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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  

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

Inspelat webinar från 2021-12-28: Officiell lansering av Lydion World med 

information från företaget (3 timmar långt) 

https://www.facebook.com/priska.king/videos/227083266227199 
 

Martin Thibeault  - ”Lydions United” presentation för att ge en klarare bild om hur 

Lydion World fungerar (51 minuter) 

https://www.facebook.com/martinthibeault120/videos/287599190000373  
 

Bruce Hughes mfl. – går igenom Lydion World (1 timme 13 minuter) 

https://youtu.be/N2InXsvvUPw 

 

> Lydion World finns nu alltså på egen sida – koppla ihop ditt GSP-konto med 

Lydion World! 
 

https://www.facebook.com/priska.king/videos/227083266227199
https://www.facebook.com/martinthibeault120/videos/287599190000373
https://youtu.be/N2InXsvvUPw


 
 

Det här är stegen du behöver genomföra för att kunna göra det… 

 

 
Här finns också en video som visar steg-för-steg hur man gör: 

https://youtu.be/sFYUz9OqDyM 

 

> Mina egna åsikter/synpunkter kring den senaste utvecklingen inom 

GSB/GSP/Lydion World 
 

Ska säga precis som det är… 

Jag har själv haft svårt att hänga med i alla svängar de senaste månaderna kring 

allt det som händer inom detta projekt. 

Det är mycket som tillkommit och det är extremt massor av information att gå 

igenom för att ens ha chansen att förstå allt. 

Jag har själv inte hunnit med att gå igenom allt! 

Mycket nya begrepp och kryptovalutor att hålla reda på nu som Lydian Lions, 

Lydian Staters och XLT. 

GSP är ju dessutom specialister på att hålla rekordlånga webinars, varje gång! 

Det är alltid 2-3 timmar … 

Jag har idag ingen tydlig plan med hur jag kommer jobba vidare med detta 

projekt. Så jag kommer att först försöka förstå hela konceptet för att sedan 

kunna lägga upp min egen plan för hur jag ska agera gällande detta projekt. 

https://youtu.be/sFYUz9OqDyM


Det är min plan kan man säga… 

 

> Jag har ju fortfarande mina G999 coins, jag har inte sålt något! 

> Jag har även GSB IPO vouchers som jag också vill kunna använda i en 

kommande börslansering. 

Enligt den senaste informationen från företagets webinar är det aktuellt med en 

IPO lansering i januari 2022. 
 

Det är kul att se att projektet utvecklas och det läggs fortfarande stora resurser 

för att det här projektet ska lyfta. 

Jag har stor respekt för att Josip Heit och hans ambitioner och visioner med 

detta projekt. 

Mycket av det man gör handlar också om att kunna få mer fart på G999-kursen. 

G999 är också en egen blockkedja nu med fokus på att bli en Smart Contract 

Blockchain-lösning. 

Problemen man har haft är att man har för många coins ute på marknaden. 

Men man jobbar hårt på att hitta lösningar där man får en hög användbarhet. 

Dessutom är det fint att se att det är nya personer som nu kliver in detta 

projekt, personer med goda kunskaper kring den här typen av projekt inom 

kryptovaluta och blockkedjan. I senaste webinaret blev vi introducerade till en 

herre som heter Dirc Zahlmann som har lång erfarenhet inom detta område. 

Flera nya personer kommer att introduceras i nästa webinar med uppdateringar 

från företaget, den 7:e januari 2022. 

Det blir en ny satsning direkt från den 7:e januari 2022 fram till den 7:e april då 

man kommer att ha ett nytt live-event i Dubai. 
 

Det har varit en hel del inriktningsförändringar under det här året inom detta 

projekt. 

Men just nu verkar det helt klart som det är LYDION WORLD som är den stora 

satsningen när man går in i 2022. 

Därför är det en god idé för alla (inklusive mig själv) att försöka avsätta tid för att 

lära sig mer om denna nya digitala värld. De videos som jag har med i denna 

uppdateringar kommer också att hjälpa dig att förstå mer. 

Vi hörs 2022! 

 

Gott Nytt År! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 



 

 
 


