
   
 

Uppdatering 2021-12-14 
 

Hej! 
 

Det var bara några dagar sedan jag gick ut med information till medlemmar i 

DLC Finans Inner Circle och DMG-grupp om det här projektet. 

Intresset har varit enormt. Jag har spenderarat de senaste dagarna med att 

svara på frågor som fyllt upp min inbox och att försöka få fram så mycket 

hjälpmaterial som möjligt. 

Det har också hållits 2st livewebinar på engelska från Infinity Income Teamet 

med Terry och Enikö som jag samarbetar med kring PLC. 

 

Här hittar du en inspelning gällande webinaret från 2021-12-13: 

KLICKA HÄR för att se/lyssna på den inspelningen 
 

Som jag tidigare förklarat är det här helt nytt för mig också, jag har inte varit 

med PLC sedan tidigare. Men när Enikö visade mig PLCU och Ultimafarm 

projektet förstod jag att det här var något som jag verkligen ville satsa på! 

Det tar alltid sin tid att lära sig något som är helt nytt, det kan också ibland 

kännas både svårt och besvärligt att lära sig något som är helt nytt. 

Men det är fortfarande inte raketforskning vi snackar om, som en del verkar 

tycka … 
 

 
 

Visst, det kan vara lite besvärligt med pengar som ska flyttas hit och dit. 

KYC som ska genomföras, appar som ska laddas ner osv osv… 

https://us02web.zoom.us/rec/play/mosvjeHrs-0Cgr-ZEwJ20HTslIyNb1nbzwIh3kmWPEDLPAzikjDctPZuN7nIiqT8cmOxtZ8WegnzOYd3.bMU6fWSTkdWgCnAm?continueMode=true&_x_zm_rtaid=_UmPTjwAR7G0blu4RZnySw.1639472887762.00c8bb74ce8a68cdfef0294531ff2cf9&_x_zm_rhtaid=79


Viss, det är jättejobbigt ibland… 

Men tänkt istället på när allt är på plats, när allt rullar på 2022 och nya pengar 

kommer in utan att du behöver lyfta ett finger. Din Ultimafarm gör jobbet åt dig, 

pengarna hamnar automatiskt i din Ultima Wallet via en smart contract-lösning. 

Dessutom, vi snackar om en passiv och automatisk inkomstkanal som hjälper dig 

att dra in +60% per månad! 
 

 
 

Personligen tänker jag, just do it!  

Gör det som behövs göra nu och sedan kan man luta sig tillbaka  

När allt är uppe och rullar kommer jag visa detta för ännu fler personer.  

Jag visar mina appar och vad de drar in varje månad. 

Det kommer räcka för att skapa ett stort intresse, tro mig! 

För självklart finns det massor med människor därute som också skulle kunna 

tänka sig att installera 2st appar som drar in passiva inkomster åt dem!  

På det sättet skapar jag ytterligare en inkomstkanal, fast i detta fall en mer aktiv 

inkomstkanal.  

Du kan göra samma sak som jag… 

Få igång din egen Ultimafarm, visa andra hur mycket din farm drar in varje 

månad. Enkelt eller hur!  

 

Jag och Enikö och jag jobbar så fort vi bara kan också för att få fram så mycket 

material på svenska som möjligt. 

Men det är svårt att ta fram guide på svenska när de här apparna ännu inte 

lanserats på marknaden. 

Igår lanserades ULTIMA Wallet på Google Play för Android telefoner/surfplattor. 

Det är alltså en APP, kan inte installeras på en vanlig dator. 
 



 
Här är en direktlänk till Ultima Wallet: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultimawallet  
 

Nu väntar vi också på nästa app, själva Ultimafarm. 

Steg för steg kommer vi ha de olika delarna på plats som behövs för att sedan 

börja kunna tjäna pengar månad efter månad! 

Men förstår att det kan vara svårt ibland, speciellt om man inte van vid att 

hantera olika kryptokonton osv. Men vi gör verkligen allt vi kan för att få fram så 

mycket hjälp och material på svenska som möjligt! 

 

* Webinar på svenska ikväll 20:15 
 

Fått frågan om vi inte kan köra ett webinar på svenska. 

Därför kommer Enikö redan ikväll att presentera konceptet på svenska för första 

gången och du har möjlighet att ställa dina frågor på svenska efter 

presentationen! 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultimawallet


 
 

Här är länken för kvällens webinar, 20:15: 

https://zoom.us/j/4363761606 
 

Jag arbetar också på en uppdatering av min guide till Coinsbit med bilder och 

video. Kommer snart också… 

 
Vi hörs! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/4363761606


 

 

 

 


