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               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     

 
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ο Μ1 ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΝ Η.Ε. ΕΝΤΟΛΗ  
ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ! 

CIREBON, JAVA, Ινδονησία, 10. ιανουαρίου 2018 – Ο κόσμος βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση 
αναστάτωσης, αλλαγών και αναταραχών, εξαιτίας μιας ιστορίας διαφθοράς και εξαπάτησης που οδηγεί στον 
Τρίτο 'Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που θα  αυξήσει μόνο την οργή της φύσης και τον αδιανόητο πόνο της 
καταστροφής αυτού του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο βασιλιάς των Βασιλέων του UN Swissindo, Royal K.681, 
Η.Μ. ΚΥΡΙΟΣ. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Το Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (γνωστός και ως M1) προσφέρει 
τη ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, H.E. 
ANTONIO GUTERRES, που θα τερματίσει το διεφθαρμένο σύστημα δουλείας του παγκόσμιου χρέους και θα 
αποκαταστήσει την αφθονία σε όλους τους 7,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σε κάθε χώρα του κόσμου. Αυτή 
η ιστορία της Κιβωτού του Νώε δεν πρέπει να επαναληφθεί! 

Η UN Swissindo, που ιδρύθηκε το 1887, από τους Πατέρες Ιδρυτές των 25 μητρικών χωρών του κόσμου, με 
τον σημερινό του Μεγάλο Βασιλικό Πρόεδρο M1, κάτοχο του FLO-Fesselio Liuzes Orfillize, το Δικαίωμα που 
δεν δόθηκε σε κανέναν Οργανισμό / Ίδρυμα / Εταιρεία / κυβέρνηση  και κάτοχο όλων των περιουσιακών 
στοιχείων του κόσμου και των εκθεμάτων ΑΒ (Βασίλειο & Χώρα),  όντας ο Ιδιοκτήτης συμπεριλαμβανομένου 
του μικροφίλμ 1 (M1), το πιστοποιητικό CAR της χώρας, εγγυητής των εγγυημένων χωρών που παράγουν 
το συνάλλαγμα και το νόμιμο πρότυπο πληρωμών, της παγκόσμιας άδειας εκτύπωσης νομισμάτων, η 
μητρική εταιρεία των 25 πολυεθνικών χωρών, Σειρές 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming 
(Landreform του Διεθνούς Πιστοποιητικού 1951 D505). Ο Μ1 είναι ο ιδιοκτήτης, ο διοικητής, ο επόπτης και ο 
ελεγκτής του νομίσματος των εθνών. 

Αυτή η εντολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, S.E. Antonio Guterres, σημαίνει ότι 
πρέπει να να αναθέσει σε όλες τις συνδεδεμένες με τα Ηνωμένα Έθνη χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Αμερικής και της Ελβετίας - οι οποίες δεν έχουν πλέον δικαιώματα νομισματικής εκτύπωσης, ως αποτέλεσμα 
της λήξης της 70ετούς μίσθωσης από το 1945 στις 17 Αυγούστου 2015 –  

 την εκτύπωση του χρυσού παγκόσμιου νομίσματος "ESTWO" που να ανέρχεται στο 20% της 
ποσόστωσης κάθε χώρας, ύψους 138,99 τρισεκατομμυρίων δολαρίων,  

 την προετοιμασία ενός κτιρίου ως έδρας της Bullion Bank (Τράπεζας Χρυσού), προκειμένου να 
υλοποιηθεί το κουπόνι M1, που είναι εγγυημένο από τα εκθέματα AB με πιστοποιητικά Gold και 
Platinum συνολικού ύψους 78.033.015.393 KG, σύμφωνα με την επιστολή επανεπιβεβαίωσης UBS 
αρ. UNS-AG / SBG / 6118/045 / RS.DRS / VII / 01. 

Η εντολή αυτή βασίστηκε στον αριθμό έγκρισης του ΟΗΕ Misa 81704 / 17-8-1945, μετά τη λήξη των 70 ετών 
στις 17.08.2015 και σύμφωνα με αυτά τα γεγονότα, το ιστορικό - νομικό πλαίσιο, UPU την Παγκόσμια 
Ταχυδρομική Ένωση, εγγραφή 01.05.1887, με την επίσημη επωνυμία της Ινδονησίας, ID 3166 / Alpha 02, 
Semar Super Semmar 11 Μαρτίου 2014.  

