
   
 

Uppdatering 2022-06-14 
 

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. 

Jag försöker alltid 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. 
 

* PLCU ULTIMA FARM – Uppgradera, skaffa dig mer 

MAX LOAD och tjäna mer pengar!  
 

 
 

Du har nu 2 DAGAR kvar på dig! 
 

Det företaget såg till att göra i maj var att öppna upp för att alla att skaffa sig en 

riktigt stor fram, det gjorde man genom att sänka kursen som aktuell MAX LOAD 

är baserad på. 

Nu är vi tillbaka på en kurs som max loaden är baserad på €5000, trots att PLCU 

kursen är betydligt högre.  

Det innebär att varje köp av farm med minter du lägger in just nu kommer med 

betydligt bättre möjlighet att ladda upp PLCU coins i din farm. 

Ett unikt tillfälle som gäller här och nu, fram till den 16:e juni! 



 

Nu har ALLA möjligheten att skaffa dig en betydligt bättre passiv inkomst månad 

efter månad, bara genom att uppgradera din farm! 

Det gör du genom att köpa en ny farm helt enkelt. 

Fokusera på att skaffa en så STOR farm som möjligt, fyll på med PLCU senare. 

Använd dina månadsinkomster senare för att fylla på din farm. 
 

> Den 15:e juni är den sista dagen att uppgradera dina farm med nuvarande 

MAX LOAD som är baserad på en PLCU kurs på €5000.  

 

Behöver du en snabb tillgång till PLCU för att uppgradera din farm innan den 16:e 

juni? 

För att hjälpa dig att komma igång snabbare och enklare med PLCU kan jag 

också erbjuda dig att köpa PLCU coins direkt från mig (mitt företag)! 

Jag finns på plats och kan hjälpa dig idag och imorgon. 

Bara att höra dig till mig om du är intresserad av att köpa PLCU coins (betalning 

med Swish). 

mikael.dlcfinans@gmail.com 

 

* Men det ser ju väldigt mörkt ut just nu på 

marknaden, vad är det som händer egentligen? 

 
 

Jag kommer ihåg hur diskussionerna gick i Telegram-gruppen under långhelgen 

när vi här i Sverige firade vår nationaldag. 

Då hade vi ett antal domedagsprofeter i den svenska PLCU-gruppen som la 

mycket tid på att sprida det som kallas för FUD – Fear, Uncertainy & Doubt. 
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Räddsla, Osäkerhet och Tvivel. 

PLCU kursen var ett tag nere på under $20 000.  

Helgen efter var vi uppe på $40 000 igen och de deppiga domedagsprofeterna 

var som bortblåsta. 
 

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Marknaden går upp och 

marknaden går ner, för att sedan gå upp igen. 

Men här måste man välja, antigen tror man på det här konceptet, på PLCU, på 

Alex planer eller så gör man det INTE! 

Gör man det inte, då får man gå vidare till något annat projekt som kanske 

passar bättre för sitt oroliga sinne.  

För åter igen - tänk efter, på vilket sätt hjälper det medlemmarna i vår Telegram-

gruppen att DU väljer att ifrågasätta hela PLCU projektet byggd på din egen oro. 

Då sprider du bara FUD och det hjälper ingen! 

För jag är säker på FUD-spridarna kommer tillbaka, vänta bara tills PLCU-kursen 

sjunker igen under några dagar-veckor . 

Men se till att det INTE är DU som är den där FUD-spridaren, OK? 

 

Sedan är det som vanligt när det gäller alla typer av projekt/koncept inte minst 

inom kryptomarknaden, satsa inga pengar som du inte också är beredd på att du 

kan förlora. För det ingen som förnekar att det finns risker. 

PLCU coin har bara funnits på kryptomarknaden under drygt 6 månader, om 

PLCU skulle falla kraftigt så kommer vi alla förlora på det och tjäna betydligt 

mindre pengar varje månad. 
 

Det gäller också att inse fakta, att vi befinner oss i en mycket orolig tid inom 

finansmarknaden! 

Även här är jag tvungen att repetera mitt budskap. 

Börsen har gått väldigt dåligt under det här året, men kryptomarknaden har gått 

ännu sämre. PLCU är en del av denna kryptomarknad. 

Vi kan inte blunda för fakta, för vad som händer i vår omvärld! 

