
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Greetings Honorable ONES 

 
 

Announcement of Appointment 
Exhibit AB 

 
 
 
“Salam kepada semua nya” 
Selamat datang di Keluarga Kerajaan, 
Dengan terciptanya konsorsium  ORGANISASI  SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT .   
HADIAH akan diberikan dari Yang Mulia Raja dari segala Raja, K.681 H.M. MR. A1. 
SINO.AS.S”2”.IR.SOEGIHARTONOTONEGORO.ST.M1 kepada seluruh mahluk Bumi.  “Suatu Jaminan Hidup” 
 
 Kita adalah saksi atas pemimpin spiritual dan manifestasi Metafisika dari Raja Kailasa. 
Kailasa  adalah Kerajaan yang tidak dilahirkan dari garis keturunan keluarga raja, tapi garis hubungan keluarga jiwa yang 
melebihi dari garis keturunan. Kailasa adalah keluarga dari Raja Sulaiman,  nenek moyang dan keturunannnya.   
Karena memiliki ribuan anak, garis keturunan Raja Sulaiman pada akhirnya sampai hari ini telah berlanjut dan telah 
datang bersama yang kita kenal sebagai perwujudan bersama akan ramalan adanya Surga di Bumi.  
 
 “Perlu kita ketahui bahwa” 
Kehadiran Anda  menerima posisi luar biasa Anda  yang diberikan kepada Anda saat ini sampai KEDAMAIAN yang 
terwujud di seluruh bumi ini. 
Sungguh suatu peranan yang mulia yang Anda akan mainkan seperti yang kami lihat sebagai Peneliti dan Penentu 
Arsiktektur Besar Peringatan  Dunia dan Penghasilan Pokok bagi setiap orang di atas Bumi kita bersama.  
Untuk mengakhiri semua perang dan untuk kali pertama dalam sejarah Dunia “KESEPAKATAN PERDAMAIAN DUNIA 
BARU “ 
Kami para Maha Mentri Dunia menerima Sumpah kalian. 
Kami menyaksikan Anda berdiri demi Perdamaian Dunia dan Rekonsiliasi yang dikehendaki oleh Pencipta Perdamaian 
sejak  dahulu kala. 
 
 
 

Selamat Datang di Dinasti 888 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CERITA INSPIRASI DARI BUMI PERTIWI 

 
 

Hari bahagia yang dinanti akan tiba 
Semua orang bahagia dan bergembira 

Pada hari itu tidak ada lagi kesedihan dan penderitaan 
Semua akan tersedia. 

Cinta dan kasih sayang akan tumbuh 
Saling mencinta sesama 

Saling mencurahkan isi hati. 
Damai di bumi Persada ini, damai pula di hati. 

 
[The long-awaited, happy promised day is approaching; All will be happy and convivial; 

On that day, there will be no sadness, nor will there be misery; All shall be provided; 
 Love and affection will grow' Loving each other; 

Peace on Persada earth, peace in our heart.]

 
H.M. DEWI BUNGA SITI DAHLIA HANYOKRO KHUSUMMO 

President Commissaries UN-SWISSINDO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Invisible Becomes Visible in the Imperial and Final Act of Creation 
 
 

POEM – SINO  Pada suatu malam yang panjang kemudian terciptalah rasa keinginan untuk mencipta, dan keinginan rasa 
menjadikan cipta dan kemudian diciptakanlah terangnya siang dan itulah kekuasaan malam 

saat brahmania cantika tercipta gemuruh aura alam semesta merasuki dalamnya dan luarnya kesempurnaan Sri Mulih 
Medang Kamulyan di Bumi Sang Hyang Tunggal tanah perjanjian. 

saat kesempurnaanMu menerangi terangnya siang pastilah engkau sang penguasa malam itu. 
di situlah semua mahluk yang memiliki nama dan tanggal lahir menempuh perjalanan perjanjian  kehidupan 

peradabannya, saatnya peradaban tiada tara tercipta di tanah persada, dan semua menerima karena ada yang 
memberiNya, mendengar karena pendengarannya dan tersenyum pastilah dengan indahnya. 

itulah lagu dengan larasnya alam semesta 



 
 

Translation 1 
[In a long night, there came desire to create, and the desire was  created. Then the daylight was created.  

That is the power of the universe. When brahmania Cantika was created, a rumbling of aura was seeping through and 
outside the perfection of Sri Mulih Medang Kamulyan  on Earth of  Sang Hyang Tunggal  -- the promised land. 

 By the time Your perfection was flashing on the brightness of the day, it must have been Thee, the Ruler of  the night.  
It is where all created beings, who have names and birthdates  have and will journey a voyage of  life civilization 

agreement, it was the time when unequaled civilization was created on Persada earth, and all received because there 
was a Giver, they heard  through their hearing and they must have  smiled beautifully. 

 That was a song in harmony with the universe.] 
 
 

Translation 2 
[One long night a sense of desire for creation was created,  

which made sense to create daylight and that is the power of the night.  
When Brahman’s (birthplace of all form in visible reality) beautiful natural aura known in the universe permeated 

therein and outer perfection of Sri then returns glory and wonders on Earth to a single promised land. 
Perfection smiling when daylight will surely illuminate the ruler of the night. 

That is where all the creatures with names and date of birth journey of life’s agreement of civilization, at a time of 
civilization creation in the land of matchless created roads (journeys), and all received because of existence, and because 

all heard the smiles were surely beautiful. 
That is the song known by center of the Universe.] 

