
   
 

Uppdatering 2022-05-23 
 

Den här uppdateringen går ut till dig som är med i PLCU men också till dig som 

under den senaste tiden visat intresse för att gå med. 

Det är många som visat intresse för PLCU den senaste tiden och som nu vill 

komma igång med de här fantastiska apparna som genererar passiva inkomster. 

Försöker få fram så mycket material som det bara går för att göra det så enkelt 

för alla att komma igång och hantera dessa appar osv. 
 

Aktuella webinar den här veckan! 
 

 
 

Var med och lyssna ikväll på Dennis Loos som ger dig en uppdatering kring allt 

som händer just nu inom PLCU. 
 

21:00 via denna länk: 

https://us06web.zoom.us/j/85763505114 

https://us06web.zoom.us/j/85763505114


 

På onsdag den 25:e maj är det sedan dags för engelskt webinar med Alex 

Reinhardt 
 

 
 

Live på YouTube: 

https://youtu.be/yFqAZyT1gc4 
 

Var med på dessa webinar så kommer du får informationen om PLCU direkt från 

personerna som startat upp det här projektet.  
 

Gällande diskussioner i den svenska Telegram-

gruppen 
 

 
 

Den svenska Telegram-gruppen för oss som är med i PLCU växer stadigt och vi är 

idag snart 300 personer som är med. 

Gruppen startades upp av Enikö Gupta som en hjälp för oss som gått med i 

PLCU. Där medlemmar också kan hjälpa varandra. 

https://youtu.be/yFqAZyT1gc4


Jag och Seth Pettersson är också med och administrerar gruppen. 
 

Senaste tiden har det varit en del personer som varit väldigt negativa gällande 

utvecklingen för PLCU kursen och företagets strategier kring hur man vill öka 

dess värde.  

Jag förstår, det är så det blir när PLCU kursen går ner istället för upp. 

Men det gäller också att vara realistisk och höja blicken lite… 

Ni som följer mina uppdateringar vet vad jag menar, det gäller ju förstå vad som 

händer i världen! 

PLCU projektet är givetvis också påverkad av vad som händer i vår värld, hur de 

finansiella marknaderna utvecklar sig! 

Kriget i Ukraina, inflationen och höjda räntor har exempelvis fått börsen att falla 

under 2022.  

Kryptomarknaden har gått in i tung Bear-market där många av de mest omsatta 

kryptovalutorna på marknaden tappat halva sitt värde, en del betydligt mer. 

Självklart påverkar det även PLCU! 

Att tro något annat är bara naivt. 

Men samtidigt så jobbar Alex och resten av teamet bakom PLCU stenhårt med 

lösningar för att kursen ska kunna gå upp igen. 

Företaget jobbar bland annat vidare enligt plan med att lansera PLCU på allt fler 

kryptobörser. 

Deras bil program startar upp den 28/5 i Tyskland, där PLCU medlemmar kan 

köpa bilar för halva priset! 

Ett program som man vill expandera och sprida i flera länder, men man måste 

börja någonstans. Gäller också förstå att det är olika lagar och regler som man 

måste anpassa sig till för olika länder.  

Jag väljer att vara positiv inför framtiden gällande PLCU och kommer vara med 

och lyssna på vad exempelvis Alex och Dennis har att förmedla till oss 

medlemmar den här veckan! 

 

Den här informationen skrev jag i Telegram-gruppen i helgen, efter att några 

personer spridit väldigt negativ information m.m. 

 

Sedan skulle jag vilja också vända mig till hela den här gruppen. För visst, det är 

ju flera som tycker att man måste få kritisera också. Att gruppen inte ska vara en 

"hallejula-grupp".  

Visst, men då gäller det också att förstå vem är det är man kritiserar egentligen? 

Det gäller att förstår varför en sådan här grupp skapas från början. 



Det här är en grupp skapad av Enikö, till för att kunna HJÄLPA svenska 

medlemmar med olika frågor och för att hålla alla så informerade om vad som 

händer inom PLCU som möjligt. Enikö är en "affiliate partner" till PLCU, precis 

som alla andra som är med här är. Hon är inte PLCU! 

Men det är här hennes grupp, så självklart borde hon då också få bestämma hur 

den här gruppen ska fungera.  

