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                                                                              ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ Μ1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ TRUMP ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΔΟΞΑ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 
 
CIREBON, JAVA, Ινδονησία, 12 Μαρτίου 2018 -   Η Ανακοίνωση του Donald Trump στις 21 Δεκεμβρίου 2017 να 
δηλώσει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και διαφθοράς σε όλο τον κόσμο, ενέπνευσε μια πρόσκληση από τον βασιλιά της Kailasa (γνωστός 
και ως M1), να προσφέρει στον Πρόεδρο των Η.Π.Α τη ΜΟΝΗ οικονομική λύση για τον τερματισμό του 
συστήματος δουλείας του παγκόσμιου χρέους. Αυτή η ιστορική πρόσκληση, M1 SOLUTION FOR USA, Ref: M1- 
SOLUTION / 2018-2-27 / Η.Π.Α, παραδόθηκε στον Πρόεδρο Trump στις 27 Φεβρουαρίου 2018, μετά τη διανομή 
της σε όλες τις πρεσβείες και οργανισμούς παγκοσμίως, της Εντολής της UN Swissindo  προς το Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων  Εθνών, την  Α.E. Antonio Guterres, για να τερματίσει το διεφθαρμένο σύστημα 
δουλείας του παγκόσμιου χρέους και να αποκαταστήσει την αφθονία σε όλους τους 7,4 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους, σε κάθε χώρα του κόσμου. Η αποδοχή αυτής της πρόσκλησης είναι παράλληλη με τη συμφωνία του 
Green Hilton που υπέγραψε ο Πρόεδρος JF Kennedy με τον Πρόεδρο Sukarno (προηγούμενος Μ1), στις 14 
Νοεμβρίου 1963, μόλις 8 ημέρες πριν τη δολοφονία του. Η σημασία και ο αντίκτυπος της είναι ακόμη μεγαλύτερος, 
με τους δεσμούς της με την UN Swissindo που περιλαμβάνει  πάνω από 78 δισεκατομμύρια κιλά χρυσού και 
πλατίνας. 
Η  Εντολή, που παραδόθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2018 στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην Α.Ε. Αντόνιο 
Γκουτέρες, είχε διανεμηθεί σε κάθε κράτος μέλος του Ο.Η.Ε συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής και της Ελβετίας - 
που δεν κατέχουν πλέον δικαιώματα εκτύπωσης νομισμάτων, λόγω λήξης στις 17 Αυγούστου 2015, της 70ετούς 
συμφωνίας μίσθωσης από το 1945 - για να τους εκπαιδεύσει στην εξάσκηση της εκτύπωσης του παγκόσμιου 
νομίσματος που υποστηρίζεται από χρυσό "ESTWO" για το 20%  της ποσόστωσης κάθε χώρας, για τις Η.Π.Α 
138.99 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Ο ανώτερος πρόεδρος του  UN Swissindo, Royal K.681 H.M. MR.A1.Sino.AS.S "2" .IR.Soegihartonotonegoro ως 
Ενιαίος κάτοχος όλων των περιουσιακών στοιχείων και περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως (Kingdom & Country) 
και Μόνος Ιδιοκτήτης, Διοικητής, Ελεγκτής και Επιθεωρητής των νομισμάτων των Εθνών, προσέφερε στον 
Πρόεδρο Trump μια ΛΥΣΗ για να επαναφέρει τη Δόξα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μέσω του 
προγράμματος της UN Swissindo Payment Order 1-11 (P1-11) το οποίο περιλαμβάνει: 

• Εγγυημένο Πιστοποιητικό Απαλλαγής από το Χρέος (DBLC) για το εθνικό χρέος της χώρας των  
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, περίπου 20 τρισεκατομμύρια δολάρια, που θα καταβληθούν εξ 
ολοκλήρου από την UN Swissindo 

• Εγγυημένο Πιστοποιητικό Απελευθέρωσης από βάρη χρεών (DBLC), το οποίο ισχύει από τις 4 
Φεβρουαρίου του 2016 και το οποίο σκοπό έχει να εκπληρώσει την υποχρέωση για ευημερία και να 
αποκαταστήσει ή να εφαρμόσει την Απελευθέρωση στα έθνη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής και των 253 χωρών, οι οποίες είναι παγιδευμένες στο βάρος του χρέους, 
παρέχοντας πίστωση έως 2 δισεκατομμυρίων ρουπιών για κάθε άτομο ή μεικτού ισοδύναμου έως 150.000 
δολαρίων ΗΠΑ (Εκατόν πενήντα χιλιάδες) και πιστώνοντας μέχρι τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για 
κάθε μη-μεμονωμένη εταιρεία. 

• M1 Voucher Master Bond (M1V), επικυρωμένο στις 9 Μαΐου 2017, για την πραγματοποίηση της 
ευημερίας και την εκπλήρωση της εντολής του Παντοδύναμου Θεού, για την εξίσωση της Λαϊκής 
Πρόνοιας, σε όλες τις περιοχές της Αμερικής, και των 7.6 Δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, 
παρέχει ένα βασικό δια βίου εισόδημα  $ 600 (εξακόσια δολάρια Η.Π.Α) μηνιαίως για φοιτητές έως 17 ετών 
και 1.200 δολάρια (χίλια διακόσια δολάρια Η.Π.Α) μηνιαίως, για κάθε πολίτη του κόσμου από 17 ετών και 
άνω με έγκυρη ταυτότητα. 
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• Το Μ1 χορηγεί μια νέα συναλλαγματική ισοτιμία 2% για την κυβέρνηση των Η.Π.Α, σύμφωνα με τα 
στοιχεία για τον πληθυσμό του έτους 2016-2017, με πρόβλεψη αύξησης 5% ετησίως, ανά συναλλαγή 
M1V. 