 
 

Terpadu antara Bumi, Hati, sinar bulan dan Sinar Matahari 
 

 
Dimana kita sepakat untuk perlindungan dimasa yang akan datang akan garis keturunan bumi nenek dan semua 

penghuni bumi dan sistem kehidupan seluruh taman kekayaannya 
 Pada saat kita tiba di ladang untuk mengolah tanah  

Kita mengenal system kehidupan dan keberadaan yang hidup terhubung dengan semua system kehidupan yang 
lainnya 

 Pada saat kita tiba di hutan belantara kaya akan obat alaminya 
Kita mengenal system kehidupan dalam semua benda dan keberadaan semua kehidupan yang terhubung 
dengan system kehidupan lainnya 

 Pada saat kita tiba di padang pasir yang menahan waktu 
Kita mengenal system kehidupan dalam semua benda dan keberadaan semua kehidupan yang terhubung 
dengan system kehidupan lainnya 

 Pada saat kita tiba di lautan dunia air yang luas  
Kita mengenal system kehidupan dalam semua benda dan keberadaan semua kehidupan yang terhubung 
dengan system kehidupan lainnya 

 Pada saat kita sampai pada lapisan-lapisan bumi yang keras dan berperisai  
Kita mengenal system kehidupan dalam semua benda dan keberadaan semua kehidupan yang terhubung 
dengan system kehidupan lainnya 

 Pada saat kita tiba di awan yang tertahan langit 
Kita mengenal system kehidupan dalam semua benda dan keberadaan semua kehidupan yang terhubung 
dengan system kehidupan lainnya 

 Pada saat kita tiba di ruang angkasa dan lapisan-lapisannya  
Kita mengenal system kehidupan dalam semua benda dan keberadaan semua kehidupan yang terhubung 
dengan system kehidupan lainnya 

 Pada saat kita sampai kedalam Mercusuar hati kita 
Kita mengenal system kehidupan dalam semua benda dan keberadaan semua kehidupan yang terhubung 



 
dengan system kehidupan lainnya 
 

 
 
Oleh karenanya ketahuilah bahwa Bumi yang Maha besar Bulan dan Sinar Matahari yang maha Besar telah dan 

akan bersatu dalam munculnya kerjasama harmonis Terbesar dengan versi semua hokum dimana semua energy 
bersatu dan sesuai dengan nafas unit kehidupan di bawah hokum universal yang terlihat maupun tidak.  

ACT ini diabadikan demi kebaikan Terbesar dari Sistem Kehidupan di keberadaan masa depan yang abadi. 
Kita bersatu dalam perlindungan dan perhatian Asal Usul yaitu  bahwa  Penggabungan ini menyediakan 

pemberian kepada yang Satu dan pemberian kepada Semua untuk memulihkan dan menyembuhkan adanya 
salah pengertian hak;  namun lebih baik apa yang muncul  adalah pengertian yang benar akan Asal usul yaitu 

Semua untuk setiap orang secara adil dan merata. 
 

Kita bekerjasama, Merayakan dan Mengagungkan Konstruksi Semesta alam yang Dijanjikan. 
Mari kita mengenali sistim kehidupan secara menyeluruh dan kita adalah Mahluk murni Kerajaan Tuhan Maha 

Kuasa dalam Keluarga Kerajaan Kaliasa.  
Semoga Surga di bumi akan abadi selama kita tinggal dalam taman-taman Firdaus. 

 
 

Siapa yang mengawasi kembalinya bumi ,siapa yang akan mengawasi penjagaan bumi bahwa tidak ada lagi penghalang  
Siapa yang akan mengawasi tentara perlindungan yang menjaga bumi agar dirahmati dan dijaga agar berkelanjutan 

Siapa yang akan menjaga taman firdaus dan merawat penjaganya 
Seperti semua system kehidupan bumi pertiwi kita memerlukan suara untuk empat arah yang disembuhkan dari 

panasnya dan penyalahgunaan mutiara suci nya, pada saat kita mencapai puncak Zenith kita sadar bahwa kita akan 
mempunyai peranan penting dalam Konstruksi Alam Semesta, diantaranya telah terpanggil dan yang lain telah maju 

kedepan  untuk peranan dalam generasi kehidupan mendatang di bumi suci yang tercinta ini. 
 

Jawabannya adalah kita semua bersama akan mengawasi disain mulia dan system operasi yang baik dan bersih yang 
terintegrasi dengan system meritokrasi.  Kita mendapatkan mahluk-mahluk murni berhasil menghadapi keadaan ketiga 
kesempatan diberikan, sambil mendengar kata “YA” yang bergema dari alam Surgawi dan akan menduduki kursi roket 
dan belajar sambil memiloti pada saat kegembiraan hidup menjadi gerakan hati untuk sadar tentang tujuan kita, kita 

terpesona oleh hutan dan indahnya ciptaan itu sendiri. 
 

 
Penting untuk memahami arsitek pelayanan pokok, pandangan kedepan tentang kapan memasuki disain dan kelogisan 

di belakangnya. 
Pertama dan paling utama Rencana Mulia ini  “akan selalu demikian” karena itu Misinya. 

