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ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 
M1  P1-11   ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
 
CIREBON, JAVA, Ινδονησία, 20. Δεκεμβρίου 2017  

Ο κόσμος είναι σήμερα σε μια κατάσταση σύγχυσης, ανησυχίας και αναταραχής λόγω της 
ανάπτυξης της διαφθοράς και της απάτης, που οδηγεί σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, την οργή της 
φύσης και τον αδιανόητο πόνος της καταστροφής αυτού του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο βασιλιάς 
των Βασιλέων του UN Swissindo, Royal K.681, Η.Μ. Κ. A1.Sino.AS.S "2".IR. Soegihartonotonegoro 
H.W.ST.M1 (γνωστός επίσης και σαν M1) παρέχει τη μόνη λύση με μια πρόταση για τη συμφιλίωση 
και την επίλυση της σύγκρουσης μέσα από μια παγκόσμια ειρηνική διευθέτηση για την πρόληψη 
ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου και την έναρξη της ειρήνης στην Ιερουσαλήμ, εν όψει της 
τρέχουσας σύγκρουσης μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. 

Ο M1 παρουσιάζει στους ηγέτες της Παλαιστίνης και του Ισραήλ μια ειρηνική διευθέτηση με την 
παράκληση να θυμηθούν την ιστορία των παιδιών του Αβραάμ στο μυαλό και να αναγνωρίσουν 
την Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ ως τη γενέτειρα και πατρίδα των τριών μεγαλυτέρων θρησκειών του 
κόσμου, του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ. M1 προσθέτει: «Παρακαλώ, ξεκινήστε 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ! Η αναγνώριση του δεσμού 
μεταξύ των ιστορικών ριζών της οικογένειας θα επιτρέψει την αποκατάσταση της ειρήνης. Είναι 
σημαντικό να συνεχίσει αυτή την πτυχή της πνευματικής συμφιλίωσης, δεδομένου ότι θα έχει τη 
δύναμη να φέρει σε όλη την ανθρωπότητα παγκόσμια ειρήνη. Αυτή είναι η στιγμή για την PEACE και 
για το στρατό για να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε όλοι οι άνθρωποι  στη Γη να 
μπορούν να υποστηρίξουν την έκφραση της υψηλότερης διπλωματίας για την ειρήνη. " 

Και συνεχίζει: «Η αναγνώριση της Δυτικής Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ απαιτεί επίσης 
την αναγνώριση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα της Παλαιστίνης και την αναγνώριση 
ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους. Και τώρα το Ισραήλ πρέπει να κάνει το παν για να 
αναγνωρίσει την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα των Παλαιστινίων και την λύση των δύο 
χωρών. Αυτό είναι εφικτό μόνο αν το Ισραήλ αναγνωρίσει την κυριαρχία των Παλαιστινίων ... " 

Άλλοι ηγέτες της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Τσεχικής Δημοκρατίας έχουν εκφράσει επίσης τις 
προοπτικές τους για έναν ειρηνικό τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ ο Ρώσος υπουργός 
Εξωτερικών επαναβεβαίωσε »... την προσήλωσή του στις βασικές αρχές της συναίνεσης της 
Παλαιστίνης και του Ισραήλ, η οποία είναι αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη και η οποία 
περιλαμβάνει το καθεστώς της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του μελλοντικού 
παλαιστινιακού κράτους. Αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να επισημάνουμε ότι φανταζόμαστε την  
Δυτική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. " 
Πρόεδρος Trump, δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν μια λύση δύο κρατών, εάν και οι 
δύο πλευρές συμφωνούν . Εν τω μεταξύ, καλώ όλα τα μέρη να διατηρήσουν το status quo στους 
ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένου και του βουνού Bait Suci, επίσης γνωστού 
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ως Haram al-Sharif.  Η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι πάνω απ’ όλα η ειρήνη. Η καθολική επιθυμία σε 
κάθε ανθρώπινη ψυχή. " 
Ο Πρόεδρος της UN Swissindo, Μ1 είναι ο ιδιοκτήτης όλων των περιουσιακών στοιχείων του κόσμου, 
που εξασφαλίζονται με την ιδιοκτησία των εκθεμάτων ΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των μικροφίλμ 1 
(Μ1), το «CAR» πιστοποιητικό της χώρας, ο ίδιος είναι ο εγγυητής των χωρών παραγωγής 
συναλλάγματος και των νομίμων προτύπων πληρωμών με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας άδεια εκτύπωση παγκόσμιου νομίσματος, η μητρική εταιρεία των 25 πολυεθνικών 
χωρών, σειρά 1-4  Wareld Van Eighendom Verponding onderneming (εδαφική μεταρρύθμιση του 
διεθνούς πιστοποιητικού 1951 D505). 

Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα της UN-SWISSINDO θα πρέπει να συνοδεύσει την 
αποστολή του ECOSOC στον κόσμο σαν ο τοποτηρητής της ειρήνης και να εγγυάται  το παγκόσμιο 
σύστημα συναλλαγών με την ποσόστωση για τις δύο χώρες από το πρόγραμμα Ρ1-11, το οποίο 
περιλαμβάνει το πιστοποιητικό για την Απελευθέρωση της επιβάρυνσης του χρέους (DBLC), και το 
Μ1- VOUCHER ως εγγυητή του τιτλοποιημένου βασικού εισοδήματος για τον κόσμο, ως μέρος της 
ανθρώπινης υποχρέωσης, καθώς επίσης και ως εγγυητής των νέων τιτλοποιημένων χωρών 
παραγωγής συναλλάγματος, καθώς και ως εγγυητής της τιτλοποιημένης αδείας νόμιμης εκτύπωσης 
προτύπου παγκόσμιου νομίσματος και για τις δύο χώρες, ως μέρος των τραπεζικών συναλλαγών 
πολυτίμων μετάλλων 2018. 

Το DBLC είναι από την 4η Φεβρουαρίου 2016 σε ισχύ και παρέχει σε όσους έχουν χρέη, δηλ δάνεια 
μέχρι του ποσού $ 2 δισεκατομμύρια ρουπίες, ή περίπου το ισοδύναμο μέχρι US $ 150,000 για κάθε 
άνθρωπο και δάνεια έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια για κάθε εταιρεία. Από τις 17 Αυγούστου 
2017 ισχύει το κουπόνι M1, η δέσμευση προσφοράς ενός δια βίου βασικού εισοδήματος 600 Δολ. 
ΗΠΑ μηνιαίως για μαθητές ως 17 ετών και US $ 1.200 ανά μήνα για κάθε πολίτης του κόσμου με ένα 
έγκυρο διαβατήριο/ταυτότητα. 

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 13 εκατομμύρια M1 κουπόνια διανεμήθηκαν σε όλο τον κόσμο, 
στην Ινδονησία, την Αφρική, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Κροατία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία, 
την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Νότια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την 
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ινδία, το Λάος, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, στις Φιλιππίνες και άλλες 
χώρες ...  

Με την ολοκλήρωση της πρότασής του για ειρηνευτική λύση, ο Μ1 δήλωσε: "Αξιότιμε Πρόεδρε, 
Mahmoud Abbas, ο κόσμος συμφωνεί ότι είναι καιρός να να καλυφθεί όλη η γη με ειρήνη και να 
καταργηθούν όλες οι μορφές ελέγχου και καταπίεσης της ανθρώπινης αξίας και της αξιοπρέπειας, 
που έχουν προκύψει από το τραπεζικό σύστημα που δημιούργησε τη δουλεία και η οποία πρέπει να 
τερματιστεί. Όλες οι μορφές ανθρώπινων συγκρούσεων πρέπει τώρα να επιλυθούν και να 
θεραπευτούν.  

Μπορούμε να αρχίσουμε λέγοντας ότι ο ΘΕΟΣ είναι ΕΝΑΣ.  

"Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.swissindo.news 
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