Tjäna pengar snabbt- pyramidspel
Pyramidspel
För de personer som saknar empati med andra människor, utan endast ser dessa som ett
medel för att nå målet dvs. att själva bli förmögna på andras olycka, så är pyramidspelet en
utmärkt metod.

Ett pyramidspel bygger på ett antal principer:
1. I princip är det enda värdet som skapas den medlemsavgift som medlemmen betalar in
alternativt kallas det för en insats eller till och med för investering. För den ”investeringen” får
man något slags ”produkt” som ger en viss rättighet att vara med och få del av de pengar, som
då nästa led av medlemmar betalar in.
2. Varje medlem uppmanas att värva en eller helst flera nya medlemmar (bygga en ”downline”)
för att därigenom bredda basen i pyramiden och hålla den stabil.
Därmed så, garanteras ytterligare inflöde an nytt kapital, vilket är i princip helt nödvändigt för
att garantera likviditeten i pyramiden.
Ju mer pyramiden växer desto fler nya medlemmar kräver den vilket innebär att varje ny
medlem behöver värva betydligt flera medlemmar än för de som var med när pyramidspelet
startade.
Så länge det finns nya kunder som vill vara med så fungerar likviditeten.
Tillväxtkraven ökar dock exponentiellt och när man når pyramidens tjugonde nivå så måste
hela jordens befolkning delta.
3. Ytterligare ett kännetecken för pyramidspel är att balansräkningen är negativ dvs.
pyramidens skulder till deltagarna är större än tillgångarna.
Detta döljs på olika sätt exempelvis genom att de deltagare som har ”vinster” och vill ha ut
dessa erbjuds nya produkter istället som ger en ännu bättre framtida avkastning eller så
begränsar man uttagen och eller fördröjer dessa så länge som möjligt.
På det viset så försöker man dölja likviditetsbristen. Ju fler sådan knep man har ju längre varar
pyramiden och ju mer tjänar de som en gång startade spelet.
4. Bakom pyramidspelet står ofta en grupp av individer som håller samman och bildar en
mycket sluten organisation som man därmed kan dölja för medlemmarna hur det verkligen
fungerar.
Inte heller ovanligt att samma individer startar ett nytt pyramidliknande spel när det första
raserats.
Det förkommer flera varianter av pyramidspel exempelvis kedjebrev och vissa former av
namninsamlingar.

Pyramidspel är i Sverige förbjudna enligt lotterilagen och kan i grova fall ge
böter och/eller fängelse!

Nya former av pyramidspel
Sedan datorerna och internet har revolutionerat världen till stor nytta för
informationssamhället, så har det också gett betydande möjligheter att ännu snabbare än
tidigare bedriva pyramidliknande spel.
Men nu sker det ofta bakom fasaden av en vacker hemsida/webbplats där leende människor
ingående ”förklarar” hur det hela fungerar och att du garanterat kommer att tjäna stora pengar.
Inte ovanligt att de personer som tidigare låg bakom pyramidspel och kedjebrev nu bara
använder nya instrument, datorer och internet för att sprida sina budskap.

MLM
En variant är Multi Level Marketing (MLM) där säljare av en verklig produkt inte bara säljer
produkten till någon utan och erbjudaren köparen att bli säljare för samma produkt.
Därigenom får säljaren provision från den första försäljningen som gjordes men också för de
eventuella senare försäljningar den nya ”säljaren” lyckas genomföra.
MLM är inte otillåtet då det oftast handlar om en reell produkt och inte bara om framtida löften.

Mer sofistikerade varianter av pyramidspel och MLM
Eftersom det hela tiden tillkommer nya generationer av människor som tror att det går att bli rik
snabbt på olika program, så länge kommer det alltid att finnas en marknad för sådana.
WEALTH 4 ALL Cash accelerator , Just Been Paid, Banners Brokers och Profit Clicking är bara
några av de senaste i raden av sådana program, men när de har fallit så lär det komma nya.
En psykologisk effekt är att de som finns med i programmen inte vill att det skrivs något
negativt om program av den arten.
Men det är inget nytt, så har det alltid varit.
Det är ju ganska naturligt, eftersom det ligger i deras eget intresse att programmen fortsätter
och nya medlemmar rekryteras så att inflödet av nya pengar inte upphör.
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