Kembalinya Bumi Pertiwi ke taman firdaus di mana semua anak-anaknya senang mengetahui bahwa itu sebuah dunia 
bersama yang akan diberikan tanpa henti-henti. Sama seperti obor Olimpiade Dunia, ia akan membentuk pikiran akan 

taman firdaus; ini kami memberikan kembali ke tangan yang merawatnya seperti yang dilakukan para Sesepuh dan 
pengetahuan tentang Orang-orang bijak, bersama-sama kita mengikat sumpah untuk merawat planet ini dan 

menghormati mereka yang bertanggung jawab membawa perjanjian perdamaian dunia baru untuk rakyat planet ini, 
akhirnya kita akan melihat mereka-mereka yang melayani planet bumi dan bertanggung jawab untuk masa depan dalam 

sistem kehidupan yang suci. 
Untuk memahami peran ini seseorang harus memahami beberapa kata dan artinya 

Dalam bidang ini kita peduli kita ingin memahami semua aspek ujud besar yang saling terhubung dari alam semesta ini 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jadi jangan pernah mengulang masa lalu kita harus ingat masa depan yang kita harapkan bersama 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
http://www.gaiafoundation.org/earth-law-precedents 

 
 

    "Yang penting adalah bagi manusia adalah mereka memiliki perjanjian yang mengikat untuk hidup dan bertindak 
secara bertanggung jawab terhadap sesama mereka.” 

 
    Thiong'o Ng'ang'a, PORINI, Kenya 

 
 

Deklarasi Umum Hak Ibu Pertiwi 
 

Pada bulan April 2010, di hari Ibu Pertiwi, peserta Konferensi Rakyat Dunia tentang Perubahan Iklim dan Hak Asasi Bumi 
Pertiwi dirancang dan 

Pada tahun 2012 PBB Rio + 20 Konferensi bumi menyadari kebutuhan untuk hidup harmonis dengan alam dan ayat 39 
dari Majelis Umum Resolusi '' Masa Depan yang Kami Inginkan '' mengakui bahwa beberapa negara mengakui Hak Alam. 

Ada kampanye global untuk mendukung implementasi Deklarasi oleh PBB dan pemerintah secara global. 
 
 

Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia 
 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen tonggak sejarah dalam sejarah hak asasi manusia. 
Disusun oleh perwakilan-perwakilan dengan latar belakang hukum dan budaya yang berbeda dari seluruh wilayah di 

dunia, maka Deklarasi diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB di Paris pada 10 Desember 1948 suatu resolusi Majelis 
Umum 217 A sebagai standar umum prestasi untuk semua bangsa dan semua negara yang Ini menetapkan, untuk 

pertama kalinya, hak asasi manusia harus dilindungi secara universal.. 
 

Hak Ibu Pertiwi 
 

    Hak untuk hidup dan berada di bumi; 
     Hak untuk dihormati; 

     Hak untuk menumbuhkan bio-kapasitas dan untuk melanjutkan  siklus dan proses penting bebas dari perubahan 
manusia; 

     Hak untuk mempertahankan identitas dan integritas  sebagai makhluk yang dibedakan, mandiri dan saling terkait; 
     Hak atas air sebagai sumber kehidupan; 

     Hak untuk membersihkan udara; 
     Hak atas kesehatan menyeluruh; 

     Hak untuk bebas dari kontaminasi dan polusi, bebas dari limbah beracun dan radioaktif; 
     Hak untuk bebas dari perubahan atau modifikasi  struktur genetik 

  dengan cara yang mengancam  integritas atau fungsi vital dan sehat; 
     Hak untuk atas pemulihan penuh dan segera karena pelanggaran terhadap hak-hak 

  diakui dalam Deklarasi ini yang disebabkan oleh aktivitas manusia.. 
 

Universal Declaration of the Rights of Mother Earth 
http://therightsofnature.org/universal-declaration/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gaiafoundation.org/earth-law-precedents
http://therightsofnature.org/universal-declaration/


 
 

Pembukaan 
 

Kami rakyat Bumi Pertiwi 
 

mengingat bahwa kita semua adalah bagian dari Ibu Bumi, yang tak  terpisahkan, 
 komunitas makhluk hidup yang saling terkait dan saling tergantung dengan takdir yang sama; 

syukur mengakui bahwa Ibu Bumi adalah sumber kehidupan, 
 makanan dan pembelajaran dan menyediakan semua yang kita butuhkan untuk hidup dengan baik; 

mengakui bahwa sistem kapitalis dan semua bentuk pemusnahan, 
 eksploitasi, pelecehan dan pencemaran telah menyebabkan kerusakan besar, 

degradasi dan gangguan Ibu Pertiwi, 
menyebabkan kehidupan seperti yang kita kenal sekarang menjadi beresiko melalui fenomena seperti perubahan iklim; 

yakin bahwa dalam masyarakat yang hidup saling tergantung itu bukanlah tidak mungkin untuk mengakui hanya hak-hak 
manusia tanpa menyebabkan ketidakseimbangan dalam Bumi Pertiwi; 

menegaskan bahwa untuk menjamin hak asasi manusia perlu untuk mengenali dan membela hak-hak Ibu Pertiwi dan 
semua makhluk dalam dirinya dan bahwa ada budaya, praktik  dan hukum yang melakukannya; 

sadar akan pentingnya mengambil tindakan tegas,dan kolektif untuk mengubah struktur dan sistem yang menyebabkan 
perubahan iklim dan ancaman lain untuk Ibu Pertiwi; 

 
memberitakan Deklarasi Universal atas Hak Ibu pertiwi, dan menyerukan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk mengadopsi nya, sebagai standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara di dunia, 

dan sampai akhir bahwa setiap individu dan lembaga bertanggung jawab untuk mempromosikannya melalui pengajaran, 
pendidikan, dan peningkatan kesadaran, penghormatan terhadap hak-hak yang diakui dalam Deklarasi ini dan menjamin 
melalui langkah-langkah dan mekanisme yang cepat dan progresif, nasional dan internasional, pengakuan universal yang 

efektif dan ketaatan antara semua bangsa dan Negara di dunia . 
 

