
   
 

Uppdatering 2022-06-21 
 

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. 
 

* Kryptomarknaden - uppdatering 
 

 
 

Som jag skrivit om tidigare i detta nyhetsbrev så har det här året varit tufft för 

hela kryptomarknaden. 

Vi har tittat på varför det blivit som blivit, vad som orsakat de stora nedgångarna 

på börsen och kryptomarknaden. 

Vad som kommer hända framåt finns det många olika åsikter om, som dessutom 

går i helt olika riktningar. 

Media är mest inne på spåret att kryptomarknaden kommer krascha helt och att 

du behöver sälja av allt och sätta in dina pengar hos ”trygga banken”. 

Andra tror på att det först kommer bli ännu jobbigare, att det blir nya kursfall 

innan det senare kan bli bättre igen. 

Men de finns också de som stenhårt tror på en ny kryptoboom inom en inte allt 



för avlägsen framtid. 

Personligen tror jag att det är ingen som vet, att det är ingen som idag kan ge 

oss ett säkert svar. Därför väljer jag också att inte ens försöka mig på att 

spekulera på varken en upp- eller nedgång. 

Jag har det innehav som jag har inom krypto, jag säljer inte - snarare försöker 

köpa på mig en del nya innehav (inget finansiellt råd). 

Jag är sedan många år en BELIEVER.  Jag tror på kryptovalutan och dess framtid.  

Jag tror inte Bitcoin att kommer gå till NOLL, tvärtom! 

Det finns fortfarande en begränsad tillgång av Bitcoins, efterfrågan kommer att 

öka igen. Vi har ju också kunnat se hur de stora techjättarnas aktier fallit rejält 

den senaste tiden. Men innebär det att bolag som exempelvis Apple, Amazon, 

Google och Microsoft inte längre tjänar pengar, att det går dåligt för dem? 
 

Korrigeringar av detta slag gör det bara möjligt igen för de riktigt stora 

investerarna att kliva in i marknaden. De kommer att köpa när alla andra 

springer åt det andra hållet, de kommer återigen se till att de blir betydligt mer 

rikare än innan ”krisen”. På samma sätt som under finanskrisen, de rika kommer 

blir ännu mer rikare på kort tid. De ”smarta investerarna” trycker på KÖP-

knappen igen när det är riktigt billigt igen att bli aktieägare i Apple, Amazon, 

Google och Microsoft. De köper på sig mer Bitcoins och andra kryptovalutor när 

det är rea på marknaden! 
 

Jag är extremt tacksam och glad att jag för flera år sedan valde att satsa på 

kryptovaluta och olika projekt inom detta område. 

Hade jag inte gjort det och inte skaffat mig de kunskaper jag har inom området 

idag hade jag nog aldrig hittat eller riktigt förstått det här som vi idag arbetar 

med inom PLCU. Det hade också inneburit att jag och troligtvis även du hade 

gått miste om tidernas bästa inkomstmöjlighet, vi hade alla varit lite fattigare 

helt enkelt…  

 

* ”Mitt” första halvår med PLCU … 



 
 

Ja, tänk om en ENDA möjlighet skulle kunna förändra ditt liv. 

Precis så har det blivit för många av våra DLC Finans medlemma som valde att 

satsa på PLCU projektet! 

Vilket känns extremt tillfredställande att kunna konstatera. 

Detta trots att det ser ut som det gjort på kryptomarknaden senaste 

månaderna, detta trots att det funnits många olika kryptoprojekt 

(inkomstmöjigheter) som kommit och kraschat hårt senaste månaderna! 
 

Just den här dagen (den 21:a varje månad) är alltid lite speciell för mig nu mera. 
 

 
 

Kom ihåg hur det var då, den allra första gången man skulle få sin utbetalning 

från sin farm. Det var en spänd väntan på att se att allt verkligen skulle fungera.  

Min allra första utbetalning från min farm skulle komma den 21:a januari 2022. 

Det handlar ju om så kallade smarta kontrakt som varje månad ska hantera 

dessa utbetalningar helt automatiskt, skulle det verkligen fungera ? . 



Nu har samma smarta kontrakt betalt mig 6 gånger, 6 månader i raken helt utan 

någon som helst arbetsinsats för min del, allt att har fungerat perfekt! 

Jag har ju dessutom givetvis sett till att säkra upp flera smarta kontrakt under 

dessa månader, snart kommer jag få utbetalningar varje dag – varje månad! 

Extremt kraftfullt, dessutom helt passiva inkomster. 
 

Det har helt enkelt varit ett smått otroligt bra första halvår för många av er som 

får och läser det här nyhetsbrevet. 

Jag vända mig till några av er för att kolla av läget, hur de känner och tänker nu 

efter att ha varit med i PLCU under cirka 6 månader. 

Min fråga var hur deras första halvår varit inom PLCU. 

Det här är deras egna ord om det! 

 
Min första 6 månader i plcu har förändrat mitt liv. Idag generar jag 6 siffriga belopp varje månad. Helt 

passivt!! Varje månad återinvesterar jag ca 50% och resterande belopp sätter jag i andra passiva 

projekt. Detta gör att mina passiva inkomster växer mer & mer varje månad. Är glad & tacksam att 

jag hoppade på Plc Ultima direkt i december. Tack plcu, Enikö & Micke för allt. 

Henrik 
 

Jag gick med i PLCU projektet tidigt redan den 16/12-2021 det har betytt väldigt mycket för mig ett 

beslut om att gå med som jag aldrig har ångrat. 

Det har gett mig möjligheten att kunna ägna mig åt sånt jag tycker är roligt utan att behöva oroa mig 

för ekonomin. Det har också gett mig möjligheten att göra saker som jag annars inte haft råd med så i 

januari fick jag min första utbetalning och det var en härlig känsla nu har det gått 6 månader och jag 

får utbetalt flera gånger varje månad.  

Jag tycker också att detta är en så bra möjlighet att man inte ska behålla den för sig själv utan dela 

den med andra så de också får samma möjlighet speciellt nu när matpriserna skjuter i höjden även 

bensin priset går rakt upp då kan det behövas några extra slantar. 

Robert 

 

Visst är det häftigt! 

Många som bevisligen har kunnat förändra sina liv fullständigt tack vare deras 

satsning inom PLCU. Nu skulle jag även vilja höra din historia! 

Du behöver inte ha varit med i ett halvår, vill bara samla in referenser för att 

kunna ta fram nytt och uppdaterad information om PLCU med syfte att sprida 

budskapet till fler och bygg upp vår svenska community. 

Det är nämligen viktigt för alla som redan är med i PLCU att vår community 
fortsätter växa. Det är en av flera delar för att värdet på PLCU ska kunna öka, 
vilket vi alla vill så klart! 
Berätta din egen historia med några rader, skicka till mig på: 
mikael.dlcfinans@gmail.com  

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


 

 

 
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 Midsommar! 
 

 
 
Mikael Eriksson 
DLC Finans 



 
 


