
  
 

Uppdatering 2023-01-31 
 

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 i gång och hantera dessa appar osv. 
 

* Inspelat webinar från förra veckan 
 

 
 

I förra veckan berätta jag om att PLCULTIMA jobbar på att ta fram en betydligt 
enklare lösning gällande PLCUX farming. 
Det som Alex har börjar kalla för ”Dashboard minting”! 
Tanken är att man ska kunna starta upp en PLCUX-farm med betydligt färre steg, 
direkt i sitt backoffice.  Det här är något som jag tror mycket på. 
Gäller att göra det så enkelt som möjligt för den som är sugen på att komma igång 
med PLCUX farming. Verkar vara något som ska vara på plats under februari. 
 

Det har varit mycket förändringar inom PLCULTIMA den senaste tiden. Svårt att 
hänga med för vem som helst. Vi har nu mer tre olika kryptovalutor i våra Ultima 
Wallet. PLCU – PLCUX och PLCUC. 
Jag rekommenderar dig att lyssna på det här webinaret från förra veckan med 
Emil, där han går igenom Alex planer för det här projektet. 
Han förklarar hur det här med olika cykler fungerar inom kryptovaluta osv. 
Finns att se och lyssna på här: 
https://youtu.be/yHM8NETzweQ 
 

* Komplettera dina passiva inkomster 2023 – DEL 2 
 

https://youtu.be/yHM8NETzweQ


 
 

Just den här delen handlar inte direkt om PLCULTIMA. 
Men som du redan vet så driver jag (Mikael) sedan flera år tillbaka en 
medlemssida som heter DLC Finans.  
Jag har arbetat med research av olika inkomstmöjligheter på nätet sedan 2001! 
Mycket har givetvis hänt sedan dess. Världen har förändrats, internet har 
förändrats och vi har tillgång till en helt annan typ av teknik som också har skapat 
helt nya möjligheter. 
Nu över 22 år senare fokuserar jag min tid på att lära ut till andra om hur man kan 
använda sig av den nya digitala ekonomin, blockkedjan och decentraliserade 
teknologi för att skaffa sig helt nya inkomstkällor.  
Här finns helt andra möjligheter att skapa det vi kallar för en ”lifestyle business”. 
En affärsverksamhet som är anpassad efter den livsstil som du vill ha, inte 
tvärtom! 
PLCULTIMA är ett givet val i min egen portfölj innehållande flera olika passiva 
inkomstkanaler. Jag tror personligen att PLCULTIMA kommer leverera många nya 
och spännande inkomstmöjligheter för oss som är med under 2023 och 2024. 
Men jag har flera olika passiva inkomstkanaler som hjälpt mig att skapa min egen 
lifestyle business. Jag lever också som jag lär! 
 



 
Phuket, Thailand 

 

OBS! 
Det här är det sista nyhetsbrevet som du kommer få nu på ett tag… 
Jag kommer inte skicka ut några av mina nyhetsbrev under de närmaste veckorna, 
kommer återkomma igen som vanligt i slutet av februari/början av mars. 

Du får försöka klara dig utan mig och mina uppdateringar nu ett tag 😊. 
 

För nästa vecka byter jag ”arbetsplats” och kommer befinna mig i en helt annan 
del av världen. Kommer spendera större delen av februari i Phuket, Thailand. 
Sanningen är väl egentligen att jag inte hade tänkt jobba så mycket när jag är där, 
kan ju vara skönt med lite semester i värmen också. 
Jag gör lite som jag själv vill faktiskt. Allt det här är möjligt för jag har byggt upp 
min egen ”lifestyle business” som generar löpande inkomster även fast jag ligger 
och latar mig någonstans på en strand i Thailand. 
 

Typiskt för en sådan här ”lifestyle business är bland annat: 
 

- Du säljer inget, du behöver inte köpa in några produkter. 
- Du behöver inte marknadsföra din verksamhet. 
- Du behöver inga anställda. 
- Du behöver inga speciella lokaler för att kunna sköta din affärsverksamhet. 
- Du behöver ingen chef, du är din egen chef. 
 

Är det här något som du också skulle vara intresserad av? 
Skulle du också vilja skaffa dig din egen ”lifestyle business”? 
 

Då tycker jag verkligen att du ska kolla upp vårt allra senaste material i den nya 
guiden som heter ”Passiva Inkomster 3.0 – The Next Generation”.  
 



 
 

Du får en perfekt mix med projekt från olika branscher, en väldiversifierad portfölj 
anpassad för 2023! 
Du kan bygga din egen ”portfölj” med olika passiva inkomstkanaler som ALLA 
genererar nya inkomster till dig varje månad.  
 
EXEMPELVIS: 
Denna ”lilla goding” som jag personligen är väldigt nöjd med som är PROJEKT 2 i 
den nya guiden. 
 

 PROJEKT 2: 

 
 
- En väldigt bra representant för passiva inkomster inom den nya generationen. 
Här använder den allra senaste tekniken, AI-teknik i en smart kombination med ett smart 
kontrakt på blockkedjan. Tog 9 månader för att passera +600% i avkastning med ränta-på-ränta-
effekten. Ett projekt som just nu är inne på sin 10:e månad, alla månader har levererat vinst.  
Det här ett 100% passivt inkomstkoncept. 

 

Här hittar du ALL information om ”Passiva Inkomster 3.0 – The Next 
Generation”: 
https://passivinkomstonline.com/pi3 
 

Jag är som sagt borta under större delen av februari, men i mars/april kommer jag 
att dyka upp i en stad nära dig! 
Du som skaffar det här materialet kan få personlig hjälp direkt av mig för att 
komma igång med dina passiva inkomster. 
 

https://passivinkomstonline.com/pi3


 
 

Pick My Brain Tour Våren 2023 
STOCKHOLM – GÖTEBORG – NORRKÖPING – MALMÖ - UMEÅ 
 

Det här är en unik och väldigt mycket värdefull bonus framtagen enbart för dig 
som skaffat dig ”Passiva Inkomster 3.0”.  
- Ta chansen och träffa mig personligen (Mikael Eriksson) under mars/april, i din 
stad eller i en stad nära dig! 
Låt oss sätta oss ner i lugn och ro och gå igenom DINA affärer på nätet, dina PLCU 
affärer. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för just dig.  
Du får min personliga hjälp att bygga upp dina passiva inkomster. 
Du hittar mer information om den här bonusen på vår sida. 

https://passivinkomstonline.com/pi3 
 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka och som sagt, vi hörs igen i slutet 
av februari! 
 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
 

https://passivinkomstonline.com/pi3