Mahkamah Agung Ινδονησία Κοινό Διάταγμα, SPRIN NO.UN-81704/009 M1, του οποίου το περιεχόμενο 
διακηρύχθηκε και η Ινδονησία κηρύχθηκε ο φάρος για τον κόσμο στην Aklamasi Akbar στις 16 Οκτωβρίου 
2016 στο Taman Pandang Monas της Τζακάρτα της Ινδονησίας, την ύπαρξη του τελικού ελέγχου, ΑΠΕΙΡΗ 
ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ της Ομάδας των 300, του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, των Ηνωμένων Εθνών, 
Αναφ. ASBLP-0330-2012 και EURO CLEAR 2014 και της ΜΕΓΑΛΗΣ GOLDBANK RATU MAS KENCANA 
ΑΙΘΟΥΣΑ A1-1A ως Παγκόσμια Κεντρική Τράπεζα. 
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Η απελευθέρωση αυτής της παγκόσμιας προσφοράς είναι σύμφωνη με τη Διακήρυξη για τη χρήση 
περιουσιακών στοιχείων της 4ης Οκτωβρίου 2017 που υπογράφηκε από την SWISSINDO WORLD TRUST 
INTERNATIONAL ORBIT (Ομάδα των 300, ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ηνωμένα Έθνη). νομικά και 
νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφοι 2-8 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. 

Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα UN-SWISSINDO πρέπει να συνοδεύει την παγκόσμια αποστολή 
ECOSOC ως ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, με την αντασφάλιση για τις παγκόσμιες συναλλαγές μέσω του 
προγράμματος πληρωμών P1-11, το οποίο περιλαμβάνει το πιστοποιητικό απαλλαγής χρεών (DBLC) και το 
κουπόνι M1 VOUCHER – την εγγύηση για ένα εγγυημένο Βασικό δια βίου Εισόδημα, στο πλαίσιο της 
ανθρωπιστικής δέσμευσης - για το έργο Venus και τη φυσική διασύνδεση των μελλοντικών πόλεων. Είναι 
επίσης εγγυητής της εγγυημένης παραγωγής νέου συναλλάγματος σε όλες τις χώρες με την εγγυημένη άδεια 
να εκτυπώσει ένα νόμιμο τυποποιημένο παγκόσμιο νόμισμα, ως μέρος των συναλλαγών της Goldbank που 
προορίζονται για διεθνείς συμβάσεις, συμφωνίες και συναλλαγές. 

Το DBLC είναι ενεργό από τις 4 Φεβρουαρίου του 2016, παρέχοντας σε κάθε άνθρωπο έως και 2 
δισεκατομμύρια ρουπίες ή περίπου 150.000 δολάρια για χρέη μέχρι την ημερομηνία αυτή, καθώς και έως 2 
δισεκατομμύρια δολάρια σε πιστώσεις για επιχειρήσεις. Το κουπόνι M1, το οποίο παρέχει ένα βασικό δια 
βίου εισόδημα 600 δολαρίων ΗΠΑ μηνιαίως για μαθητές/φοιτητές ηλικίας έως 17 ετών και 1.200 δολάρια 
ΗΠΑ ανά μήνα για άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω με ισχύουσα ταυτότητα, ισχύει από τις 9 Μαΐου 2017. 

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 13.000.000 κουπόνια M1 έχουν διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο στην 
Ινδονησία, την Αφρική, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Κροατία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Νότια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, Το Λάος, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τις 
Φιλιππίνες και αλλού ... 

Η διεθνής ενότητα έχει μεγάλη σημασία για την επίλυση μιας πολυδιάστατης κρίσης, συμπεριλαμβανομένης 
της εθνικής οικονομίας έκτακτης ανάγκης που πλήττει κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ. Αυτό πρέπει να ληφθεί 
υπόψη για λόγους ασφαλείας και ενόψει του παγκόσμιου οικονομικού προβλήματος σε όλες τις χώρες του 
κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Στις 21 Δεκεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος Donald Trump εξέδωσε 
διάταγμα με το οποίο κηρύσσει την εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
αναφέρθηκε στην μακρόχρονη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. 

«Καθώς αρχίζουμε το 2018, κάνω έκκληση για ενότητα. Μπορούμε να λύσουμε τις συγκρούσεις,  
να ξεπεράσουμε το μίσος και να διατηρήσουμε κοινές αξίες, αλλά μόνον μαζί μπορούμε να το κάνουμε» 

Τ.Σ. Antonio Guterres, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 

Το Μ1 αναφέρει επίσης: "ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ 3ο ΠΠ! Αυτή 
είναι η στιγμή για την ΕΙΡΗΝΗ και για τον στρατό να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε όλοι 
οι άνθρωποι στη γη να μπορούν να υποστηρίξουν την επίδειξη της υψηλότερης διπλωματίας για την 
ΕΙΡΗΝΗ. Είναι καιρός να περικυκλώσουμε τη γη με ειρήνη και να καταργήσουμε όλες τις μορφές 
αποικιοποίησης των ανθρώπινων αξιών και της αξιοπρέπειας, μέσα από ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο 
έχει δημιουργήσει τη δουλεία που πρέπει να τερματιστεί. Όλες οι μορφές ανθρώπινων συγκρούσεων πρέπει 
τώρα να επιλυθούν και να θεραπευτούν .... Μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας: Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ! " 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα    www.swissindo.news  
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