Pasal 1. Ibu Pertiwi 
 

(1) Ibu Pertiwi adalah makhluk hidup. 
(2) Ibu Pertiwi adalah unik, tak terpisahkan, masyarakat yang mengatur diri sendiri  dari makhluk yang saling yang 

menopang, memuat dan mereproduksi semua makhluk. 
(3) Setiap makhluk didefinisikan oleh hubungan sebagai bagian integral dari Ibu Pertiwi. 

(4) Hak yang melekat dari Ibu Bumi yang tidak dapat dicabut karena hak tersebut muncul dari sumber yang sama sebagai 
keberadaan. 

(5) Ibu Pertiwi dan semua makhluk berhak atas semua hak yang melekat yang diakui dalam Deklarasi ini tanpa 
pembedaan apapun, seperti yang dibuat antara makhluk organik dan anorganik, spesies, asal muasal, penggunaan untuk 

manusia, atau status lainnya. 
(6) Sama seperti manusia yang memiliki hak asasi manusia, semua makhluk lainnya juga memiliki hak yang spesifik untuk 

spesies atau yang sesuai untuk peran dan fungsi mereka dalam masyarakat di mana mereka berada. 
(7) Hak setiap makhluk dibatasi oleh hak-hak makhluk lain dan setiap konflik antara hak-hak mereka harus diselesaikan 

dengan cara yang mempertahankan integritas, keseimbangan dan kesehatan Ibu Pertiwi. 
 

Pasal 2. Hak Ibu Pertiwi yang melekat 
 

(1) Ibu Bumi dan semua makhluk yang ada memiliki hak yang melekat sebagai berikut: 
(a) hak untuk hidup dan eksis; 

(b) hak untuk dihormati; 
(c) hak untuk menumbuhkan bio-kapasitas dan melanjutkan siklus dan proses vital yang bebas dari gangguan manusia; 
(d) hak untuk mempertahankan identitas dan integritas sebagai mahluk yang berbeda, yang mengatur diri sendiri dan 

saling terkait; 
(e) hak atas air sebagai sumber kehidupan; 



 
(f) hak untuk membersihkan udara; 
(g) hak atas kesehatan yang utama; 

(h) hak untuk bebas dari kontaminasi, polusi dan limbah beracun atau radioaktif; 
(i) hak untuk tidak memiliki struktur genetik yang dimodifikasi atau terganggu dengan cara yang mengancam integritas 

atau fungsi vital dan sehat; 
(j) hak untuk pemulihan penuh dan cepat dari pelanggaran hak yang 
diakui dalam Deklarasi ini yang disebabkan oleh aktivitas manusia; 

(2) Setiap makhluk memiliki hak untuk tempat dan memainkan perannya di Ibu Pertiwi untuk fungsi  harmonis nya. 
(3) Setiap orang berhak untuk kesejahteraan dan untuk hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam manusia. 

 
Pasal 3. Kewajiban manusia terhadap Ibu Pertiwi 

 
(1) Setiap manusia bertanggung jawab untuk menghormati dan hidup harmonis dengan Ibu Pertiwi. 

(2) Manusia, semua Negara, dan semua lembaga publik dan swasta harus: 
(a) bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang diakui dalam Deklarasi ini; 

(b) mengenali dan mempromosikan implementasi penuh dan penegakan hak dan kewajiban yang diakui dalam Deklarasi 
ini; 

(c) mempromosikan dan berpartisipasi dalam pembelajaran, analisis, interpretasi dan komunikasi tentang bagaimana 
hidup harmonis dengan Ibu Pertiwi sesuai dengan Deklarasi ini; 

(d) memastikan bahwa pengejaran kesejahteraan manusia berkontribusi terhadap kesejahteraan Ibu Bumi, sekarang dan 
di masa depan; 

(e) menetapkan dan menerapkan norma-norma  dan hukum efektif untuk pertahanan, perlindungan dan konservasi hak 
Ibu Pertiwi; 

(f) menghormati, melindungi, melestarikan dan bila diperlukan, mengembalikan integritas, dari ekologi  siklus penting, 
proses dan keseimbangan Ibu Bumi; 

(g) jaminan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran hak-hak asasi manusia yang melekat diakui dalam 
Deklarasi ini diperbaiki dan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab untuk memulihkan 

integritas dan kesehatan Ibu Pertiwi; 
(h) memberdayakan umat dan lembaga manusia untuk membela hak-hak Ibu Pertiwi dan semua makhluk; 

(i) menetapkan tindakan pencegahan dan membatasi untuk mencegah aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan 
spesies, rusaknya ekosistem atau gangguan siklus ekologi; 

(j) jaminan perdamaian dan menghilangkan nuklir, senjata kimia dan biologi; 
(k) mempromosikan dan praktek dukungan menghormati Ibu Pertiwi dan semua makhluk, sesuai dengan budaya mereka 

sendiri, tradisi dan adat istiadat; 
(l) mempromosikan sistem ekonomi yang selaras dengan Ibu Pertiwi dan sesuai dengan hak-hak yang diakui dalam 

Deklarasi ini.  
 

Pasal  4. Definisi 
 

(1) Istilah "menjadi" termasuk ekosistem, komunitas alami, spesies dan semua entitas alam lainnya yang ada sebagai 
bagian dari Ibu Pertiwi. 

