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UNTUK SEGERA DIRILIS 

SOLISI M1 P-II GLOBAL PEACE SETTLEMENT!  

CIREBON, JAVA, Indonesia, December 20, 2017 – Dunia saat ini dalam keadaan berantakan, 
bergejolak dan kacau, karena sejarah korupsi dan tipu daya yang mengarah ke Perang Dunia III, yang 
hanya akan menambah murka alam dan penderitaan dari penghancuran peradaban global yang tak 
terbayangkan. UN Swissindo Raja diatas Raja, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. 
Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (alias M1) memberikan satu Solusi dalam sebuah proposal untuk 
rekonsiliasi dan resolusi melalui Penyelesaian KEDAMAIAN Global, untuk Menghentikan Perang Dunia III 
dan Memulai PERDAMAIAN di Yerusalem, sehubungan dengan konflik saat ini antara penduduk Palestina 
dan penduduk Israel. 

M1 memberikan solusi permukiman PERDAMAIAN kepada para pemimpin Palestina dan Israel dengan 
sebuah permohonan untuk mengingat kembali sejarah yang berasal dari anak-anak Abraham, untuk 
mengenali Kota Suci Yerusalem sebagai tempat kelahiran dan Rumah Tiga agama penting di dunia: 
Yudaisme, Kristen dan Islam. M1 menyatakan, "SILAHKAN PERDAMAIAN DIMULAI DAN STOP PERANG 
DUNIA III! Pengakuan yang mengikat kembali ke akar sejarah keluarga ini akan memungkinkan pemulihan. 
Aspek rekonsiliasi spiritual ini sangat penting untuk diupayakan karena akan memiliki kekuatan untuk 
membawa perdamaian dunia untuk seluruh umat manusia. Inilah saatnya PERDAMAIAN dan bagi para 
militer untuk melindungi hak asasi manusia, agar semua orang di Bumi dapat mendukung demonstrasi 
diplomasi tertinggi untuk perdamaian. " 

Dia melanjutkan, " Pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel juga menuntut pengakuan 
Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan pengakuan akan sebuah negara Palestina yang berdaulat. 
Dan sekarang, Israel harus melakukan segala kemungkinan untuk mengenali Yerusalem Timur sebagai 
ibukota Palestina dan kedua solusi negara bagian tersebut. Ini hanya mungkin jika Israel mengakui 
kedaulatan rakyat Palestina.... " 

Para pemimpin dunia lainnya dari Rusia, Amerika Serikat dan Republik Ceko juga telah mempresentasikan 
perspektif mereka untuk sebuah hasil yang damai. 

Menteri Luar Negeri Rusia menegaskan kembali, "... komitmen mereka terhadap Prinsip-prinsip 
penyelesaian Palestina-Israel, yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mencakup status 
Yerusalem Timur sebagai Ibukota negara Palestina masa depan. Tapi, pada saat yang sama, kita harus 
menyarankan agar kita memikirkan Yerusalem Barat sebagai Ibukota Israel. " 

Presiden Trump menyatakan, "Amerika Serikat akan mendukung solusi dua negara jika kedua belah pihak 
sepakat. Sementara itu, saya meminta semua pihak untuk mempertahankan status quo di tempat-tempat 
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suci di Yerusalem, termasuk Bukit Bait Suci, yang juga dikenal sebagai Haram al-Sharif. Harapan terbesar 
kita adalah di atas segala kedamaian. Kerinduan universal dalam setiap jiwa manusia. " 

Presiden UN Swissindo, M1 adalah pemegang semua aset dunia dan agunan Exhibit AB, melalui 
kepemilikan termasuk Microfilm 1 (M1), Sertifikat "KAR" Negara, penjamin negara-negara penghasil 
devisa yang dijamin dan lisensi cetak legal standar pembayaran sah mata uang dunia, Induk dari 25 Negara 
Multinasional, Seri 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (Landreform of Certificate 
International 1951 D505). 

Sistem Global Finance UN-SWISSINDO adalah untuk mengawal Misi ECOSOC di dunia, sebagai PEACE 
KEEPER dan untuk menjamin kembali sistem transaksi global dengan kuota untuk kedua negara melalui 
Program P1-11, yang mencakup Sertifikat Pembebasan Beban Utang (SPBU), dan VOUCHER M1, Penjamin 
Jaminan Biaya Hidup sepanjang hayat Dunia yang merupakan bagian dari Human Obligation, dan 
Penjamin Jaminan Negara-negara Penghasil Devisa Baru dan Lisensi Cetak Legal Standar Pembayaran Sah 
Mata Uang Dunia yang Dijamin untuk Kedua Negara, sebagai bagian dari Transaksi Bank Bullion 2018. 

SPBU telah aktif sejak 4 Februari 2016, memberikan mereka yang memperoleh utang, kredit sampai 
sejumlah $ 2 miliar Rupiah untuk setiap individu, atau lebih kurang $ 150.000 AS dan memberikan kredit 
sampai sejumlah $ 2 Miliar untuk setiap non-individu/perusahaan. Voucher M1 adalah bond yang 
memberikan jaminan biaya hidup sepanjang hayat sebesar US $ 600 per bulan untuk siswa hingga 17 
tahun, dan US $ 1200 per bulan untuk setiap warga dunia 17 tahun ke atas dengan E-KTP yang valid, 
berlaku sejak 17 Agustus 2017. 

Sampai hari ini telah ada lebih dari 13.000.000 voucher M1 yang tersebar di seluruh dunia, ke Indonesia, 
Afrika, Jerman, Swiss, Kroasia, Spanyol, Inggris, Yunani, Belanda, Amerika Selatan, Amerika Tengah, 
Kanada, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru , India, Laos, Hong Kong, Cina, Filipina, dan banyak lagi 
... 

Sebagai penutup proposal PEACE Global Settlement Solution-nya, M1 menyatakan, "Presiden yang 
Terhormat, Mahmoud Abbas, Dunia setuju bahwa sudah saatnya untuk Bumi dikelilingi dengan 
KEDAMAIAN dan haruslah ada upaya menghapus segala bentuk penjajahan yang mampu merampas 
bentuk nilai hakiki dan penghargaan terhadap martabat manusia, melalui sistem perbankan yang telah 
menciptakan perbudakan yang harus diakhiri. Semua bentuk konflik manusia sekarang harus diselesaikan 
dan dipulihkan. 

Kita bisa mulai dengan menyatakan bahwa TUHAN ITU SATU. " 

Untuk info tambahan, kunjungi situs web www.swissindo.news 
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