
  
 

Uppdatering 2023-03-07 
 

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. 
 

* Nya PLCULTIMA kommer att lanseras den här månaden! 
 

 
 

I min förra uppdatering hade jag med en rubrik som löd så här: 
- Vad kommer att 2023? 
Med direkt syftning så klart till vad som kommer hända inom PLCULTIMA. 
För förra helgen var det ju ett stort PLCULTIMA-event i Dubai, där presenterades 
det mycket spännande och många nyheter. 
De som var med på det här eventet har varit väldigt entusiastiska kring det som 
presenterades.  
Men samtidigt som allt detta nya och spännande som är på gång från företaget så 
finns det fortfarande en hel del utmaningar. 
Det är som att det blåser starka medvindar samtidigt som vi ändå kan känna av en 
riktigt jobbig motvind. 
Det är lite som vädret i Sverige just nu (stora delar av Sverige i alla fall)… 
Det är många som pratar om att det är vår, snart dags för Vårdagsjämningen. 
Hurra det är vår! 
Vilket innebär att det snart även kommer en sommar! 
 

Men går vi ut och tittar, går vi ut och känner efter - så känns det verkligen inte 
som det är vår… 
Låter ju som rent skitsnack, eller hur! 



Är ju inte vår direkt, det kan man ju se och känna själv! 
 

 
Foto från ett blåsigt, snöigt o kallt Kalmar tisdag 2023-03-07 

 

Lite samma sak som jag upplever det är inom PLCULTIMA just nu. 
Vi lyssnar på Alex och andra ledare inom PLCU, de pratar om att den lysande 
framtiden är vår! 
Det är vår, snart blir det sommar… 
Det här året ska bli det bästa någonsin för PLCULTIMA och deras medlemmar, 
många som kommer att kunna tjäna väldigt mycket pengar. 
Samtidigt som vi ser hur kurserna för våra PLCUC och PLCU-coins fortsätter att 
tappa sitt värde, på väg rakt ner i källaren. 
Det här skapar osäkerhet, det här skapar tvivel. 
Det märker jag på en del mejl som jag fått in den senaste tiden. 
Är det bara skitsnack? Vad håller Alex och hans team på med? 
 

Jag har tittat närmare på allt det här nya som kommer. 
Jag tycker det ser riktigt bra ut! 
Det må vara kallt, det små snöa och så kan det blåsa rejält dessutom. Visst, det är 
så – det kan vi själva enkelt konstatera. 
Men lösningar är på gång, redan i slutet av den här månaden! 
Här krävs det bara lite tålamod och tillit nu.  
Alex och PLCULTIMA agerar så snabbt det bara är möjligt, den nya smarta 
blockkedjan kommer att lanseras redan nu i mars! 
 



 
 
Jag tycker den här infrastrukturen ser riktigt bra ut! 
 

 
 
Vi har redan korten, som ska uppdateras med ny design. 
Den egna exchangen ska igång den här månaden. 
En marknadsplats lanseras där man kan använda kryptovaluta för köp av massor 
av olika produkter, den nya reseplattformen är klar och ska också lanseras i mars. 
Helt nytt är också att en gaming plattform ska lanseras på den nya smarta 
blockkedjan, med Play-to-earn-funktioner – det vill säga att du kan tjäna pengar på 
att spela spel. 
 

För att uppdatera dig om vad som sas i Dubai och vad som komma skall inom kort. 
Börja med att lyssna på denna inspelning från idag! 
Det är det så kallade DEN-teamet som var med på plats i Dubai och sammanfattar 
det som sas på detta sätt:  
https://youtu.be/UfPVI0bDg9M 
 

* Varför PLCUX-farm och varför nu? 
 

https://youtu.be/UfPVI0bDg9M


 
 

- Du kommer inte hitta något annat som kan ge en bättre avkastning, just nu +50% 
per månad (app-lösningen)  
- Fast pris på 1 PLCUX = alltid $100 000. Du vet vad du får! 
- PLCUX farmar kommer inte längre att gå att köpa efter den 1:a maj. 
 

OBS! 
Behöver du PLCUX så kan jag nu hjälpa till med det. 
En enkel och snabb lösning. 
 

Ny guide (PDF) för att komma igång med PLCULTIMA och PLCUX-farming finns nu 
här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2023/02/DBX-starta-up-guide-2.pdf 
Det är Enikö som tagit fram den här guiden. 
 

Återkommer med mer information så fort jag fått in ännu mer information som 
jag kan delge.  
 
 
Trevlig Vecka! 
 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2023/02/DBX-starta-up-guide-2.pdf

