
  
 

Uppdatering 2023-03-22 

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

”Passiva Inkomster 3.0 – The Next Generation”. 
  

* Uppdaterad presentation av DAISY på engelska 
 

 
 

Den här inspelningen är från 18:e mars. Michael Faust gör helhets presentation av 
DAISY/EndoTech som jag tycker är bra, finns att se här: 
https://youtu.be/_87SUtCG8-I 
 

Forex AI levererar just nu en snittavkastning per vecka på +4.4% per vecka, vilket 
jag tycker är mycket bra! 
Som Michael är inne på i den här presentation, Forex AI är ingen BOT-lösning! 
Nya så kallade botar eller EA-lösningar lanseras varje vecka, många som kommer 
och försvinner. 
Det här är något helt annat, det här är avancerad AI-teknologi utvecklad av 
företaget EndoTech. Ett projekt som ligger helt rätt i tiden. 
 
 

https://youtu.be/_87SUtCG8-I


 

Du behöver inte installera någon programvara på din dator, inga uppdateringar 
som behöver göras, du behöver inte skaffa en broker osv. 
 
Du läser allt om DAISY-projektet här: 
https://passivinkomstonline.com/passivatrepunktnoll3 
Lösenord = smartcontract2023 
 

* Plötsligt händer det…IGEN!!! 
 

 
 

Om du är med i PLCU och läser mina uppdateringar som jag skickat ut där varje 
vecka så har du redan fått denna info. Då behöver du inte läsa nedanstående text. 
Men för dig som inte är med ännu, läs detta! 
 

https://passivinkomstonline.com/passivatrepunktnoll3


 
 

Den 30:e mars kommer företaget bakom förra årets succé PLCU att lansera en helt 
ny coin på marknaden som heter ULTIMA TOKEN. 
En coin som kommer att finnas på den egna smarta blockkedjan som heter Smart 
Blockchain. Det här kommer bli den största lanseringen någonsin inom hela 
kryptomarknaden! 
 

Det räcker med att bara titta tillbaka lite i tiden för att man ska kunna förstå. 
Låt mig förklara, låt mig få dra lite siffror från när PLCU lanserades på marknaden. 
Men förstå också skillnaden mellan nu och då, för här en lansering som genomförs 
inom kort görs idag av ett idag etablerat företag i kryptomarknaden, finns få 
företag inom denna nisch som har 7 års historia och en community bestående av 
2 miljoner människor, ett globalt koncept! 
 



 
 

I december 2021 lanserade samma företag en kryptovaluta som hette PLCU. 
En coin som vid lanseringen steg från $0.1 till som högst den 6:e april 2022 till 
$102 285! 
 

 
 

Detta kunde ske trots att företaget då hade en betydligt mindre community och 
kryptomarknaden som helhet hade tappat mycket i värde (Bear market). 
Men man kunde presentera en ny och spännande teknik där man använde sig av 
så kallad minting för att producera nya coins. Ladda hem 2st appar och sätt igång 
och producera dina egna PLCU-coins. 
Vi som var med från början hade 60% per månad i avkastning på det vi som 
”fryste” in i våra Ultima Farmar. 
Låt mig då visa vad det här betydde i praktiken under den här perioden som PLCU-



coinet steg mot himlen under 2022! 
Jag kom ihåg att jag säkrade mitt första smarta kontrakt i december 2021, det allra 
första kontraktet handlade om 1 PLCU som jag ”fryste” i 12 månader.  
Jag köpte en farm och kunde sedan sätta in 1st PLCU i min farm. 
När jag gjorde det så kostade 1st PLCU $5000. 
 

> Jag hade alltså 60% i avkastning på dessa $5000, så mitt första kontrakt gav mig 
en avkastning på $3000. Inte så pjåkigt tänkte jag, det var ändå 31000 i svenska 
kronor i en helt passiv inkomst. 
 

> Men det dröjde ju inte länge innan 1st PLCU var värt $10 000, vilket innebar att 
jag hade fördubblat min avkastning i USD till $6000. 
Najs tänkte jag, över 62 000 svenska kronor per månad utan arbete. 
 

> Men som grafen ovanför visar så stannade det ju inte där! 
Det dröjde ju inte länge innan min 1st PLCU-coin i min farm kostade $20 000. 
Det innebar att jag min PLCU och den avkastning på 60% som jag fick varje månad 
var värd $12000, helt plötsligt hade jag en sexsiffrig passiv inkomst i svenska 
kronor. 
 

> När PLCU-coinet låg som högst så genererade alltså ett enda smart kontrakt med 
en enda PLCU coin över $60 000 per månad, makalöst men också sant! 
Vid den här tiden hade jag givetvis också startat upp flera smarta kontrakt. 
Det här var en galen tid! 
 

