
  
 

Uppdatering 2023-02-27 

Den här uppdateringen går ut till dig som är skaffade dig vår informationsprodukt 

”Passiva Inkomster 3.0 – The Next Generation”. 
  

* En första uppdatering… 
 

 
 

Direkt efter lanseringen av Passiva Inkomster 3.0 så passade jag på att smita iväg 
på en efterlängtad 2-veckors semester till Thailand. 

Kom hem i förra vecka, tillbaka till verkligheten 😊… 

Jag kommer lite då och då komma ut med uppdateringar till dig som införskaffade  
Passiva Inkomster 3.0. Hoppas att du finner materialet intressant! 
 

Du har också tillgång till allt vårt material på DMG, här: 
https://digitalmastermind.se 
- Lösenord = lifestylebiz2023  
 

Vilket gör att du även kommer få våra löpande uppdateringar som vi skickar ut 
gällande DMG, inkl. vår Digital Yield-Rapport som vi skickar en gång per månad. 
 

* Stort intresse för DAISY! 
 

https://digitalmastermind.se/


 
 

DAISY projektet startades upp i januari 2021, så ett koncept som nu funnits i över 
2 år. Men DAISY och deras AI-baserade trading inom kryptovaluta som lanserades 
från starten var inte speciellt framgångsrikt. Men under 2022 lanserade man 
istället AI-baserad trading inom valutahandel (Forex AI), den har så här långt varit 
mycket framgångsrik med goda plusresultat varje månad. 
Det var när vi såg resultaten från denna Forex AI som vi på DLC Finans valde att 
satsa på DAISY! 
Det här inget litet projekt, DAISY har redan idag 200 000 medlemmar/kunder runt 
om i hela världen och siktar i år på att bli 1 000 000 medlemmar/kunder. 
 

Kolla in den här läckra videon som berättar mer om DAISY! 
https://youtu.be/0l9P0wz6k10 
 
Nu är ni några redan som gått med i DAISY. 
Problemet är att jag inte kan se vilka ni är, finns inget sådant traditionellt 
backoffice inom DAISY där jag kan se vilka som registrerat sig och så. 
Är ju istället i grunden en decentraliserad lösning, ett smart contract. 
 
Är du redan med i DAISY? 
Jag funderar på att skapa en egen lista för er som är med i DAISY, det vill säga ett 
separat nyhetsbrev enbart för DAISY medlemmar. 
Därför skulle jag vara mycket tacksam om du som gått med i DAISY kan mejla mig 
om berätta det, du kan också skriva vilken nivå du ligger på inom DAISY (tier). 
Mejla mig på: mikael.dlcfinans@gmail.com   
 
DAISY hade nyligen ett stort event i Dubai 
Det var i förra veckan som över 2000 personer var på plats i Dubai för att ta del av 
de allra senaste nyheterna gällande DAISY-projektet. Ett event som gick under 
namnet ”Told You So 2023”. 
Nu har jag inte tagit del av all information från detta event. 
Men jag har fått sammanfattningar av några av de allra viktigaste uppdateringar, 
här är några av dessa (engelska): 

https://youtu.be/0l9P0wz6k10
mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


 
1. Existing Daisy crowdfunding model to end on 31st May 2023. 

⁃ Daisy will migrate to a fully licensed hedge fund by 1st June 2023 

⁃ Existing Daisy Crypto and Forex trading altos will continue working 

⁃ No new Endotech share swill be distributed to members from 1st June 2023 

 
2. Liquid NFT was launched. 

⁃ Liquid mining is now live for all Daisy members 

⁃ Official Liquid mining Telegram channel: https://t.me/nftliquid 

⁃ You can now access the website through your TRON wallet at www.LiquidMining.com 

⁃ Liquid NFT allows you to mine tokens every minute of every day, for way less money then it would ever 
cost to buy them! 

 
5. Tier 3 Momentum packs 

⁃ Momentum packs now start at Tier 3. 

⁃ Unlimited Momentum Packs ARE BACK for tiers 3-10. 

 
6. Tier 1 is now a combo pack 

⁃ Tier 1 is now a combo pack only, where it is 200 USDT, and a new member gets tier 1 in Crypto and tier 
1 in Forex. 

⁃ This is due to the heavy increase in transaction fees after the new Tron vote. It was no longer cost 
effective to spend too much in fees on a 100 USDT tier. This also allows the new member to see the 
results of both Crypto AI and Forex AI. 

 
Mina kommentarer till dessa punkter. 
1: Man kommer alltså gå ifrån den nuvarande crowd funding-modellen och ska bli 
en fullt licenserad hedgefond från den 1:a juni 2023 – intressant! 
 