Hon behöver inte driva den här gruppen, hon kan avsluta den här gruppen när 

som helst. Då får ALLA vända sig de officiella informationskällor och 

supportkanaler som finns inom PLCU. 

Det finns inget att vinna på att sprida en massa negativitet och skapa oro. Lyssna 

på vad Alex säger! 

Har man sedan då ändå ett jäkla behov att få gnälla, att få kritisera och att man 

dessutom anser sig mer kunnig än alla andra. Då får man väl starta upp sin egen 

grupp där man kan fortsätta att vältra sig i leran dygnet runt 
 

Kan till detta även tillägga att inte heller jag är PLCU . 

Jag och Enikö har tillsammans jobbat fram massor av material på svenska 

(guider och videos) för att som sagt hjälpa alla personer som går med i PLCU. 

Men jag behöver inte ta fram mer material, jag är också medlem/affiliate precis 

som du är i PLCU. Jag behöver inte heller fortsätta att publicera dessa 

uppdateringar/nyhetsbrev. 

Det här mitt 29:e nyhetsbrev (!) till mina PLCU medlemmar, på mindre än ett 

halvår.  För att jag vill hjälpa dig att hålla dig uppdaterad kring allt som händer 

inom PLCU. 

Jag jobbar 7 dagar i veckan på att erbjuda min support till personer som gått 

med i PLCU via mig, men jag erbjuder även min hjälp o support till ALLA svenska 

PLCU:are i Telegram-gruppen.  

Men det är åter igen, inget jag behöver göra. För tack, men min PLCU business 

rullar på bra ändå. 
 

Självklart är det så att man får vädra sina åsikter och komma med kritik i 

Telegram-gruppen. Men jag tror ändå det är vettigt att först fundera lite först 

innan man gör ett inlägg - i vilket syfte man gör det? Vem vänder sig kritiken till? 

Hur lägger man fram sin kritik? 

Det är skillnad på komma med konstruktiv kritik i jämförelse med att kasta ut sig 

massa dumheter och personliga påhopp! 

Både jag och Enikö uppskattar den svenska Telegram-gruppen och att det pågår 

en aktiv kommunikation/diskussion i gruppen. 



Tror också att många har fått bra hjälp via den gruppen. 

Men är inget självändamål för min del att delta i den gruppen, inte heller att ge 

ut det här nyhetsbrevet om PLCU. 

Jag är en fristående affiliate/partner, jag gör precis som jag vill. 
 

Jag vet att PLCU inte fungerar perfekt. Det är grejer som strular då och då. 

Men jag har aldrig varit med i något affärskoncept där ALLT fungerat perfekt. 

Samtidigt som jag också anser att det mesta har fungerat förbannat bra inom 

PLCU! 

Jag har stort förtroende för ledningen och företaget. 

Sedan är det oundvikligt att det sprids negativ energi när marknaden går nedåt. 

Men det är som sagt hela finansmarknaden globalt som har haft det tufft! 
 

Sedan har vi haft personer som gärna vill framhäva sig själva, att det minsann 

har betydligt mer kunskaper än någon annan i den här gruppen. 

De har jobbat med investeringar i 40 år bla bla bla bla… 

”Ni kan inget i jämförelse med mig” bla bla bla… 

Det där är bara översittarfasoner och pinsamt drygt. 

Tyvärr är det nästan också alltid män dessutom som sitter på allt för höga hästar 

för sitt eget bästa . 
 

Det finns ingen garantier i affärer, PLCU har gått som tåget sedan starten i 

december 2021. Men det finns inga garantier på att det alltid kommer fortsätta 

så. Kanske ”negativa Nisse” får rätt till slut när allt gått åt pipan och han äntligen 

kan få säga ”vad var det jag sa…”    
 

Men jag och många andra väljer istället att TRO på det här projektet. 

Vi jobbar på, vi fortsätter att HJÄLPA de som behöver hjälp med sin PLCU 

business. Vi håller oss till FAKTA istället för att spendera hela dagarna med att 

spekulera om den stora katastrofen som lurar bakom hörnet.  

 



 
 

Det har lagts en grund under dessa nästan 6 månader och jag tycker framtiden 

ser mycket spännande ut för oss som är med i PLCU! 

Du väljer själv hur du vill se på framtiden, om du väljer att TRO eller inte. 

 

 
Jag önskar dig en fortsatt Trevlig Vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

 