Vad vill jag säga med detta då? 
 

 
 

Ja, den här bilden ovanför har jag använt tidigare… 
Men starten av PLCU när det begav sig är ett bevis på att det kan vara så – det kan 
räcka med en tillräckligt bra möjlighet för att förändra hela ditt liv. 
Då spelar det inte så stort roll egentligen vad man gjort tidigare, att man kanske 
förlorat pengar på andra mindre framgångsrika koncept. Ett enda riktigt bra 



koncept kan förändra ditt liv för alltid! 
Men den här typen av chanser där det faktiskt finns möjligheter till helt 
livsförändrade inkomster de dyker inte upp speciellt ofta under en livstid. 
Det här (Ultima Token/Smart Coin) är den andra tillfället för mig under mina 22år!  
 

För nu har vi ju chansen igen att komma med direkt från starten. 
Vi kommer återigen ha möjligheten att kunna minta nya Ultima Tokens med 
avkastning på 60% per månad! 
 

 
 

Den här gången behöver inte ens installera några appar! 
Allt är enklare, förutsättningar är bättre än när PLCU lanserades på marknaden! 
Den här gången har man en community på 2 miljoner människor. 
Den här gången har man ett helt ekosystem av produkter/tjänster på plats där 
man kommer att kunna ANVÄNDA sina Ultima Tokens! 
Ett sätt för att kunna växa ännu mer! Ett sätt för att strypa tillgången av Ultima 
Tokens på marknaden. 
 



 
 

Den här gången har man redan från början ett system på plats för en stabilare 
tillväxt och för att undvika prisdumping. 
Man rättar till tidigare misstag och presenterar en bättre lösning! 
 

  
 

För att sammanfatta och ett inspelat webinar som du bör titta 
på! 
 

Det här skrev jag i en uppdatering från april 2022: 
 
Plötsligt händer det…  
Jag har under alla mina år som jag arbetat med affärsmöjligheter aldrig varit med om något 
liknande. Jag får löpande mejl och samtal från DLC Finans-medlemmar som hoppade på det här 
PLCU projektet i december förra året (även några från januari), det vill säga bara för cirka 4 
månader sedan. Plötsligt händer det, man är på rätt plats i rätt tid – man väljer att satsa på rätt 
typ av projekt i rätt tid! Helt plötsligt är man helt rätt positionerad och så händer det 
 



Och det här hade jag med i samma uppdatering som var kommentarer från 
medlemmar: 
 

- Konceptet ger och kommer ge avkastning som kommer att ändra mitt liv! Tack för att du 
visade detta. Nu får jag 0,8 PLCU i månaden vilket är helt grym avkastning. Håller sig värdet på 
det som är i dag så är jag helt skuldfri (bostadsrätt, villavagn, ny Volvo) redan i september. 
Otroligt!  
Jo, tack du… Det är väl helt OK att kunna få ut 0.8 PLCU per månad. Med nuvarande kurs är det 
$62 400 per månad, det är 586 560 kronor per månad i passiv inkomst. Bra jobbat!  
 
Känslan när man fyller upp mintern och kan ta ut överskottet på 45000 som lön, eller 
återinvestera ;) För bra för att vara sant.. pengarna är på mitt konto så det är nog sant  
Ja, visst är det häftigt och det är också helt sant!  
 
”Jag tror inte att man någonsin lyckas hitta dylika investeringar som denna. Eftersom jag är en 
person som inte gillar att nätverka eller att synas passar detta upplägg mig perfekt. Jag tjänar 
pengar ändå. Det är så jävla bra!” 
 

Det är sällan som var med på en sådan här ”resa” som vi som började med PLCU 
då det begav sig. Men nu kommer vi och alla som vill få en ny chans tack vare den 
nya lanseringen inom kort gällande Ultima Tokens! 
Som sagt väldigt förstå, att en enda möjligheten av denna sort kan förändra liv! 
De allra flesta har inga problem med att satsa 40 timmar av sin tid varje vecka på 
ett JOBB, där du byter din tid mot att jobba för någon annan. 
Skulle det då inte kunna vara värt det att satsa några timmar den närmaste tiden 
på att lära dig mer om den här möjligheten som nu dukas upp framför dig? 
 
Börja med att titta och lyssna på hela den här inspelningen med DEN-teamet från 
helgen, där går de igenom allt kring den nya lanseringen! 
https://youtu.be/D0Nt8qmvuG4 
 
 

Som sagt, plötsligt händer det…IGEN!!! 
 
  
Trevlig vecka! 
 

Mikael Eriksson 
 

https://youtu.be/D0Nt8qmvuG4

