
  
 

Uppdatering 2022-08-29 
 

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. 
 

* Ta vara på den här sista dagarna i augusti! 
 

 
 

Då är vi inne på de allra sista dagarna den här sommaren, i augusti och där du 
fortfarande har möjligheten att kunna köpa(uppgradera) en PLCU farm. 
Du måste agera innan den 1:a september om du ska ta chansen och skaffa dig en 
sådan stor farm som möjligt. 
Viktigt att förstå att vi senare i september ska gå över till minting av PLCUX coin 
istället. 
Jag skrev så här i min förra uppdatering: 
 
Men jag säger så här, strunta i PLCUX just nu! 
Jag får en del frågor just nu som har med PLCUX att göra. Men jag har inte så 
mycket mer information om PLCUX än alla andra har.  
Information kommer att komma när det är dags. Släpp PLCUX just nu! 
För det är fortfarande PLCU som gäller och det absolut bästa du kan göra just nu 



är att helt och hållet fokusera på PLCU. 
För det här din sista chans att uppgradera din nuvarande PLCU farm. 
 

Ändå så får jag just nu mestadels frågor om just PLCUX 😊. 

Men jag säger det igen, fokusera på PLCU! 
Vi vet fortfarande inte vilka förutsättningar som kommer gälla kring PLCUX, vi vet 
inte hur erbjudandet kommer att se ut. Det här är något som företaget varit noga 
med att vänta med att kommunicera om. 
Det vi nu vet är att man kommer först att lansera själva coinet PLCUX på 
marknaden. Sedan får vi vänta ett tag innan vi har möjligheten att köpa 
farm/minter för PLCUX. 
Vilket då innebär att i början av september så kommer det inte finnas några 
farmar/minters att köpa alls! 
 

Därför är det den klart bästa strategin att se till att uppgradera din nuvarande 
PLCU-farm nu och fylla på den med PLCU, aktivera det smarta kontraktet och tjäna 
passiva inkomster! 
När informationen kommer om PLCUX så tar vi det då, då någon gång i början av 
september så är det dags att titta närmare på vilka strategier som är bäst framåt. 
Hur vi kan maximera våra passiva inkomster framåt inom detta spännande 
projekt! 
 

Det är inte meningen att vi ska spendera vårt liv på att spendera alla de pengar vi 
tjänar varje månad. Det är ingen hållbar strategi. 
Tänk om fler istället kunde lära sig att ta en del av det vi tjänar varje månad och 
placera pengarna på ett sätt som gör att dina pengar istället jobbar åt dig. 
Då snackar jag inte om att vi ska spara pengar och sätta in dem på något uselt 
sparande hos ”fina banken” som kanske ger dig +1% per år! 
Nej, jag menar att placera dina pengar så att de kan sätta igång och jobba för dig 
på riktigt - det är precis det vi gör inom PLCU! 
Vi bygger upp passiva inkomster som kommer in månad efter månad. 
 

De flesta människorna har ingen som helst balans här.  
Börjar vi tjäna mer pengar på vår anställning så gör vi också oftast av med mer 
pengar, kommer det in mer pengar så går det också ut mer pengar. 
Genom att hålla tillbaka på våra utgifter genom att inte hela tiden konsumera så 
kan vi istället börja använda pengarna för att bygga upp passiva inkomstkällor. 
Kräver en hel del självdisciplin. Gör något idag som de allra flesta inte gör så att du 
imorgon kan göra saker som andra inte kan! 
 
 
 



 
 
Satsa idag på att bygga upp din Ultima Farm så stor som det bara går, så kommer 
du att kunna göra saker i framtiden som andra inte kan. 
 

* Mycket som ska hända under hösten… 
 

 
 

Ja, så är det att man alltså kommer sluta sälja PLCU farmar, men någon gång i 
september tar PLCUX farmarna över. 
Du har säkert redan sätt i backoffice, i apparna att det pågår förberedande arbete 
för denna komma lansering. 
Men även för PLCU coin ser det väldigt spännande ut! 



 
 

 
* Shine bright like a Diamond – Grattis Marianne! 
 



 
 

Jag skrev ju en del om fördelarna att arbeta aktivt med affiliate/nätverksdelen 
inom PLCU i förra uppdateringen. 
Idag är det extra trevligt att få gratulera Marianne Franzén som tagit steget upp till 
DIAMOND nivån. 
Jag kommer ihåg vår tidiga kommunikation om PLCU i december förra året.  
Marianne gick med tidigt och köpte upp sina första PLCU via Coinsbit den 14:e 
december förra året.  
Kom ihåg att Marianne tyckte det var rätt så svårt det här, hon tycke det var lite 
komplicerat med dessa appar osv. 
Men då hade vi inte heller hunnit ta fram alla guider och hjälpmaterial som vi har 
tillgång idag. Marianne var också med och producerade den allra första 
”lathunden” som vi tog fram. 
 

Ett halvår senare fick jag detta mejl från henne: 
 
Hej Mikael, 
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. 
Hälsningar Marianne  

 
Nu cirka 8,5 efter starten i december förra året så har Marianne nått DIAMOND 
nivån. Det visar hur mycket man kan få att hända inom detta projekt på relativt 
kort tid. Från nybörjare som tyckte hela var allt för komplicerat till DIAMOND! 
 

Som DIAMOND får man direkt en löneförhöjning på +15%, så istället för att ha 
+20% i provision i första ledet så har man totalt istället +38%. 



Dessutom har man provision på ALL försäljning i sin grupp, obegränsat antal 
nivåer. Diamond innebär också en extra bonus på €5000 som Marianne får ut 
direkt! 
När fick du en extrabonus på över 53 000 kronor från din arbetsgivare senast? 
 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond partner Platin World 
DLC Finans 
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