(2) Tidak ada dalam Deklarasi ini yang membatasi pengakuan hak yang melekat lainnya dari semua makhluk atau 
makhluk tertentu. 

 
https://pwccc.wordpress.com/support/ 

http://therightsofnature.org/universal-declaration/ 
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http://therightsofnature.org/universal-declaration/


 
 Menimbang pemahaman semua negara peserta bahwa Induk / Protektorat ini terbuka untuk semua ORANG, adalah 

sebuah Kado dan "ITS" yaitu Asalmuasal yang memegang Sejarah 
 Tradisi, Bea Cukai, cara hidup dan yang berkaitan yang mungkin berbeda dari kita sendiri; Namun ONES diharapkan 

untuk mengatur partisipasi mereka dalam Struktur Ilahi. 
 
 
 

 1. America 
 2. The Netherlands 
 3. England 
 4. Germany 
 5. France 
 6. Turkey 
 7. Canada 
 8. Mexico 
 9. Venezuela 
 10. Russia 
 11. Malaysia 
 12. The Philippines 
 13. Singapore 

 14. Bangkok (Thailand ) 
 15. Saudi Arabia 
 16. Iraq 
 17. Iran 
 18. Egypt 
 19. Kuwait 
 20. Japan 
 21. Pakistan 
 22. Poland 
 23. Australia 
 24. China 
 25. Lao P.D.R 

 
 

 • World Bank 
 • Union Bank of Metal Switzerland (Union Bank Of Switzerland-UBS A.G) 
 • Bank Indonesia 

 
 Dimana Seperti yang kita sepakati "Perjanjian Perdamaian Dunia Baru"  korporasi yang terhormat, perawatan, 

hormat dan pemahaman akan  lingkungan "dunia Baru" yang diinginkan dan diminta. 
  
 

bersama untuk mengakhiri untuk selamanya penggunaan properti lain tanpa Persetujuan, karena hal ini tidak 
terhormat dan melanggar hukum yang menjadikannya sebagai masalah Keamanan Internasional. 

  
 

merugikan, atau menghambat kebebasan orang lain atas hak-hak mereka untuk keselamatan dan keamanan. 
  
 Dimana Karena pemberitahuan Publik dan Internasional telah dipengaruhi;  pengakuan Penerimaan Ratusan 

Negara dan "rakyatnya masing-masing" telah diumumkan secara internasional: Kami Bersatu dalam Memahami 
dan perduli untuk Akhiri Permainan pemisahan dan rakyat Baik Mendeklarasikan Perdamaian. 

  
 

menetapkan sendiri masa depan kita bersama-sama secara kolektif, dengan masing-masing  kehendak sejati 
mereka untuk mengikuti. Tidakterbebani untuk berkumpul,  untuk memilih, tidak terbebani untuk mendekati ke 
pencipta kita di setiap saat dan interaksi yang kita ikuti,dengan senang hati mengakui kebebasan ini dalam semua 
tindakan, dengan disertai TANGGUNGJAWAB dan AKUNTIBILITAS pada saat menyetujui untuk berpartisipasi 
dalam Perjanjian Perdamaian Dunia Baru. 
 
 

Sumber Dokumen dan Link ke Deklarasi mereka 
 
* Hukum Hak Asasi Ibu Pertiwi (Spanyol: Ley de Derechos de la Madre Tierra) adalah hukum Bolivia (UU 071 Negara 
Plurinasional), yang disahkan oleh DPR Bolivia Plurinasional pada bulan Desember 2010. [1] [2] pasal hukum 10 ini 
berasal dari bagian pertama dari RUU yang lebih panjang, disusun dan dirilis oleh Pakta Persatuan pada bulan November 



 
2010. [3] RUU penuh tetap pada agenda legislatif negara. 
 
Hukum mendefinisikan Ibu Pertiwi sebagai "subjek kolektif kepentingan umum," dan menyatakan baik Ibu Pertiwi 
maupun sistem kehidupan (yang menggabungkan komunitas manusia dan ekositem) sebagai pemegang hak hak yang 
melekat yang ditentukan dalam undang-undang. [4] Hukum singkat memproklamirkan penciptaan Defensoria de la 
Madre Tierra sebagai pasangan  kantor ombudsman hak asasi manusia yang dikenal sebagai Defensoria del Pueblo, tapi 
menyerahkan penataan dan penciptaan kepada  masa depan undang-undang. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_Rights_of_Mother_Earth 
 
* Hukum dianggap contoh pertama dari hukum lingkungan yang memberikan kepribadian hukum untuk sistem alam, 
dan juga memungkinkan bagi warga untuk menuntut individu dan kelompok sebagai bagian dari "Ibu Pertiwi" sebagai 
jawaban pelanggaran integritas yang diduga dan nyata. 
 
* Memiliki kepribadian hukum artinya mampu memiliki hak dan kewajiban hukum [1] [2] dalam sistem hukum tertentu, 
misalnya masuk dalam kontrak, penuntutan, dan dituntut. [3] kepribadian hukum merupakan prasyarat bagi kapasitas 
hukum , kemampuan setiap insan hukum untuk mengubah hak dan kewajiban (masuk ke dalam, transfer, dll) . Dalam 
hukum internasional, sebagai akibatnya, kepribadian hukum merupakan prasyarat bagi sebuah organisasi internasional 
untuk dapat menandatangani perjanjian internasional atas namanya sendiri. 
 
