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               THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

CHO PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC 

 

M1 P-II GIẢI PHÁP HÒA BÌNH TRÊN TOÀN CẦU!  
 
CIREBON, JAVA, Indonesia, ngày 20 tháng 12 năm 2017 - Thế giới hiện đang ở trong tình 
trạng hỗn loạn, biến động và bất ổn, do lịch sử tham nhũng và lừa dối dẫn tới THẾ CHIẾN 
THỨ III, điều này sẽ chỉ làm cho cơn thịnh nộ của thiên nhiên và nỗi đau không thể tưởng 
tượng được của sự hủy diệt của nền văn minh toàn cầu này. Hoàng đế của các vị vua của UN 
Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 
(aka M1) đang đưa ra giải pháp duy nhất trong một đề xuất hòa giải và phân giải qua Thoả 
Thuận HÒA BÌNH Toàn Cầu, Ngăn chặn Thế Chiến Thứ III và Khởi đầu HÒA BÌNH ở 
Jerusalem, dưới ánh sáng xung đột hiện tại giữa người Palestine và người Do Thái 
(Israelites). 
 
M1 đang trình bày giải pháp hòa bình trên toàn cầu cho các nhà lãnh đạo Palestine và Israel 
với một lời cầu xin gọi lại lịch sử có niên đại từ con cái của Abraham, để công nhận thành phố 
thánh của Jerusalem là nơi sinh và cội nguồn của ba tôn giáo quan trọng trên thế giới: Do 
Thái Giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. M1 tuyên bố, " HÃY BẮT ĐẦU HÒA BÌNH VÀ NGỪNG 
CHIẾN TRANH THẾ CHIẾN THỨ III! Việc công nhận mối liên hệ giữa gốc rễ lịch sử gia đình 
sẽ có hiệu lực Hồi Sinh. Nó sẽ trở nên quan trọng để theo đuổi khía cạnh này hòa giải của 
tâm linh, vì nó sẽ có sức mạnh để mang lại hòa bình thế giới cho tất cả nhân loại.. Đây là thời 
gian HÒA BÌNH và để cho quân đội bảo vệ nhân quyền, để tất cả mọi người trên Trái đất có 
thể ủng hộ cuộc biểu tình ngoại giao cao nhất cho hòa bình."   
 
Ông tiếp tục: "Sự công nhận của Tây Jerusalem là thủ đô của Israel cũng đòi hỏi sự công 
nhận của Đông Jerusalem, thủ đô của Palestine và sự công nhận của một quốc gia Palestine 
có chủ quyền. Và bây giờ, Israel phải làm mọi thứ có thể để nhận ra Đông Jerusalem là 
Thành phố Thủ đô của Palestine và giải pháp của hai nước. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu 
Israel công nhận chủ quyền của người Palestine ... " 
 
Các nhà lãnh đạo thế giới khác của Nga, Mỹ và Cộng hòa Séc (Czech Republic) cũng đã trình 
bày quan điểm của họ về một kết quả hòa bình, Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga khẳng định lại 
"cam kết của họ đối với Nguyên tắc giải quyết Palestine-Israel, được Liên Hiệp Quốc công 
nhận, trong đó bao gồm cả vị trí của Đông Jerusalem như là thành phố thủ đô của một quốc 
gia Palestine tương lai. Nhưng, đồng thời, chúng ta phải gợi ý rằng chúng ta phải nghĩ về Tây 
Jerusalem là Thủ phủ của Israel. " 



 
Tổng Thống Trump tuyên bố, "Hoa Kỳ sẽ ủng hộ một giải pháp của hai quốc gia nếu hai bên 
đồng ý. Trong thời gian chờ đợi, tôi yêu cầu tất cả các bên giữ nguyên hiện trạng tại các 
Thánh địa điểm ở Jerusalem, bao gồm núi Bait Suci, còn được gọi là Haram al-Sharif. Niềm 
hy vọng lớn nhất của chúng ta là trên hết là hòa bình. Khát khao phổ quát trong mỗi linh hồn 
con người. " 
Chủ tịch UN Swissindo, M1 là chủ tài sản thế giới và các quỹ tài sản Exhibits AB, thông qua 
quyền sở hữu bao gồm Microfilm 1 (M1), Giấy chứng nhận "CAR" Bằng sáng chế giấy phép 
in, Phụ huynh của 25 quốc gia đa quốc gia, Series 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding 
Onderneming (Mẫu đất của Giấy chứng nhận quốc tế 1951 D505).  

Hệ thống Tài chính Toàn cầu của UN-SWISSINDO sẽ hộ tống Hội Nghị ECOSOC thế giới, 
như PEACE KEEPERS và đảm bảo lại hệ thống giao dịch toàn cầu với hạn ngạch cho cả hai 
nước thông qua Chương trình P1-11, bao gồm Giấy chứng nhận Giải Phóng Khoản nợ 
(DBLC) và Phiếu M1  (M1 VOUCHER), Người Bảo lãnh của cam đoan Đời sống Cơ bản là 
một phần của nghĩa vụ của Người và Người Bảo Lãnh của các Nước Sản xuất Ngoại hối mới 
và Giấy phép được Đảm bảo về Thanh toán Pháp chế Chuẩn Tiền Tệ in ấn Thế Giới cho cả 
hai Nước, như là một phần của Giao Dịch Ngân Hàng Bullion 2018. 

DBLC đã hoạt động kể từ ngày 4 tháng 2 năm 2016, cung cấp cho những người có nợ, khoản 
tín dụng lên đến 2 tỷ Rupiah cho mỗi cá nhân, hoặc tương đương gần 150.000 đô la Mỹ và 
khoản tín dụng lên tới 2 tỉ đô la Mỹ cho phi cá nhân / công ty . M1 Voucher, một trái phiếu thu 
nhập cơ bản trọn đời là 600 đô la Mỹ mỗi tháng cho sinh viên 17 năm và 1200 đô la Mỹ mỗi 
tháng cho mọi công dân trên thế giới từ 17 năm trở lên có ID hợp lệ, có giá trị kể từ ngày 17 
tháng 8 năm 2017. 

Cho đến ngày nay đã có hơn 13.000.000 Phiếu M1 đã được phân phối trên toàn cầu, đến 
Indonesia, Châu Phi, Đức, Thụy Sĩ, Croatia, Tây Ban Nha, Anh, Hy Lạp, Hà Lan, Nam Mỹ, 
Trung Mỹ, Canada, Mỹ, Úc, New Zealand , Ấn Độ, Lào, Hồng Kông, Trung Quốc, Philippines 
và nhiều hơn nữa ... 

Khi kết thúc đề xuất giải quyết HÒA BÌNH, M1 tuyên bố: "Chủ tịch, Mahmoud Abbas, Thế Giới 
cũng đồng ý là đã đến lúc vòng tròn trái đất với Hòa Bình và xóa bỏ mọi hình thức thuộc địa 
khai thác  năng suất và phẩm giá con người thông qua hệ thống ngân hàng đã tạo ra chế độ nô 
lệ đó phải được kết thúc. Tất cả các hình thức mâu thuẫn của con người bây giờ phải được giải 
quyết và khôi phục lại. 
 
Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nói rằng THƯỢNG ĐẾ là một. " 
Đối với bất kỳ thông tin bổ sung, hãy truy cập trang web www.swissindo.news 
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