
 Bäste Läsare 

 

Det här är den tredje delen i en ny artikelserie från InzideInfo. 

Här hittar du första delen i denna artikelserie:  

http://www.inzideinfo.com/wp-content/uploads/2018/01/InzideInfo-2018-01-16.pdf 

 

Här hittar du den andra delen i denna artikelserie: 

http://www.inzideinfo.com/wp-content/uploads/2018/01/InzideInfo-2018-01-19.pdf 

 

Första delen handlade om hur DU som läsare skulle använda ”en påse med pengar” idag 

2018 för att få dina pengar att växa. En fiktiv summa på 100 000 kronor, hur får man dessa 

pengar att öka i värde? 

I andra delen tittade vi på bedömningen Risk v/s Möjlighet. 

Dagens ämne handlar om vår framtid. 

 

>>> ”Domedagsklockor och Tidsmaskiner” 
 

 
 

Om du läste nyheterna igår kunde läsa om den så kallade domedagsklockan som tickar allt 

närmare apokalypsen. 

Forskare vid tidskriften Bulletin of Atomic Scientist presenterar varje år ett symboliskt 

klockslag för hur nära jorden är att gå under. 

Denna klocka står nu på 2 minuter innan midnatt. Bedömningar bygger hur det går får värld. 

Hotet om kärnvapenkrig, miljöhot är viktiga faktorer i denna bedömning. 

 

- OK, är det verkligen så illa? 

- Vad är då meningen? 

- Vad är detta för ”dysterkvistar” som tagit fram detta? 

 

http://www.inzideinfo.com/wp-content/uploads/2018/01/InzideInfo-2018-01-16.pdf
http://www.inzideinfo.com/wp-content/uploads/2018/01/InzideInfo-2018-01-19.pdf


Visst, det är orolig värld vi lever i men viktigt i sammanhanget är att denna klocka även kan 

justeras bakåt i tiden – fiffigt! 

Det gjorde man exempelvis 2010. Så hoppet lever trots allt. 

Ska också sägas att den här klockan togs fram av amerikanska vetenskapsmän som en gång i 

tiden var med och skapade atomvapen. 

 

 
 

Hade de haft tillgång en sådan här tidsmaskin så hade dessa vetenskapsmän troligtvis aldrig 

skapat atomvapen och den där förbannade domedagsklockan hade inte ens varit nära 

tolvslaget! 

Nog med dessa domedagsprofetior, det är trots allt helg – det är fredag! 

 

 
 

Låt oss blicka framåt istället, InzideInfo är ju ett nyhetsbrev som handlar om olika typer av 

inkomstmöjligheter. 

Livet går vidare… 

När det gäller inkomstmöjligheter så hade vi även här haft en extrem användning av en 

sådan där tidsmaskin eller hur! 



Då hade allt varit så mycket enklare… 

Vem hade exempelvis inte sett till att köpa på sig en jäkla massa aktier i de här 

garageföretagen när det begav sig! 

Grejen är den att det inte ens hade behövs något stort köp om man var väldigt tidig. 

 

 

Säg att du hade investerat endast $10 i företag som Apple, Google, Amazon, Facebook och 

Microsoft första dagen efter lanseringen på börsen, totalt alltså $50.  

Då hade du idag suttit på $1.7 miljoner! 

Undrar om Amazon kommer att börja sälja tidsmaskiner snart? Vill bara ha en sådan! 

Nej, dessa tidsmaskiner kommer vi nog behöva vänta på – grrrr. 

 

Apple, Google, Amazon, Facebook och Microsoft är alla företag inom teknikområdet som alla 

växt extremt snabbt på kort tid. 

Redan idag har teknikaktier som dessa tagit över bland de största börsbolagen i världen. 

Inom ny teknik dyker det då och då upp fantastiska möjligheter. Den som är duktig på att 

positionera sig rätt i en ny het tekniktrend kan också tjäna mycket pengar. 

Vår nya satsning från InzideInfo/DLC handlar väldigt mycket om detta, inom kort kommer vi 

lansera en väldigt intressant nyhet! 

Mer information kommer via vårt nyhetsbrev, vår artikelserie fortsätter. 

 

 

Trevlig Helg! 

 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 