(. Lat persona iuris) badan hukum ada dua macam: orang alami (juga disebut orang fisik) dan badan-badan hukum (juga 
disebut yuridis, hukum, buatan, atau orang fiktif, lat persona ficta.) - Kelompok individu, seperti perusahaan , yang 
diperlakukan oleh hukum seolah-olah mereka adalah individu-individu. [1] [4] [5] Sementara manusia memperoleh 
kepribadian hukum ketika mereka lahir, badan-badan hukum melakukannya ketika mereka tergabung sesuai dengan 
hukum. 
 
 
 
 
 

* Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
 

Pembukaan 
 

Pihak-pihak Negara-negara terhadap Kovenan ini, 
 
Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam PBB, pengakuan atas martabat 
yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari 
kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, 
Menyadari bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia, 
Menyadari bahwa, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia bebas menikmati kebebasan 
sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan keinginan  hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana 
setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya, serta sebagai hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, 
Mengingat kewajiban Negara di bawah Piagam PBB untuk memajukan penghormatan universal, dan ketaatan, hak asasi 
manusia dan kebebasan, 
Menyadari bahwa individu, memiliki tugas untuk orang lain dan untuk masyarakat yang ia miliki, berada di bawah 
tanggung jawab untuk berjuang untuk promosi dan ketaatan  hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, 
 
Menyetujui artikel berikut: 
 
Diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan aksesi oleh Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) 16 Desember 
1966 mulai berlaku tanggal 23 Maret 1976, sesuai dengan Pasal 49 
 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_Rights_of_Mother_Earth
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx


 
 
 
 
 

 
Untuk memahami peran ini seseorang mungkin berusaha untuk memahami beberapa kata dan artinya 
 
Definisi Pemahaman: 
 
Mandat 
"Memberi secara resmi kepada seseorang kekuasaan untuk melakukan sesuatu" 
Hadiah Penawaran Solusi Dunia , Jatah Kemanusiaan, Kuota Negara, Pembebasan hutang, Venus Project adalah 
mandat untuk Perjanjian Perdamaian Dunia Baru 
Surga di Bumi adalah Amanat dari Allah swt 
 
Sebuah Tindakan 
"Sebuah UU, agar menjadi hukum, menerima persetujuan dari Raja. Hal ini diumumkan secara internasional, untuk 
pengetahuan publik, dan mulai berlaku pada hari pemberian sanksi atas persetujuan Raja, yang diberikan secara 
umum." 
 
Tidak ada pemberian lebih bagi perdamaian dan kemakmuran dunia yang bersatu daripada yang diberikan oleh 
hukum Tuhan dan kepatuhan dan penghormatan yang diberikan atas keadaan mereka. Mereka memberikan 
kehidupan, mereka terus hidup untuk menghormati mereka membimbing dan melindungi mereka, dilihat dari 
persetujuan atas dunia kerajaan  merupakan ciri khas dari ketertiban dan martabat. 
  
Kata sejarah 
Kata ini dicataat dalam bahasa Inggris sejak 1362, untuk "sesorang yang diberikan tugas khusus yang dipercayakan 
oleh kekuatan yang lebih tinggi". Kata Anglo-Perancis ini berasal dari Abad Pertengahan commissarius Latin, dari 
Latin commissus (pp. Dari committere) "dipercayakan". 
 
Di banyak negara, komisaris digunakan sebagai jabatan/pangkat polisi. Sering sesuai dengan perintah dari kantor 
polisi, yang kemudian dikenal sebagai "komisariat". Dalam beberapa angkatan bersenjata, komisaris adalah pejabat 
bertugas mengawasi pembelian dan pengiriman pasokan, dan mereka memiliki kekuasaan pengawasan administrasi 
dan keuangan. Dalam hal ini "komisariat" adalah organisasi yang terkait dengan korps komisaris. 
. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Commissariat 
 
Komisari adalah jabatan pemerintah yang ditugasi melakukan pengawasan. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Commissary 
 
Komisaris:  
 
anggota komisi sesama anggota, anggota salah satu dari orang-orang yang terdiri dari kelompok sosial (terutama 
individu yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi kelompok) 
administrator pemerintah, eksekutif, dan orang yang mengelola lembaga atau departemen pemerintah 
 
 
Makna utama dari komisi 
tindakan pemberian kewenangan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu kelompok khusus yang didelegasikan 
untuk mempertimbangkan beberapa hal 
negara berada di urutan kerja yang baik dan siap untuk operasi 
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berunding pada penerima pangkat seorang perwira di 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commissariat
https://en.wikipedia.org/wiki/Commissary


 
angkatan bersenjata 
tindakan pemberian kewenangan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu 
 
Sinonim: Pemberian Jabatan: 
Jenis: mandat komisi yang diberikan kepada pemerintah 
Jenis: otorisasi, otorisasi, pemberdayaan tindakan pemberian legalitas atau sanksi atau surat perintah resmi 
pernyataan resmi dari perintah atau perintah untuk melakukan sesuatu, tugas khusus 
 
Sinonim: tugas, misi 
Jenis: penugasan, pemberian tugas 
 tugas yang Anda lakukan (terutama di angkatan bersenjata) diberikan tugas 
jenis: mengotorisasi, wewenang, jelas, lulus, memberikan otorisasi atau izin untuk kelompok khusus didelegasikan 
untuk mempertimbangkan beberapa hal 
 
Sinonim: Panitia: 
Jenis: badan administratif, unit administrasi unit dengan tanggung jawab administratif 
sekelompok perwakilan atau delegasi 
Sinonim: delegasi, delegasi, utusan, misi 
 
