
 
 

Hej DLC Finans-medlem 
2022-10-06 – UPPDATERING 

 

Det här är nyhetsbrevet som vänder sig till dig som medlem här på DLC Finans. 

Det här nyhetsbrevet heter från och med september (2021) Digitala Affärer. 

Du hittar alltid våra nyhetsbrev på medlemsidan, menyval ”Download” och sedan ”Nyhetsbrev”. Där 

kan du läsa alla våra tidigare nyhetsbrev. 

Inom DLC Finans finns det idag flera olika projekt som rullar parallellt. 

För varje koncept som vi arbetar med jobbar vi även med speciella nyhetsbrev/uppdateringar kring 

aktuellt koncept. 
 

* Uppdatering hösten 2022 
 



 
 

Det var ett tag sedan vi skickade ut det här nyhetsbrevet som går ut till alla DLC 

Finans medlemmar, Premium-medlemmar och gratismedlemmar. 

Det är som jag tidigare berättat, vi har medvetet valt att satsa på att uppdatera 

och jobba tillsammans med våra Premium-medlemmar = betalt medlemskap. 

Vi har inte heller uppdaterat något av det materialet som ligger ute på 

medlemssidan dlcfinans.se den senaste tiden. 

Ibland går det inte alltid som man planerat… 

Det handlar i grund och botten om att jag personligen (Mikael) valt att fokusera 

stenhårt på de projekt som vi idag är involverade i. 

Det sägs ju att man ska ”let your winners ride”, det är exakt så jag också valt att 

göra. Jag har gjort medvetet val, att släppa mycket av det andra jag jobbar med. 

Jag har hittat min ”vinnare” och behöver få fokusera min tid på det som 

verkligen genererar bäst inkomst. 

Allt det andra har fått stå tillbaka under en tid. För när man har en riktig vinnare 

gäller det att skörda, maximera sina inkomster/vinster. 

Affärerna går bra och vi erbjuder våra Premium-medlemmar en bra mix av olika 

inkomstkanaler, de flesta dessutom helt passiva inkomstkällor. 

 

Är du inte Premium-medlem och får inte dessa uppdateringar? 

Skulle du vara intresserad av vet mer om vilka projekt som vi och våra Premium-

medlemmar arbetar med idag? 

 



Gör då så här: 

Steg 1: Läs nästa artikel först. 

Steg 2: Kontakta mig. 

  

* Risk v/s Belöning 
 

 
 

Om du läser det här och INTE är en av våra Premium-medlemmar redan idag 

innebär det troligtvis att du inte riktigt förstått det här med risk i förhållande till 

möjlig belöning. 

Kanske är det så att du till och med hoppat på ett inkomstprojekt tidigare, men 

som slutade illa. Du kanske förlorade en del pengar. 

Du kände dig bränd, lite besviken. Kanske har du bestämt dig för att aldrig mer 

satsa några pengar i olika inkomstprojekt. 

Du kanske är en av dem som nu säger att det här med att tjäna pengar på nätet 

– det funkar inte! 
 



 
Dricker du också mirakeldrycken ”Instanst Success”? 

  

Jag kan säga att du är helt fel ute med det där tänket. 

Japp, lite though love nu. Sorry, men det där är inget annat än 

förlorarmentalitet! 

Det är också anledning varför så många fortsätter ha ont om pengar till slutet av 

månaden. De flesta har inte ett öppet sinne för deras valmöjligheter och agerar 

inte. En del gör det, men om de misslyckas den första gången lägger de allt sitt 

fokus på att gräma sig över sin förluster. De spenderar tid på att gå igenom vad 

som hände, skyller på andra och stänger igen sitt sinne ännu mer. 

Du hade hoppas på stor framgång direkt.  
 

Men jag känner ingen framgångsrik person som inte också haft sina motgångar! 

Skillnaden är att de som blir framgångsrika fortsätter alltid framåt. De fortsätter 

experimentera sig fram, de skaffar sig mer kontakter, de utbildar sig under 

resan, de lär sig hur de kan minimera sina risker. 

