
 
 

Uppdatering 2022-02-21 
Fokus: DeFi THRIVE och PLCU 
 
Hej och välkommen till Passiva Inkomster 2.0! 
 
Det var väldigt trevligt att konstatera att det blev ett sådant stort intresse för vår 
nya produkt Passiva Inkomster 2.0. 
Många av er har också helt nyligen fått tillgång till utbildningsmaterialet. 
Det finns onekligen en hel del material att gå igenom. 
Ta den tid som behövs för att gå igenom materialet. 
Det sista jag vill att du stressar igenom materialet och kastar dig in i olika 
projekt/koncept som du kanske inte helt förstår. 
Sedan är det ju så att det här med Passiva Inkomster i version 2.0 handlar om 
den nya typen av passiva inkomster där vi tar hjälp av blockkedjan, smarta 
kontrakt och annan avancerad teknik. 
Ibland kan det vara svårt att förstå sig på helt nya saker, speciellt sådant som är 
rätt så tekniskt avancerat. 
Det är många av er som är helt nya inom detta område, andra har kanske mer 
erfarenhet av att exempelvis köpa/sälja kryptovaluta. 
Kunskapsnivån skiljer sig en hel del bland er som nu har tillgång till det här 
utbildningsmaterialet. 
Den här uppdateringen är till för att hjälpa dig, guida dig rätt och för att kunna 
förtydliga en del uppgifter. 
 



 
 

För dig som behöver mer hjälp med att komma igång med kryptovaluta så kan 
jag rekommendera att du läser igenom vårt bonusmaterial Krypto BASIC 2022 
som finns här:  
https://passivainkomster.online/krypto-basic 
Det här vi tagit fram information om hur man enklast kommer igång med 
kryptovaluta. 
 

 
 

Ett annat tips är att du läser igenom den här texten som finns i DeFi THRIVE-
delen innan du går in och läser informationen om de tre olika passiva 
inkomstkällor som vi listat: 
https://passivainkomster.online/defi-thrive  
 
När det gäller just de här tre olika passiva inkomstkällorna som vi listan i DeFi 
THRIVE så kommer vi idag titta närmare på PLCU, det vill säga passiv 
inkomstkälla nummer 1. 
Passiv Inkomstkälla nummer 2 är alltså Pancake Swap, räknar jag som en passiv 
inkomstkälla med låg risk. 
Men där passiv inkomstkälla nummer 3 som är Fast BNB har betydligt högre risk. 
När det gäller just Fast BNB så rekommenderar jag att alla väntar med att 
komma igång med detta projekt. 
De håller just nu på med större tekniska uppdateringar på sidan och hela 
projektet, därför vänta med detta så länge! 
 

https://passivainkomster.online/krypto-basic
https://passivainkomster.online/defi-thrive


 
 

Att vi valt ut just de här tre projekten för DeFi THRIVE handlar mycket om 
enkelheten. Enkelheten att komma igång med dessa koncept. 
Vi hade kunnat välja andra lösningar, men vi har fokuserat på att inte göra det 
för komplicerat och svårt. Sedan inte heller lasta på med för många olika 
projekt. Fokus ligger ju mycket på det här med det som kallas YIELD FARMING 
vilket för många är ett helt nytt begrepp. 
 

 
 

Det finns en hel del sådana här olika Yield Farming lösningar ute på marknaden, 
men en hel del av dem är också är betydligt mer komplicerade att komma igång 
med om man jämför de projekt som vi valt ut för just DeFi THRIVE. 
Men det betyder inte att det behöver stanna med dessa tre utvalda koncepten. 
Det engelska ordet THRIVE betyder på svenska, växa och frodas. 
Det här är alltså en del som vi kommer att uppdatera löpande för dig som köpt 
Passiva Inkomster 2.0! 
Viktigast är att komma igång, sedan finns det möjligheter i framtiden för att 
kunna växa vidare och frodas med hjälp av nya projekt … 
Som köpare av detta produktpaket ger vi dig också full tillgång till våra 
medlemssida som heter Digital Mastermind Group! 
 