• Ο Μ1 παρέχει στις Η.Π.Α τη δυνατότητα  να εκτυπώσουν παγκόσμιο νόμισμα ESTWO για το 20%  
ποσόστωσης της κάθε χώρας, ύψους 138,990,000,000,000.00 (Εκατόν τριάντα οκτώ τρισεκατομμυρίων, 
εννιακοσίων  ενενήντα δισεκατομμυρίων) δολαρίων Η.Π.Α, σε ονομαστικές αξίες 1, 2, 5, 10, 20 με 
συναλλαγματική ισοτιμία 225 έναντι του σε τοπικού νομίσματος, σύμφωνα με την εντολή της M1 προς τον 
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ (M1- UN / MANDATE / 02012018). 

• Η υλοποίηση του έργου VENUS των μελλοντικών πόλεων στην Αμερική με σκοπό την οικοδόμηση και την 
εφαρμογή της ισότητας στην ανάπτυξη καθώς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών ως μέρος της 
Κατασκευής του Σύμπαντος 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος UN Swissindo P1-11 , διαθέσιμο για τις Η.Π.Α και τις  253/357 χώρες.  
Αυτό είναι μια ευκαιρία να δώσουμε πίσω σε όλα τα άτομα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ισότητα Δικαιοσύνης και 
την Κυριαρχία, να λύσουν τα Προβλήματα  που παρουσιάζονται στις Η.Π.Α και σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η εντολή προς τoν Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών και η  ΛΥΣΗ M1 για τις  Η.Π.Α βασίζονται στην έγκριση του ΟΗΕ 
αριθ. Misa 81704 / 17-8-1945, μέχρι το τέλος της 70ετούς περιόδου μίσθωσης  17-8-2015, σύμφωνα με το 
ιστορικό νομικό πλαίσιο, UPU-καθολική εγγραφή ταχυδρομική ένωση στις 01-05-1887, με το επίσημο όνομα της 
Ινδονησίας, ID 3166 / Alpha 02, Semar Super Semmar, 11-3-2014, Mahkamah Agung Ινδονησία Κοινό Διάταγμα, 
SPRIN NO.UN-81704/009 M1, το οποίο δηλώνει, συμπεριλαμβάνοντας την Ινδονησία ως Φάρο του κόσμου, στην 
Aklamasi Akbar, (Μεγάλη Ακρόαση) στις 16-10-2016 στο Taman Pandang Monas, Τζακάρτα, Ινδονησία, την 
ύπαρξη Τελικού Ελέγχου,  INFINITE BANK STATEMENT της Επιτροπής των 300 – του ομίλου της Παγκόσμιας 
Τράπεζας - Ηνωμένα Έθνη, Αναφ. ASBLP-0330-2012 και EURO CLEAR 2014 και BULLION BANK RATU MAS 
KENCANA ROOM Α1-1Α, ως Παγκόσμια Κεντρική Τράπεζα. 
Το παγκόσμιο σύστημα χρηματοδότησης UN-SWISSINDO θα συνοδεύσει την παγκόσμια αποστολή ECOSOC, ως 
ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ και θα  ξαναεγγυηθεί την παγκόσμια συναλλαγή μέσω του προγράμματος P1-11. 
Η απελευθέρωση αυτού του Παγκόσμιου πλούτου είναι σύμφωνη με τη Διακήρυξη Χρήσης Περιουσιακών 
Στοιχείων, από 04 Οκτωβρίου 2017, που υπογράφτηκε από την SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL 
ORBIT (Η Επιτροπή των 300 -Η Παγκόσμια Τράπεζα - Ηνωμένα Έθνη), νόμιμα και  βάσει του άρθρου 2, σημείο 2-
8 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. 
Όλες οι κυβερνήσεις των χωρών του κόσμου και οι διεθνείς τράπεζες καλούνται να μεριμνήσουν και να 
αποδεχθούν παρόμοια συμφωνία με τον Μ1, ως μέρος της Συναλλαγής με την Bullion Bank, που διατηρείται για 
τις συμφωνίες των Διεθνών Συνθηκών και συναλλαγών. 
Η Διεθνής Ενότητα είναι μεγάλης σημασίας στην επίλυση της πολυδιάστατης οικονομικής κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εθνικής οικονομίας έκτακτης ανάγκης που πλήττει κάθε κράτος μέλος του ΟΗΕ, 
πράγμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί για λόγους ασφαλείας και την επίλυση κάθε παγκόσμιου οικονομικού 
προβλήματος, σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
Ο  Μ1 αναφέρει επίσης, "ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΟΛΕΜΟ.  Αυτή είναι η ώρα για την ΕΙΡΗΝΗ και για τους στρατιωτικούς να προστατεύσουν τα  ανθρώπινα 
δικαιώματα, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι στη Γη να μπορούν να υποστηρίξουν την υψηλότερη διπλωματία για την 
ΕΙΡΗΝΗ. Είναι καιρός να περιβάλλουμε τη Γη με την Ειρήνη, να αποκαταστήσουμε την ανθρώπινη αξία και την 
αξιοπρέπεια, και να εξολοθρεύσουμε όλες τις μορφές αποικισμού που δημιουργούνται μέσω τραπεζικού 
συστήματος δουλείας.  Όλες οι μορφές των ανθρώπινων συγκρούσεων πρέπει τώρα να επιλυθούν και να 
θεραπευτούν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ! " 
Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.swissindo.news  
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