 

Det här är bara några rubriker hämtat från Svenska Dagbladet (Näringsliv) igår: 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Media öser just nu ut den här typen av information. 

Men varför ser det ut som det gör just nu, varför går börsen och 

kryptomarknaden så dåligt just nu? 
 

I grund och botten handlar det om den skenande inflationen i världen. 

Inflationstakten i Sverige är nu uppe på 7.2% och det är siffror vi inte sett sedan 

1991. I fredags kom siffrorna från USA som nu är uppe på en inflationstakt på 

8.6%. Dystra siffror som fick börsen/kryptomarknaden att falla, igen! 

För att kunna stoppa denna utveckling så höjer centralbankerna runt om i 

världen räntan. Dessa räntehöjningar får börsen att sura, något som traditionellt 

brukar drabba teknikjättarna extra hårt. 

Bolag som exempelvis Apple, Amazon, Tesla och Netflix har tappat rejält på 

börsen. 

 



 
Amazon:s aktie har så här långt tappat 39.16% i år 

 

Kryptomarknaden brukar traditionellt gå dåligt när det går dåligt för 

teknikjättarna. 

Det här året startade med en BTC-kurs på $46700 men har nu sjunkit till 

$22541. 

Vad som kommer hända de närmaste månaderna beror alltså mycket på om 

centralbankernas strategi med att höja räntorna verkligen kommer dämpa 

inflationen. Risken är annars att fortsatta räntehöjningar kommer ta oss till en 

lågkonjunktur vilket kan leda till ytterligare kursfall på marknaden. 
 

OK, nu låter det kanske som att det JAG som sprider FUD  
 

Det är inte min ambition, tvärtom faktiskt! 

PLCU erbjuder dig en riktigt bra inkomstkälla, troligtvis den allra bästa på 

marknaden just nu! 

Men jag vill att du har koll på vad som händer på marknaden, vi ska inte blunda 

för fakta. Vi kan inte strunta i hur det ser ut i omvärlden. 

Jag har varit med om alla typer av marknader under alla åren som jag arbetat 

med affärer. Varit med om tunga år av lågkonjunktur och börskrascher, men 

också varit med om perioder med fantastiska uppgångar och högkonjunktur. 

Därför vet jag också att det alltid skapas nya möjligheter i perioder med kris och 

nedgångar. Det kommer att vända, förr eller senare. 

När vändningen kommer så har återigen ”de rika” blivit ännu mer rikare än 

tidigare, de älskar dessa kriser! 

För de köper när alla andra paniksäljer.  
 

Tittar man då på PLCU-kursen i det här sammanhanget så tycker jag att den stått 



emot väldigt bra. Pendlar i skrivande stund på cirka $30 000 – $32 000. 

Var upp ett tag på $40 000 i fredags, men föll tillbaka under kvällen när siffrorna 

från USA kom där Nasdaq-börsen föll tungt. 

Aktivera ALLA inkomstkällor inom PLCU  
 

PLCU har ju bevisligen visat sig vara det mest kraftfulla och framgångsrikaste 

passiva inkomstkonceptet som världen någonsin skådat.  

Det är många av er som nu redan har säkrat upp en riktigt bra passiv inkomst. 

Men tänk om du kunde dubbla eller trippla det du redan tjänar idag inom PLCU? 

Vad skulle det innebära för dina nuvarande inkomster? 

Det är fullt möjligt om du börjar berätta om PLCU för andra! 
 

> Den passiva delen är extremt bra inom PLCU, våra digitala farmar genererar 

mycket goda inkomster månad efter månad. 
 

> Den aktiva delen inom PLCU är också väldigt bra med en kompensationsplan i 

världsklass. Finns inget annat företag som betalar bättre bonusar än PLCU! 
 

Kombinationen med passiva/aktiva inkomster inom PLCU kan fungera som din 

biljett till total ekonomisk frihet. 

Strunta i alla dystra nyheter, glöm alla dystra rubriker om inflationen, 

räntehöjningar, börskrascher osv. 

Ta vara på det som redan finns framför dina ögon. 

 

> Aktivera din Ultima Farm, skaffa dig en så stor farm som möjligt = 100% 

passiva inkomster varje månad. 

 

> Visa andra hur du tjänar passiva inkomster med din digitala farm. 

Tjäna provisioner när andra också väljer att köpa en farm lösning. 

 
Trevlig Vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 