 
 

Ditt bonusmedlemskap Digital Mastermind Group – DMG: 
 
Logga in här: 
https://digitalmastermind.se/hem-2  
Lösenord = cosmos2021 
 

När det gäller de tre olika projekten vi valt ut för DeFi THRIVE så ger vi vår 
starkaste rekommendation i dagsläget till det som heter PLCU som vi nu ska titta 
närmare på! 
 

 
 

Vi har valt att satsa på PLCU för det är väldigt unikt koncept med extremt goda 
inkomstmöjligheter och dessutom relativt enkelt att komma igång med. 
Du hittar en presentation av PLCU här: 
https://passivainkomster.online/passiv-inkomstkalla-1 
 

Den här är en uppdatering och komplettering till den informationen. 
Det här var alltså ett projekt som startades upp i december 2021, men från ett 
företag som har en 5 årig historia. 
Jag har redan hjälpt cirka ett 40-tal personer att komma igång med PLCU. 
Vilket gett också mig en bra förståelse när det gäller vart eventuella 

https://digitalmastermind.se/hem-2
https://passivainkomster.online/passiv-inkomstkalla-1


problem/hinder kan dyka upp för en ny person som vill komma igång med PLCU. 
Som sagt, jag tycker det är relativt enkelt att komma igång med PLCU. 
Men förstår också att allt som är nytt kan kännas svårt i början. 
 
För att man ska komma igång med PLCU så behöver man i grunden: 
 
> Köpa en farm med minter hos PLC. 
> Köpa PLCU coins för att fylla på sin farm och sedan ”frysa” dessa coins under 12 månader. 
> Installera 2st olika appar, ULTIMA WALLET och ULTIMA FARM och se till att dessa är 
ihopkopplade med varandra. 
 

Det är några steg att ta, men efter att dessa steg är genomförda så har du i 
praktiken skaffat dig en passiv inkomstmaskin som sköter sig själv. 
Kan säga att alla de som redan kommit igång med PLCU är väldigt nöjda! 
 

 
 

Så frågan är, hur pass intresserade av att skaffa en sådan här passiv 
inkomstmaskin är du? 
För vill du verkligen ha en sådan, då måste du gå igenom några steg först och 
installera din passiva inkomstmaskin först. 
 

En stark fördel som du har nu när du ska börja med PLCU är att det redan finns 
en hel del hjälp framtaget på svenska. Det finns både en svensk lathund och en 
svensk installationsmanual framtaget! 
Det hade vi inte tillgängligt när vi började med det här. 
Det finns personer som redan fått sina passiva inkomstmaskiner installerade och 
klara som också kan hjälpa dig. 
 
Vart kan man då stöta på för olika hinder när man vill komma igång med PLCU? 
 



Man köper sina PLCU coins på den öppna marknaden. 
Förslagsvis via Coinsbit som är en så kallad kryptobörs (exchange) där vi kan 
köpa/sälja PLCU coins. 
Snart lanseras även PLCU coin på HitBTC som är en annan kryptobörs och målet 
är också att PLCU coin ska lanseras på flera olika kryptobörser under året inkl. 
exempelvis Binance. 
Har man inte tidigare handlat med kryptovalutor kan det här vara ett steg där 
man fastnar.  När man har sina PLCU coins tillgängliga är det sedan enkelt att 
skicka dem till sin Wallet eller Farm. 
 

Själva farmen med minter köper du direkt av PLC, betalning med PLCU coins, 
Bitcoin eller USDT. 
 

Själva apparna är enkla att installera och det finns som sagt en svensk 
installationsmanual framtaget som tar dig steg för steg genom processen. 
Då det här handlar om decentraliserade lösningar är det extremt viktigt att du 
verkligen följer instruktionerna och sparar alla uppgifter gällande inloggning, 
pin-koder och privata nycklar osv. 
 
