
   
 

Uppdatering 2022-06-28 
 

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. 
 

* ”Mitt” första halvår med PLCU – Del 2 

 
 

Inann Midsommar skickade jag ut ett nyhetsbrev där jag men även andra 

medlemmar berättade sina egna historier kring sitt första halvåret med PLCU. 
 

Du kan läsa förra nyhetsbrevet här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/06/PLC-nyhetsbrev-2022-06-21.pdf 

 

Vi fortsätter där vi slutade förra gången, men några andra historier från 

personer som varit med på den här resan från starten. 

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. 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/06/PLC-nyhetsbrev-2022-06-21.pdf


Min fråga var hur deras första halvår (cirka) varit inom PLCU. 

 

Det här är deras egna ord om det! 
 
Jag kan inte tacka dig nog för denna möjlighet gick med 29/12-2021. 

Idag får jag lön flera gånger i månaden helt underbart, det levererar sexsiffriga tal per månad 

och kan bara säja att det finns inget bättre på marknaden än PLCU. 

Jag återinvesterar 60% i PLCU satsar även i valutatrading. Det är helt underbart att var med på 

detta nu när allt går ner i värde, känns bra att ha extra pengar nu när allt går upp i pris. 

Mats 

Hej Mikael! 
Tack för dina nyhetsbrev. Jag har ju följt dig ett antal år och i olika projekt, där dom flesta har 
varit bra. Sedan kom PLCU och det blev ju en guldgruva!  
Med en relativt liten insats i början så har det ändrat mitt liv totalt. Jag kan nu gå i pension i 
höst. Jag har investerat en del av vinsten i ett par andra passiva inkomstkällor, som också gått 
bra! 
Stort tack för all hjälp jag har fått genom åren, du har alltid ställt upp för mig! 
Jockum 
 
Jag har under detta halvår kunnat ta in min familj i detta och ser att de kommer att ha en fin 
ekonomisk framtid. 
Jag ser också med stor glädje fram emot mina månadsutbetalningar som nu faktiskt är 6-
siffriga. Helt otroligt 
Känns bra att inte behöva oroa sig för ökade kostnader och lågkonjunktur. 
Marianne 

 
Mitt första halvår har varit fantastiskt. Jag var skeptisk i början på om de "smarta kontrakten" 

skulle fungera och om jag verkligen skulle få betalt varje månad som det lovades. Men jag 

chansade för att det var en fantastisk möjlighet om det verkligen var sant. Sedan har jag varje 

månad erhållit utbetalningar från dessa kontrakt. Jag har återinvesterat det mesta så nu har 

jag ca en årslön varje månad. Min anställning som jag hade har jag avslutat, så nu njuter jag av 

lååååång ledighet .  

Jag har också lånat ut plcu till mina barn och två vänner så att dom också ska få tillgång till 

detta. Helt klart det bästa som hänt mig vad gäller ekonomi. 

Roger 

Jag hoppade på detta projekt i mitten av februari. Ångrar att jag inte började i december. 
Med mycket hjälp och tålamod av Micke så kunde jag starta med en farm i februari. 
Jag ska fylla på den med utbetalningar från mina smarta kontrakt så fort som möjligt. Sedan 
kan jag också fylla på mitt Mastercard som jag väntar på att få.  
Tommy 

Återigen, det här här helt enkelt hur coolt som helst – håll med om det! 

Här har vi alltså bevisligen flera personer i vår PLCU-grupp som redan efter 6 



månader drar in stadiga sexsiffriga belopp varje månad. 

Flera av er som följer mina uppdateringar är nu också på god väg dit! 

Många berättar hur de kunnat pensionera sig, sluta jobba. 

Flera har också kunnat satsa pengar som de tjänat inom PLCU i andra koncept 

för att på så sätt kunna diversifiera och kunna dra in ännu mer passiva 

inkomster. Ett bra och smart val, alltid klokt att stå på ”flera ben” i sina affärer. 

 
Hur är det möjligt, nya pengar på kontot helt automatiskt! 

 

Men fortfarande är det många som inte riktigt tror det är möjligt. 

Men gång på gång, månad efter månad betalar våra smarta kontrakt ut nya 

pengar. En del blir lika förvånade (som tjejen på bilden ovanför) varje gång som 

de får betalt. Helt passiva inkomster som betalas ut med automatik! 

