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CIREBON, JÁVA, Indonézia, December 20,2017 - A világban jelenleg zűrzavar, felfordulás és 
nyugtalanság van, ahol a korrupció és csalás történelmi folyamata a 3-dik világháború (World War III 
– azaz WWIII) felé halad, amely csak a természet  haragjához és a globális civilizáció pusztulásával 
járó elképzelhetetlen szenvedéshez vezet. Az UN Swissindo King of Kings vezetője, a Royal K.681,
H.M. MR. A1.Sino.AS.S"2".IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (egyszerűbben: M1) ajánlata
hozhatja az EGYETLEN megoldást a békefolyamatokban és a Globális BÉKERENDEZÉS útján 
történő megoldást a WWIII lehetőségének visszaszorítására, illetve az Izrael és Palesztina közötti
konfliktus tükrében a Jeruzsálemi BÉKE megvalósítására.  
M1 olyan BÉKERENDEZÉSI megoldást nyújt Palesztina és Izrael vezetői számára, amelyben
emlékezteti őket Ábrahám és gyermekeinek történetére, hogy úgy tekintsenek Jeruzsálemre, mint 
három fontos világvallás – a Judaizmus, a Kereszténység és az Iszlám - szent városára, 
szülőhelyére és otthonára. Őfelsége, az M1 véleménye: "KÉREM INDÍTSÁK EL A
BÉKEFOLYAMATOKAT ÉS AKADÁLYOZZÁK MEG EGY LEHETSÉGES HARMADIK
VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSÉT! A közös családfa történelmi gyökereinek felismerése lehetővé teszi
a gyógyulást. Fontos a szellemi megbékélés ezen aspektusának követése, mivel ez az összekötő 
erő hozhatja el a világbékét az egész emberiség számára. El kell, hogy jőjjön a BÉKE ideje, amikor 
a katonaság feladata az lesz, hogy védje az emberi jogokat, és a földön mindenki kiáll a béke 
legmagasabb fokú diplomáciai megteremtéséért. "  

Ő (M1) a továbbiakban ezt nyilatkozta: "Nyugat-Jeruzsálem elismerése Izrael fővárosaként 
megköveteli, hogy Kelet-Jeruzsálemet Palesztin fővárosként ismerjék el, a szuverén Palesztin 
állammal együtt. Most Izraelnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy felismerje, Kelet-
Jeruzsálem Palesztin fővárossá emelése hozhat megoldást a két nép konfliktusára. Ez pedig csak 
akkor lehetséges, ha Izrael elismeri a Palesztinok szuverenitását... "  

A világ különböző országainak – Oroszország, Cseh Köztársaság, USA – vezetői szintén 
kidolgoztak békerendezési terveket, javaslatokat. 

Az Orosz Külügyminiszter megerősítette: " ...elkötelezettek vagyunk a Palesztin-Izrael területi 
konfliktus rendzése iránt, melyet az ENSZ is elismer, foglalkozunk Kelet-Jeruzsálem Fővárosi 
státuszával a Palesztin államon belül. Ugyanakkor javasolnunk kell, hogy Nyugat-Jeruzsálemről 
Izrael Fővárosaként gondolkodjunk. 

 
Trump Elnök álláspontja: "Az Egyesült Államok támogatja a Két-Ország-Egy-Város tervet, ha 
mindkét fél elfogadja azt. Eközben minden tárgyaló felet arra kérnek, hogy tartsák fenn a status quo-
t a jeruzsálemi szent helyeken, beleértve a Templomhegyet (Haram ai-Sharif). A legnagyobb 
reményünk mindenek felett a béke, amely az emberi lélek egyetemes vágya."  
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We can start with stating that GOD IS ONE." 

Az UN Swissindo Elnöke, az M1 (mely M1 jelzés itt az elnök titulusát jelenti) a birtokosa a világ 
jelentős anyagi fedezetének, a Exhibits AB biztosítéknak, és a Mikrofilm 1 tulajdonjoga is az övé 
(melyet szintén M1-ként rövidítenek, ám ez Microfilm 1-ből képződik, nem összekeverendő az 
elnök státuszát jelentő M1-gyel), továbbá az Ország "CAR" Igazolása (CAR Certificate of the 
Country), a világ valuta nyomtatási engedélye és a devizakibocsátó államok garanciája révén. Ő 
az UN 25 többnemzetiségű államok alapítója (Parent of 25 Multinational Countries) és a Series 1-4 
Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (Landreform of Certificate International 1951 
0505) atyja.  

Az UN-SWISSINDO Global Finance rendszere kíséri és támogatja a világ ECOSOC Küldetését, 
mint a BÉKE FENNTARTÓI, és őrzői, megújítói a gloális tranzakciós rendszernek, minden ország 
kvótájával, a P1-11 Programon keresztül, amely tartalmazza a Debt Burden Liberation Certificate 
(DBLC) egyezményt és az M1 VOUCHER nevű utalványt, mely által az Életen Át Tartó 
Alapjövedelmet folyósítják, leróva az Emberek iránti Kötelezettséget (Human Obligation), és 
biztosítva az Új Devizakiocsátó Országok Jótállását (Guarantor of Guaranteed New Foreign 
Exchange Producing Countries) illetve a Garantált Engedélyeket az Általános Fizető Eszközök 
Világvalutaként való Nyomtatásához (Standard Legal Payment World Currency Printing) minden 
Országnak, a Bullion Bank Transaction 2018 részeként.  

Azok számára, akik adósságot halmoztak fel, a DBLC 2016. Február 4. óta aktívvá tette a hitelek 
kiváltását, legfeljebb 2 milliárd rúpia értékben, melynek összege 150,000 USA dollár 
magánszemélyeknek és 2 Milliárd USA dollár jogi személyeknek/cégeknek. Az M1 Voucher 
utalvány egy kötvény, mely biztosítja az életen át folyósított alapjövedelmet minden polgárnak, 
havonta 600 USA dollár értékben a tanulóknak 17 éves korig, 17 év fölött pedig havi 1200 USA
dollár értékben a világ minden érvényes személyi okmánnyal rendelkező polgárának. Ezek a 
kifizetések  2017. Augusztus 17.-től váltak érvényessé.  

A mai napig több mint 13,000,000 M1 Utalvány lett kiosztva, szerte a világon: Indonéziában, 
Afrikában, Németországban, Svájcban, Horvátországban, Spanyolországban, az Egyesült 
Királyságban, Görögországban, Hollandiában, Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, Kanadában, 
az USÁ-ban, Ausztráliában, Új Zélandon, Indiában, Laoson, Hong Kongban, Kínában, a Fülöp 
Szigeteken és másutt...  

A  BÉKERENDEZÉSI Megoldás (PEACE Settlement Solution) javaslatának befejezéseként, M1 
kijelentette: "Tisztelt Elnök, Mahmoud Abbas! A Világ egyetért abban, hogy eljött az ideje annak, 
hogy a béke körbeérje a Földet, megszüntetve az emberi érték és méltóság gyarmatosításának
minden formáját, beleértve a bankrendszer rabszolgaságot teremtő működését, melynek véget kell 
vetni. Az emberi konfliktusok minden formáját meg kell most már oldani és gyógyítani. 
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Továbi információkért látogassák a www.swissindo.news oldalt 
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Ebben kiindulási alap lehet az EGY AZ ISTEN álláspont.