Smarta kontrakt betalar sedan automatiskt ut nya PLCU coins till dig varje månad! 
 

 
 
Bilden ovan visar hur min Ultima Farm och ett av de smarta kontrakt som jag har 



aktiverat varje månad betalar ut 0.5551 PLCU coins. 
Vilket är extremt bra då det handlar om cirka $11 000 i månaden, räknat på 
nuvarande PLCU kurs. 
Dina PLCU coins betalas ut helt automatiskt direkt till din Ultima Wallet. 
Inga uttag (withdraws) som du behöver göra, du vet exakt vilken dag (och tid) 
som du får in din ”lön” varje månad. 
Appen Ultima Wallet är din digitala plånbok som enbart du har tillgång till! 
Snacka om att vara ”sin egen bank” … 
Som möjliggörs via smart decentraliserade teknik = DeFi! 
 

OK, men om jag får betalt i PLCU coins hur kan jag sedan ”omsätta” dem? 

 
 

Här får jag ofta en del som undrar, vad gör man sedan med sina PLCU coins? 
För jag får ju betalt i PLCU coins varje månad. 
Här finns en helhetslösning framtagen! 
Jag kan exempelvis skicka mina PLCU coins från min Ultima Wallet och sedan 
sälja/växla in dem till andra kryptovalutor på Coinsbit (snart också HitBTC). 
Jag har testat, fungerade mycket bra! 
 

Men du kan också välja på att skaffa dig ett PLC Mastercard som då ger dig en 
väldigt flexibel lösning. För det ger dig tillgång till ett backoffice där du kan sälja 
dina PLCU coins till €. 
Sedan kan du exempelvis sätta in dina € på ditt kort som du sedan kan använda 
ÖVERALLT i hela världen. 
Vi backoffice kan du även köpa/sälja andra kryptovalutor. En riktigt smart och 
smidig lösning! 
 



 
Bilden ovan visar hur menyn ser ut inne på backoffice. 
Ju tidigare man kan gå med i detta projekt, desto mer kan du tjäna! 
 
 

 
 

- En farm är alltid aktiv under 12 månader. 

- All avkastning sker givetvis i PLCU coins. Du sätter in PLCU coins i dina farm och 

din farm producerar nya PLCU coins = minting. 

- Ju mer PLCU du har i din farm, desto mer kan du tjäna varje månad. 

- Ju större farm du vill ha = Max Load, desto mer kostar din farm.  

- Du kan uppgradera din farm genom nya köp, din max load utökas via 

uppgraderingar du gör. 



 

Lanseringen av PLCU coin på marknaden är ett 3 års projekt. 

Projektet startades upp december 2021. De som gick med från starten säkrade 

upp +720% per år i avkastning under ett helt år. 

Gick man med månaden efter låg avkastningen på +715% per år. Ytterligare en 

månad framåt handlar det om +705% osv. Se grafen ovan. 

 

 
 

Just nu (februari 2022) så handlar det alltså om +705% per år. 

Nästa månad sjunker avkastningen till +690% per år. 

Därför är det också viktigt att man går med så tidigt som det är möjligt, för bästa 

möjliga avkastning på satsat kapital. 

 

PLCU är ett perfekt exempel på en äkta passiv inkomst som möjliggörs via två 

olik appar och blockkedjan.  

Det här är en inkomstmöjlighet där alla har en god chans att tjäna pengar varje 

månad. Du behöver inte rekrytera andra, du behöver inte sälja något och det är 

inget som behöver marknadsföras.  

Vi har också en svensk Telegram-grupp som växt från noll till nästan 100 

personer på 2 månader, där finns det också massor med hjälp och support att 

tillgå där alla som är med kan hjälpa varandra. 

 

Om du intresserad av att komma igång med PLCU, hör av dig direkt till mig på: 

mikael.dlcfinans@gmail.com 
 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 
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Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

 


