
  
 

Uppdatering 2023-08-01 

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

”Passiva Inkomster 3.0 – The Next Generation”. 
  

* En andra uppdatering… 

 
 

Skickade ut en uppdateringar tidigare i veckan. 
Jag jobbar på som vanligt nu igen efter en välbehövlig semester. 
Därför får du nu också en andra uppdatering från mig där jag tar upp några viktiga 
delar. 
 

Kom ihåg att du också har 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. 
 

* Mer om DAISY! 
 

https://digitalmastermind.se/


 

Som jag berättade om i min förra uppdatering så är DAISY verkligen inte ett 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 
 
Är med i stor grupp på Telegram gällande DAISY där blir ju lite mörkrädd när man 

läser vad vissa skriver ibland…😉 
Vi går ju nu in en ny och lång månad, dags för nya mars och nya möjligheter! 
Det innebär också att vi precis fått in slutresultatet för Forex AI-tradingen i 
februari, den stannade på +13.05%. 
Vilket är lägre en snittet per månad, snittet har med februari resultat sänkts från 
+22% till +21%. 
Nu tycker jag personligen att +13.05% ändå är riktigt bra! 
Men ändå läser jag flera inlägg i den där Telegram-gruppen hur de tycker det gått 
så dåligt, att resultaten för februari är dålig. 
Jisses asså! 
Ibland undrar man ju vad det här är för personer som är med i dessa projekt, 
vilken verklighet lever de i?!? 
Min klara känsla är att det här handlar om personer med små resurser som 
normalt satsar sina pengar i Ponzi-program och andra investeringsbedrägerier. 
Där är det ju inte ovanligt med +30-50% per månad, men också sådant som max 
håller i 1-5 månader innan det kraschar. 
Det går inte jämföra äpplen med päron! 
DAISY är något helt annat och jag tycker +21% per månad i snitt är grymt 

https://youtu.be/0l9P0wz6k10


imponerande. 
Information hämtat från DAISY official: 
 
Also have in mind, that February was a VERY short month plus we had a  bank holiday on top of 
that.  
Once again, so everyone understands: 
1. We contribute to the testing and development of a brand new super A.I.  
2. We did not buy a trading bot (which usually starts failing after a couple of month) 
3.  We do not recommend using compounding calculaters as they cannot predict trading results 
4. We are in high risk, high return 
5. Daisy didn't, doesn't and won't  garantee profits 
6. Daisy is a crowdfunding and NOT a financial product  
7. If you don't trust compounding, then don't. Withdrawals are possible every weekend 

 

Som sagt, du väljer helt själv om du ska ”återinvestera” = compound. 
Du kan ta ut pengar löpande, det görs på helgerna – man få sin utbetalning på 
måndag. 
  
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   
 
Webinar på fredag, uppdateringar från DAISY. 
 

 
 

För dig som har tid och lust, klockan 14:00 på fredag. 
Gå till hemsidan: www.daisycrowd.com  
 

* Pick My Brain Tour våren 2023 
 

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com
http://www.daisycrowd.com/


 
 

Pick My Brain Tour Våren 2023 
 

Ja, jag lovade ju också att jag skulle ut och resa runt i Sverige under våren för att 
kunna träffa er. Kommer att börja resa nu i mars! 
Tänker mig hinna med Stockholm, Göteborg och Malmö under den här månaden. 
Jag kan också tänka mig göra små avstickare till andra städer som ligger i närheten 
av dessa huvudorter. 
Kommer även vara ute en del på vägarna i april. 
 

Skulle du vara intresserad av att träffa mig för att prata om dina affärer? 
-Hör då av dig till mig på: mikael.dlcfinans@gmail.com  
Spelar alltså ingen roll om du inte bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. 
Hör av dig om du är intresserad, så försöker vi hitta en lösning och tid. 
Låt oss sätta oss ner i lugn och ro och gå igenom DINA affärer på nätet. 
Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för just dig. Ni som redan visat intresse 

för det här, behöver inte kontakta mig igen om detta. Jag har koll 😊…. 

 
 
Trevlig onsdag! 
 

Mikael Eriksson 
 

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com