2: Man lanserar något som heter Liquid Mining, redan lanserat! 
Här är jag inte insatt i vad detta innebär och hur det fungerar. 
Känner ingen brådska heller att hoppa på detta, jag kommer försöka lära mig mer 
om det över tid. Kanske kan det vara intressant, eller inte… 
 
5: Momentum Packs – det här intressant och bra! 
Som du vet så köper man sig in i FOREX AI i olika nivåer (tiers). 
Allt detta finns förklarat i PI 3.0.  
I nivå 2 exempelvis så är det 70% av det du satsar som sätts in i din trading inom 
Forex AI.  
Ett Momentum pack innebär att du istället får hela 90% av dina pengar insatta för 
tradingen! 
Därför är det väldigt förmånligt att köpa dessa momentum packs.  
Men du måste komma upp på Tier 3 för att de ska finnas tillgängliga för dig. 
Tidigare krävdes minst Tier 5! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fnftliquid%3Ffbclid%3DIwAR38YJ8kic2gIztM2721TK277qZoEfqs0_qooQmo2VnvBN-Ya8QYdtXO7o8&h=AT17DGAtjfCK1Dq1SGwecb2dZpJvyH70RRmqoamwmBEErn6JZ0-tErKONIyOoDUKXFNaqwnMzCczddi0-XoWPh1mETD7qSTndleFU4ld_3WdwbW5G0zPMMJchK7BNRe8Hg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2czpby-Lep-vbNLfAmgtm7fz7fVQxbiRD3FcibTpDQlc8Uhz7uY7v9kim_wsDCpAzZ0m8-1_vdAdwZQ8PY6ISYdpLqsOZh8vHW5-ovo2TJP1nWxFY-trD00rbCrnptl4b6Iv2xjsHj1vKCM3ewu7Opy-2FLrY8Q3Gxc7gvwPANfNnGbO1KXu3P30UyjCE1nDsxyYu0ZkTtHPVF1AIGaSuI3WU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.liquidmining.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mKkmfDcpOLMFF8omPIq0IpA6qW0MsVZjaRMNE5BPNt5wOuS4-zM_Jmjg&h=AT1KMm5DAzH7TADfP0OIbjIEBNox6Sib9yJVPzyymsMVWLWey6C5zrAv47CKnfczUedRKkARalmuc1U6RybzqKEW0aQ5QZzyhySW2jXHAX2KJ75veVPojhKazuShrY849Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2czpby-Lep-vbNLfAmgtm7fz7fVQxbiRD3FcibTpDQlc8Uhz7uY7v9kim_wsDCpAzZ0m8-1_vdAdwZQ8PY6ISYdpLqsOZh8vHW5-ovo2TJP1nWxFY-trD00rbCrnptl4b6Iv2xjsHj1vKCM3ewu7Opy-2FLrY8Q3Gxc7gvwPANfNnGbO1KXu3P30UyjCE1nDsxyYu0ZkTtHPVF1AIGaSuI3WU


Du kan dessutom köpa obegränsat antal med Momentum packs! 
 
6: Nivå 1 kostar nu mera $200. 
Köper du denna första nivå så får du en del i Forex AI och den andra delen går till 
Crypto AI. 
 

För att läsa mer om DAISY! 
Gå till produkten, den här sidan: 
https://passivinkomstonline.com/passivatrepunktnoll3 
 

Lösenord: smartcontract2023 
 
Jag finns nu alltså åter på plats framför datorn i hemmakontoret redo att assistera 
och hjälpa dig, om du exempelvis vill komma igång med DAISY. 
Det är inte svårt att komma igång, men det är några delar där som har med den 
decentraliserade smart contract-lösningen som är viktigt att de verkligen blir rätt 
och riktigt. Hör av dig om du behöver min hjälp. 
När du väl fått igång ditt smarta kontrakt kopplat till DAISY och Forex AI så är det 
sedan helt och hållet passiva inkomster. 
Du behöver installera några programvaror, du behöver inte hålla koll på några 
grafer/siffror eller olika uppdateringar som du måste genomföra. Du behöver inte 
göra ett dugg, dina pengar jobbar för dig helt automatiserat! 
Vill du sedan göra uttag på det du tjänat, så kan du göra det på helgerna. 
Jag har gjort flera uttag redan, allt funkar perfekt! 
 
Okej, jag vill inte lasta på med för mycket på en och samma gång. 
Men jag ville gå ut med den här viktiga informationen om just DAISY först. 
Jag siktar på att skicka ut en ny uppdatering till dig innan den här veckan tar slut, 
så vi hörs snart igen! 
 
 
Trevlig måndag! 
 

Mikael Eriksson 
 

https://passivinkomstonline.com/passivatrepunktnoll3

