirecte gevolgen in welke vorm dan ook, die het lezen van deze
publicatie kan hebben. Het gebruiken van vermelde technieken, het
opvolgen van tips en/of adviezen blijft altijd de volledige eigen
verantwoordelijkheid van de lezer. Er wordt geen verantwoordelijkheid
genomen voor de inhoud van websites of andere publicaties waar in deze
publicatie naar wordt verwezen. Door verder te gaan in dit document
verklaart de lezer deze disclaimer begrepen te hebben en
deze onvoorwaardelijk te accepteren.
Gebruikt u EFL als belegging of om te sparen, dan geldt ook dat u uitsluitend
moet beleggen met geld dat u kunt missen. Beleggen kan leuk zijn, kan voor
een leuke bijverdienste zorgen, maar kan, als het mis gaat, ook veel geld
kosten. Er kan altijd iets onverwachts verkeerd gaan. Zorg dat u in dat geval
niet nog erger in de problemen komt. Een resultaat behaalt in het verleden
is geen garantie voor de toekomst.
(c) Copyright stichting e-Gulden Foundation te Spaarndam 2015. All rights
reserved.
Het is toegestaan deze publicatie onbeperkt te verspreiden zolang er geen
enkele wijziging wordt aangebracht. Op wijzigingen is onverminderd van
toepassing dat deze niet zonder schriftelijke toestemming van de
rechthebbende aangebracht mogen worden.