Om du är intresserad av en förändring i ditt liv med bättre ekonomi och fler 

möjligheter, var uppmärksam på de här personerna som du såg misslyckas men 

som hela tiden reste sig upp igen. Följ de som trots sina misslyckande längs 

vägen hela tiden fortsatte att utvecklas och som aldrig gav upp! 

Se till att ha kontakt med de som finansiellt redan är där som du helst vill vara. 

Framgång lämnar ledtrådar… 

 



 
 

Glöm den där mirakelkuren som ska ge dig omedelbar framgång! 
 

Att arbeta med affärer innebär alltid att man måste ta en viss risk. 

Du kan inte börja med affärer på nätet och tro att du ska kunna göra det och 

undvika risker. Sanningen är att många gånger är riskerna till och med större när 

du vill jobba online. Riskerna skruvas upp ytterligare några nivåer när du går in 

på investeringar, trading, kryptovaluta och mycket av det där som vi på DLC 

Finans fokuserar på. Det är inget vi hymlar med, riskerna finns där och 

risknivåerna är dessutom rätt så stora. Ve och fasa!  
 

Men samtidigt kan vi även vända på det och då dyker den andra sidan av kortet 

upp, det vill säga den möjliga belöningen – The REWARD! 

Den möjliga belöningen inom de affärer som vi valt att fokusera på är också 

betydligt bättre än de klassiska kapitaförvaltningstrategierna. 

Det är många personer i Sverige som exempelvis handlar med fonder och aktier. 

Det är populärt sätt för att förvalta sitt kapital där till och med staten/bankerna 

uppmuntrar oss att investera i fonder och aktier. 

Men ingen kan säga att det inte skulle finnas risker att satsa dina pengar i aktier 

och fonder. Det finns stora risker även där. Men här finns det också en helt 

annan historik att gå på, man kan konstatera att det över tid alltid varit lönsamt 

att satsa pengar på börsen. Det finns också de som tjänat väldigt mycket pengar 

på börsen. Men en normal avkastning per år ligger på cirka +8-12% per år. 

Då kan man också konstatera att det krävs väldigt stort kapital om man helt ska 

kunna leva på sina affärer på börsen. 
 



Men inom den nisch av finansmarknaden som DLC Finans arbetat med de 

senaste åren så är möjlig avkastning per månad/per år på en helt annan nivå! 

Det är därför vi också arbetar med det som vi gör. 
 

Det viktigaste är annars att man är medveten om riskerna och att man inte tar 

för stora risker = satsar mer pengar än vad man har råd att förlora. 

Det här är något som jag tjatat sönder mina medlemmar om i många år nu. 

Men håller man sig till den här enkla regeln så behöver du inte oroa dig. 

Personligen satsar jag ALDRIG mer pengar i projekt än vad jag klarar av (har råd) 

att förlora. Jag vet vad jag gör och varför, jag tar medvetna risker. Men inga 

risker som äventyrar hela min ekonomiska framtid – aldrig! 

Jag jobbar inte så, har inte gjort det historiskt och kommer heller inte göra det i 

framtiden. 

Går saker och ting åt pipan (vilket de bevisligen gör mellan varven) så borstar jag 

mig av smutsen och går vidare. Jag lägger ingen tid på att skylla på andra eller 

ångra mina beslut. För jag vet att jag tog en medveten risk, jag tar eget ansvar 

för hur jag hanterar mina pengar och mina affärer. 

Jag kan också konstatera att de allra flesta av våra Premium-medlemmar också 

har förstått detta och jobbar/agerar idag på samma sätt. Det vill säga, de satsar 

enbart pengar som de känner sig komfortabla med i våra aktuella projekt! 
 

Men risker måste man ta, i alla fall om man vill smaka på den där goda 

champagnen och få uppleva segerns sötma ljuva smak – skål! 

 



 
 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig höst! 
 

 
 

Mikael Eriksson 

mikael.dlcfinans@gmail.com  

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com