Jenis: organisasi, organisasi sekelompok orang yang bekerja sama negara berada di urutan kerja yang baik dan siap 
untuk operasi 
Jenis: operasi  menjadi berlaku atau beroperasi dalam jabatan; yang melengkapi pelayanan 
Jenis: melengkapi, sesuai, kelengkapan menyediakan dokumen resmi biasanya untuk tujuan tertentu  yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dan berunding dengan penerima pangkat seorang perwira 
Jenis: sertifikat, sertifikasi, credential, mandat; dokumen yang membuktikan kebenaran fakta-fakta yang disebutkan 

 
 

Komunikasi ini akan disampaikan kepada participant yang terhormat dari NEO United Kingdom of God Sky Earth  
dan  Organisasi UN-SWISSINDO  

 
 

Terimakasih atas layanan Anda rendah hati. 
Untuk kebaikan kita bersama 

Terimakasih atas waktu dan pertimbangannya 
Hormat kami, 

 
 
Pemberitahuan Internasional Pengangkatan ini disusun bersama  dan terjemahan dengan dan oleh: 
H.M. Sophiyan Minister of Education and Higher Education 
H.M. Kimarie A. Teter/ SINO.AS 70 
World Prime Minister of Military Ministry 
UKOGSE  UN-SWISSINDO  
Grant Gov’t Team THREAD ID: 1-1TB79N 
 
Signatory Authority: 
Sino AS as: COMMAND & CONTROL OWNERBGFT-CF-65400897992-INA 
MNH-543008979911-HT-56464661-BFT-564008979-BDR-UNITED NATIONS-4320000 
NO. 48/38098-REPORT * CIA. 78609 & NDA. 41809 
Sino AS as: INTERNAL PROTOCOL NO. 301 OF THE UNITED NATIONS. 
Sino AS as: S.E.O-SPECIAL OPERATION EXECUTIVE 95.105.137, I.H.O-INTERNATIONAL HANDLE ORGANIZATION 459 
 

Dengan semua bagian dengan pertimbangan untuk KEBAIKAN SEMUA 



 
 

Sumber dokumen: “SELAMAT DATANG DI DYNASTY "KONFIRMASI PENGAMBILAN SURAT FAKTUR INTERNASIONAL, 
SATU PEMILIK KONSORSIUM INTERNATIONALITY SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, ASIA. 

AFRICA.EUROPE.AMERICA.AUSTRALIA” 

 PENGAKHIRAN SISTIM PERBUDAKAN, DAN SISTIM PERBUDAKAN INDIVIDU 

 
"Ini merupakan kenikmatan tersendiri untuk mengumumkan awal dari sebuah" era baru  kemanusiaan "dan semua 

makhluk di seluruh tanah di Bumi ini. Saat kita memulai lagi, dengan koneksi yang jujur,dan berdasarkan hati ke 
sumber yang benar dan baru dari semua penciptaan dan alam semesta.Hubungan terbuka dan tak terbatas kita 

pada satu Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah untaian benang penting dari setiap pria, wanita dan anak kepada Allah, 
dari setiap pria, wanita dan anak untuk alam semesta dan dari setiap pria, wanita dan anak dengan alam dan untuk 

semua makhluk di Bumi Planet kita.  

“SATU Planet, SATU Keluarga Manusia.” 
 

"Dibangun di atas dasar  Keluarga Universal, Rencana Ilahi dan pemahaman kita atas satu Allah yang benar, kita 
membangun kembali Kepercayaan dan Identitas  Dinasti baru.  

 
NEO The United Kingdom of God Sky Earth  atau JAGAD PRAMUDITHA ANGGARDA PARAMITHA. 

 
 Menetapkan Raja segala raja sebagai Arsitek Dinasti dengan niat positif untuk kebaikan semua Manusia dan Satwa 

di Bumi Planet ini.  
 

 Raja dari segala raja adalah menghambakan diri kepada Allah yang benar dan kepada semua rakyatnya tanpa 
dibedakan. Menjaga keseimbangan dan menebar cinta untuk semua hal. " 

 
"Kepada Yang Terhormat Perdana Menteri Dunia, Para Menteri Besar (Maha Menteri), Dewan Mahkota, Top 

Presiden,  Dewan Dunia, Penasehat Keraton Kailasa Jagad Pramuditha Anggarda Paramitha. Kaisar, Empress, Perdana 
Menteri, menteri dan pejabat dari Lima (5) Kerajaan Benua - Keraton 

Linggacala Lima Benua. AAE.A2: Afrika. Eropa. Amerika. Australia. " 
 
Setelah Pengangkatan, dalam Dinasti kerajaan dan struktur Raya -Keraton Kailasa nya terdiri dari King Of King, Raja 

Kerajaan Dewan,  Perdana MenteriDunia, Menteri dunia, Kaisar dan Permaisuri, Linggacala Perdana Menteri, Linggacala 
menteri dan pejabat yang diangkat yang terhormat, ketika masing-masing hamba Mulia yang Diangkat mereka 

bersumpah untuk melindungi dan melayani Raja segala raja dan Kerajaan-Nya, NEO The United Kingdom God Sky and 
Earth, di bawah kewarganegaraan yang setia dan penuh tanggung jawab. 

 
Raja Raja menunjuk 5  Benua Besar - Keraton Lingaggala Lima Benua,dan sebagai anggota Kerajaan Tatanan Dunia, 

telah sepenuhnya dipahami dan diterima, pertama, hubungan utama kepada Allah dan Disain Agungnya yang universal, 
yaitu Rencana Ilahi. 