När juni blir juli inom kort så går vi in på den 7:e månaden med PLCU. 

Min egen erfarenhet under denna tid är att de smarta kontrakten har ALLTID 

betalt ut rätt belopp i rätt tid! 

Jag är inte förvånad längre när jag loggar in i min Ultima Wallet och ser att jag 

fått betalt igen, det är något som jag vet funkar! 

Själv jobbar jag mindre än jag gjorde tidigare, samtidigt som jag tjänar betydligt 

mer pengar. En riktigt fin kombination, eller hur! 

Det här är väl det som kallas för The PLCUltima Lifestyle! 

 



 
 

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

biljett till total ekonomisk frihet – om du vill! 

Andra har bevisligen redan nått dit, varför inte du också? 

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

räntehöjningar, börskrascher osv. 

Ta vara chansen på det som redan finns framför dina ögon. 

 

* Webinar onsdag 20:00 med Alex 

 
 

Som sagt, vi har precis lagt ett extremt framgångsrikt första halvår bakom oss. 

Men även inom väldigt framgångsrika projekt så måste man alltid vara beredd 



på att förändringar sker, att man måste justera konceptet för att kunna fortsätta 

vara minst lika framgångsrika. 

Live webinar nu på onsdag 20:00 via denna länk: 

https://youtu.be/ou8DG5Wjye0 

 

Var inte rädd för förändringar, för de här förändringarna som Alex kommer 

berätta mer om på onsdag kommer att behövas. 

Jag och Enikö var med på ett webinar med Alex redan i söndags, vi vet vad som 

kommer hända. Vi vet vad som är på gång. 

Men det innebär inte heller att vi har full koll på allt ännu. 

Var med och lyssna på Alex nu på onsdag, han kommer förklara och berätta mer 

om vad som är på gång och varför. 

Sedan kommer jag och Enikö också komma tillbaka med mer information och 

titta närmare på alla detaljerna. 

Personligen tycker jag det är bra förändringar som sker och tror också att vi 

under juli/augusti kommer återigen få se hur värdet på våra PLCU coins stiger. 

Men helt säker kan man ju aldrig vara, går ju inte styra över omvärldsfaktorer 

exempelvis. Men förutsättningarna för en ny uppgång är med de nya 

strategierna på plats, väldigt goda! 
 

Bra om du är med i vår svenska Telegram-grupp, där delar vi all viktig 

information löpande. Gå med via denna länk: 

https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 

 

* Krypto Basic 2022 

https://youtu.be/ou8DG5Wjye0
https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0


 
 

Jag får rätt ofta frågor om hur man köper kryptovalutor. 

Vilka tjänster/sidor ska man använda sig av? 

Om man nu vill sälja en del av sina PLCU, hur gör man då? 

Hur får man in det man tjänat på sitt konto? 

Hur kan jag använda mina PLCU? 

Om jag vill köpa mer PLCU, vilka alternativ har jag då? 
 

Många frågor som inte direkt har att göra med PLCU, mer allmänt om hur man 

hanterar sina kryptovalutor och vilka tjänster/sidor man kan använda. 

Det finns givetvis massor av olika val för detta.  

Jag har sedan tidigare skrivit en guide som jag kallar för Krypto Basic 2022. 

Där går jag igenom en del av de tjänster och sidor som jag själv använder mig av. 

Jag har nyligen uppdaterat denna guide och skapat en PDF av denna guide. 
 

Den kan du ladda hem/läsa här direkt här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/06/Krypto-BASIC-2022-version-2-PDF.pdf 
 

I sista delen visar jag dessutom hur PLCU:s egen lösning med tillgång till ett 

Mastercard + backoffice fungerar (se video).  
 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/06/Krypto-BASIC-2022-version-2-PDF.pdf


 
 

Många av er använder ju också kryptobörsen COINSBIT för att köpa/sälja PLCU. 

Jag har även tagit fram en ny video där jag visar mer om hur det fungerar att 

köpa/sälja PLCU inne på COINSBIT: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c31t14V0iMP 

 

De här är guider och videos som jag löpande tar fram för att på bästa möjliga 

sätt kunna hjälpa mina medlemmar som gått med i PLCU. 

Är det något mer du skulle behöva, något mer du skulle behöva hjälp med så är 

det bara att kontakta mig.  

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommarvecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c31t14V0iMP

