
  
 

Uppdatering 2023-03.06 

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

”Passiva Inkomster 3.0 – The Next Generation”. 
  

* En kort uppdatering gällande mina kommande resplaner 
 

 
 

Pick My Brain Tour Våren 2023 
 

Kommer att börja resa nu till veckan och jag börjar i Malmö, Skåne. 
Mesta uppbokat, men om du är i Skåne och skulle vilja få till ett möte så finns 
lediga förmiddags tider nu på torsdag den 9 mars 2023. 
Det är bara att höra av dig om du skulle vara intresserad. 
Nästa tur går upp till huvudstaden, kommer vara där från onsdag den 15/3 och 
några dagar framåt. Där är tyvärr alla tider uppbokade. 



Men jag kommer tillbaka till min hemstad igen april, efter Påsk. 
Så kommer nya tillfällen snart igen. 
I slutet av mars kommer jag åka västerut för möten i Göteborg och orter i 
närheten av Göteborg. Kommer stanna där i flera dagar, så är där även de första 
dagarna i april. 
Sedan hoppas jag det är vår i hela Sverige i april så även en frysen typ som jag kan 
åka norrut. Vi har ju ändå Vårdagsjämningen den 20:e mars som följs av det är 
dags för sommartid den 26:e mars. 
 
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  
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. 
 
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! 
 

 
 

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. 
 

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com
https://digitalmastermind.se/


Kolla in den här läckra videon som berättar mer om DAISY! 
https://youtu.be/0l9P0wz6k10 
Flera av er som nu också är med i DAISY, andra som är på gång att gå in osv. 
Även fast februari resultatmässigt så har deras FOREX AI passerat över +700% i 
avkastning nu, fixat på 11 månader. 
Spöar de mesta jag i alla fall sett sedan tidigare inom valutahandel och olika så 
kollade EA-lösningar. Dessutom är det här helt passiva inkomster. 
Du behöver inte installera någon programvara på din dator, inga uppdateringar 
som behöver göras, du behöver inte skaffa en broker osv. 
 
Det är alltså siffrorna +701.26% är om man skulle låta kapitalet ligga kvar och 
förränta sig via ränta-på-ränta-effekten, verkligen inte illa på 11 månader. 
Snittet per månad är annars +21% per månad, så här långt. 
Här finns en inspelning på förra veckans globala uppdateringswebinar från DAISY: 
https://www.youtube.com/live/NS6Xw8sKdKI?feature=share 
  
 
Trevlig vecka! 
 

Mikael Eriksson 
 

https://youtu.be/0l9P0wz6k10
https://www.youtube.com/live/NS6Xw8sKdKI?feature=share