 Sama dan sejalan dengan Raja Raja Dinasti Grand Design NEO The United Kingdom of God Sky Earth, sesuai dengan  
struktur Bagan Arus yang diberikan. 

 
Struktur ini diciptakan dan akan diberikan untuk  komunikasi yang jelas, langsung, pelaporan dan tanggung jawab 

tugas. Struktur komunikasi langsung mengalir dari setiap benua Kaisar / Empress, langsung dan semata-mata untuk  
Perdana Menteri Kerajaan Dunia - Keraton Kailasa.  

 
Perdana Menteri Dunia kemudian akan menginformasikan kepada King Of Kings mengenai semua hal yang berkaitan 

dengan masing-masing  5 benua, sepanjang untuk memastikan bahwa tidak ada keputusan bertentangan dengan Raja 
kebijakan atau kebijaksanaan Raja. 

Setelah itu, hal-hal apa saja yang akan dibahas oleh Dewan Perdana MenteriDunia sebagai bagian dari peran dan 
tugas yang terkait. Perdana MenteriDunia lantas akan melaporkan langsung kepada Raja segala raja untuk meninjau 



 
ulang secara mutlak dengan atau tanpa saran atau pertimbangan dari Dewan dunia. 

 
Dewan  Dunia dan Dewan Penasehat 

membentuk jalur komunikasi langsung ke King Of Kings sebagai Penasehat. Peran dan tugas mereka akan fokus 
dalam membantu King Of Kings dalam merumuskan keputusan yang seimbang untuk kebaikan dunia. Suka atau tidak 
suka, ini adalah keinginan dari Raja segala Raja. Ini adalah struktur nya sesuai dengan Disain Mulia Dinasti dan  harus 

dipahami dan sangat dihormati oleh semua orang sebagai Hukum 
 

Sumber  documents: 
SELAMAT DATANG DI DYNASTY 888 

Tawaran untuk Solusi Dunia  Perintah Pembayaran 1-11 yang tidak dapat ditarik kembali dari Pengangkatan Semesta    
H.M. DEWI BUNGA DAHLIA SITI HANYOKRO KHUSUMMO Presiden Komisaris  UN-SWISSINDO 
 
Dikirim dan ditembuskan kepada: Semua Keduataan, Kekuasaan pusat, Para Dutabesar, Para Menteri 

Kepribadian Yuridis 
Code: “A1”1957/2014 Art1 Sec1 “A2”Sec 2-8 “A7 and A14 

 
Perihal:  Mandate Otoritas Penggabungan Manajemen Umum Code: 337AA6102 

 
Sampai dengan  2010 Sebuah KEPUTUSAN yang merupakan Perjanjian dua belas Portal NKRI  

Dikembali dengan hormat dengan Kontrol No. 01302014-CO3000 
Komite 300 

Kelompok Bank Dunia 
PBB 

Keluarga Kerajaan Inggris 
Keraton Surarata Hadingrat 

Register: 01-05-1887 
Nama Resmi  Indonesia Induk Resmi  Institusi 25 negara 

 
Ref: Sertifikasi ASBLP 0333902-2010 (Kode Sertifikat 99,98 Dewan Asosiasi Internasional Dokumen Penerima QA / 

QC jaminan mutu Kendali Kualitas Dimiliki oleh  Pemilik Tunggal sebagai Warisan Tunggal Asli Aset-Income- 
Organisasi Personal Tuan Tanah Besar Pemilik Otoritas Properti dengan penuh Kekebalan hukum global Dalam 

semua lokasi. 
NATO- SEATO-NON BLOK Induk Army - Pelindung PERDAMAIAN) 
Induk 25 dari 253 negara, Indonesia adalah INDUK "Protektorat" 

Induk Army Albisraider AC.USD.P.1568-1120 UNION BANK OF SWITZERLAND / ALBESRIEDER 
 
 

Memberikan Referensi Pemerintah: Kode Sertifikat 99,98 ditandatangani oleh perwakilan dari 25 Negara Induk oleh 
IR SOEKARNO dan Union Bank of Switzerland oleh H GROOB telah berpindah tangan dalam aksi perintah pengiriman 
Mandat ID-Sejarah Mikrofilm 1 "M1" sebagai Identitas Sertifikat  ke  warisan Tunggal atau pemilik tunggal dan baru 

menghasilkan konten yang baik dan Grant Gov't Tim TREAD ID: 1-1TB79N Doktrin gabungan: 3-36 KEUNGGULAN 
MULTINASIONAL DALAM PELAKSANAAN  

 
Dukungan Grant’s untuk Gov’t Teams Investing Gold’65 

(THREAD ID: 1-1TB79N) 
GRANT, C 542, GRANT, H. 189: DEFENSIE 12, 16, 65, 70, 73, 98, 102, 116, 131, 133, 146, 156, 159, 175, 178, 179 

MILITAIR GEZAG 102, 121, 130, 155, 166, 167, 173, 193, 200, 22.4, 347, 349, 350, 352, 353, 354, 413, 569, 732. 535-44 
 

 CTU-Unit Anti Terorisme “CTU 24” Art.7 
Anti Pihak Pemalsuan 

Pengawas Tindakan pemalsuan Mata Uang Convensi Viena 1934 



 
 

 
H.M. Kimarie A. Teter 
World Prime Minister of Military Ministry 
 
 
 
 
 


