
 
 

Uppdatering 2021-12-03 
 

 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går ut till dig som är med i GSP via DLC Finans. 

Jag kommer löpande skicka ut detta nyhetsbrev med senaste informationen om GSP och hela det här 

projektet kring G999. 

Men viktigt att du förstår att jag (Mikael Eriksson) är en affiliate/partner inom GSP precis som du är! 

Jag har inte alla svaren och jag har ingen som helst kontroll över vad som händer inom de olika 

projekten.  

I dessa nyhetsbrev försöker jag berätta om de allra senaste uppdateringarna och nyheterna från GSP, 

men dessa nyhetsbrev kommer även att innehålla mina personliga åsikter kring dessa projekt. 

Jag rekommenderar också alla som är med i GSP att gå med i den officiella Facebook-gruppen för alla 



GSPartners! 

 

Du hittar denna grupp här: 

https://www.facebook.com/groups/gspartners 
 

För att gå med i den gruppen behöver du svara på några enkla frågor och godkänna villkoren. 

Du behöver dessutom ange vem som är din officiella sponsor på GSP. 

Vem din sponsor är hittar du information på inne på backoffice, första sidan inne på dashboard. 

 

Mera informationskanaler för dig som vill följa utvecklingen inom G999/GSP osv: 
 

Aktuell kurs + Whitepaper m.m. 

https://firstmarketcap.com 

 

Telegram: 

https://t.me/G999commUNITY  

 

* Inspelningar olika webinars för uppdateringar om hela projektet 
 

 
 

GSB/GSP har valt att satsa stenhårt på BLOCKCHAIN GAMING och PLAY TO 

EARN. Vilket är en mycket het trend just nu och som kommer vara det under 

många år framöver. Det är rätt stor kursförändring. 

Genom att gå igenom de här olika inspelade webinaren så har du möjlighet att 

lära dig mer om exempelvis LYDION WORLD som är en viktig del i GSB/GSP:s 

framtida satsning. 
 

Första inspelade webinaret är från onsdag den 1:a december med information 

och uppdateringar direkt från företaget: 

https://www.facebook.com/groups/gspartners
https://firstmarketcap.com/
https://t.me/G999commUNITY


 
 

https://www.facebook.com/priska.king/videos/616960199505010 

Bruce Hughes är bra på att bryta ner de olika delarna och förklara saker och ting 

på ett pedagogiskt sätt. I de här inspelade webinaren går han igenom mer kring 

Lydion World osv. 

 

Video 1: 

https://youtu.be/8GNkxdMkIj4 

 

Video 2: 

https://youtu.be/qiMo-DZXEVU 

 

> Mina egna åsikter/synpunkter kring den senaste utvecklingen inom GSB/GSP 
 

Det är naturligtvis väldigt positivt att företaget är bra på att uppdatera sina 

medlemmar frekvent. De jobbar också hårt på olika sätt för att få detta projekt 

att lyfta. Mycket av det man gör handlar också om att kunna få mer fart på 

kursen gällande G999. 

Men ibland blir det helt klart lite väl mycket information, inte helt enkelt att 

hänga med kring alla olika delarna inom detta projekt. 

Känslan efter att man lyssnat på ett webinar med uppdateringar från företaget 

är att alla är extremt entusiastiska och peppade till max. 

Samtidigt som vi alla kan konstatera att kursen på G999 inte går upp. 

Visst, man måste ha tålamod. Det tar tid att utveckla den här typen av projekt 

osv.  Men min känsla är man gjort saker och ting lite väl komplicerat, kanske 

satsar man på för mycket olika delar och för stort. 

Alla vet att CEO Josip Heit siktar väldigt högt, men ibland tycker jag också han 

har förmåga att gå ut med ”för mycket information – för tidigt”. 

https://www.facebook.com/priska.king/videos/616960199505010
https://youtu.be/8GNkxdMkIj4
https://youtu.be/qiMo-DZXEVU


Han berättar om saker och ting för alla som bevisligen inte är helt klart/bestämt, 

handlar många gånger om saker och ting som är på gång – men som är långt 

ifrån klart. Visst, det är härligt att ha stora visioner, vilket Mr Heit helt klart har. 

Med Lydion World bygger han helt ny värd – online och på blockkedjan. 

Spännande på många sätt helt klart! 

Det kommer att komma flera uppdateringar och webinars från GSP under den 

här månaden. 

 

 

 

Trevlig Helg! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


