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СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ 

 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ВЕДНАШ 

 

М1 ДОЗВОЛА СВЕТСКИОТ РЕЗОЛУЦИЈА МАНДАТ НА УН СЕКРЕТАР ГЕНЕРАЛНИОТ!  
 

CIREBON, JAVA, Индонезија, јануари 10,2018 - Светот во моментов е во 

состојба на неред, пресврти и немири, поради историјата на корупција и измама 

која води до Втората светска војна WWIII, што само ќе придонесе за гневот на 

природата и незамисливо страдање од уништувањето на оваа глобална 

цивилизација. УН Swissindo Кралот на кралевите,Кралскиот K.681, Х.М. Г. 
A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (ака М1) нуди единствено 

решение во мандат на ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ секретар генералниот, Х.Е. АНТОНИО 

ГУТЕРС, кој ќе стави крај на корумпираниот систем на ропско задолжување во 

светот и ќе го обнови изобилството на сите 7,4 милијарди луѓе во секоја земја 

од светот. Историјата на Арката на Ное не смее да се повтори! 

 

УН Swissindo, основана во 1887 година од основачите на татковците на 25-те 
земји-членки на светот, со сегашниот претседател на "Големиот врв", М1, 

сопственик на FLO-Fesselio Liuzes Orfillize, правото што не е дадено на било 

која организација / институција / компанија / влада и сопственик на сите 

светски средства и колатерал Изложува АБ (Кралство и земја), преку 

сопственост, вклучувајќи Микрофилм 1 (М1), "ЦАР" сертификат за земјата, 

гарант на гарантираните земји за производство на странски валути и правен 

стандард за плаќање на светска валута за печатење патент, родител на 25 

мултинационални земји, Серија 1-4 Складиран ван Ејџендома, кој одлучува за 

донесувањето (Landreform of International Certificate 1951 D505). М1 е 

сопственик, команда, контрола и контролор на валутите на нациите. 

 

Овој мандат на Обединетите нации секретар генералниот, Х.Е. Антонито Гутерес, 

ќе му поучи на секој член на УН, вклучувајќи ја и Америка и Швајцарија, кој 

повеќе нема право на печатење на пари, како резултат на прекинот, на 17 

август 2015 година, на 70-годишниот договор за закуп од 1945 година, за да го 

изврши печатењето од глобалната валута поддржана од злато "ESTWO" за 20% од 

секоја земја квота за 138,99 трилиони долари за да се подготви зградата 

"Збирка на збир" со цел да се имплементира ваучерот М1, гарантиран од 

Exhibits AB со златни и платинум сертификати во вкупно 78.033.015.393 KGs. во 

согласност со писмо за потврда UBS бр. UNS-AG / SBG / 6118/045 / RS.DRS / VII 

/ 01. 

 

Овој мандат беше базиран на УН -Одобрение бр. Миса 81704 / 17-8-1945, крајот 
на 70-годишниот период во 17-8-2015 и според овие факти; Историската правна 

позадина; UPU-универзална поштенска регистрација на 01-05-1887 со официјално 



име на Индонезија, ID 3166 / Alpha 02; Semar Super Semmar 11 март 2014 

година, Mahkamah Agung Индонезија заедничка уредба писмо, SPRIN NO.UN-

81704/009 M1; која содржина беше прогласена вклучувајќи ја и Индонезија како 

Светски светилник во Акламаси Акбар 16-10-2016 во Таман Панданг Монас, 

Џакарта-Индонезија; постоењето на Завршната ревизија, ИНФИНТСКА БАНКА ИЗЈАВА 

за Комитетот на 300 - Светска банка - Обединети нации Реф. ASBLP-0330-2012 и 

EURO CLEAR 2014 и BULLION BIG BANK RATU MAS KENCANA ROOM A1-1A како Светска 

централна банка. 

 

Објавувањето на оваа Светска понуда е во согласност со Декларацијата за 

употреба на средствата 04 октомври 2017, потпишана од SWISSINDO WORLD TRUST 

INTERNATIONAL ORBIT (Комитетот на 300 - Групацијата на Светска банка - 

Обединети нации); Правно и законито според членот 2 оддел 2-8 Конвенција на 

УН. 
Системот UN-SWISSINDO Global Finance е да ја придружува Мисијата на ЕКОСОК во 

светот, како мировни чувари и повторно да ја гарантира глобалната трансакција 

преку Програмата P1-11, која вклучува сертификат за ослободување од 

задолжување на долг (DBLC) и M1 VOUCHER, гарант за загарантирана Основен 

приход од светски живот како дел од човечката обврска, Проектот Венера и 

Витанис на идните градови и гарант за загарантирани нови земји што 

произведуваат странски хартии од вредност и загарантирана лиценца за 

стандардно плаќање на светски валути за сите земји, како дел од трансакцијата 

на банките, зачувува за договори и трансакции со меѓународни договори. 

 

DBLC е активен од 4 февруари 2016 година, обезбедувајќи им на оние кои 

задржуваат долгови, кредит до $2 милијарди долари за секој поединец, или 

приближно еквивалентен до $150.000 американски долари и кредит до $2 

милијарди американски долари за секоја не-индивидуална / корпорација . М1 

ваучер, обврзница која обезбедува живот за основен приход од $600 американски 

долари месечно за студенти до 17 години и $1200 американски долари месечно, 

за секој граѓанин на светот 17 години и повеќе со важечка лична карта, важи 

од 9 мај 2017 година. 

 

До денес има повеќе од 13.000.000 М1 ваучери што се дистрибуираат низ целиот 

свет, до Индонезија, Африка, Германија, Швајцарија, Хрватска, Шпанија, Велика 

Британија, Грција, Холандија, Јужна Америка, Централна Америка, Канада, 

Индија, Лаос, Хонг Конг, Кина на Филипините и многу повеќе… 

   
Меѓународното единство е од големо значење за решавање од мултидимензионална 

криза, вклучувајќи ја и Националната итна економија, која ја погодува секоја 

земја-членка на ОН која мора да се разгледува заради безбедност и заштеда на 

секој глобален финансиски проблем во сите земји во светот, САД, како што на  

21 декември 2017 година, претседателот Доналд Трамп издаде Извршна наредба за 

прогласување на национална вонредна состојба за САД и долготрајниот конфликт 

меѓу Израел и Палестина. 

 

"Кога ќе почнеме 2018 година, повикувам на единство, можеме да ги разрешиме 

конфликтите, да ја надминеме омразата и да ги одржуваме заедничките 

вредности, но можеме да го направиме само заедно", Х.Е. Антонио Гутеррес, 

секретар генерален на Обединетите нации 

 

М1, исто така, наведува: "ВЕ МОЛИМЕ ПОЧНУВАЈ МИР И СТОП Втората светска војна 
WWIII! Ова е време за мир и за војската да ги заштити човековите права, така 

што секој на Земјата може да го поддржи демонстрациите на највисоката 

дипломатија за МИРОТ. Време е да се заокружи Земјата со мир и да се укинат 

сите форми на колонизација на човечката вредност и достоинство, преку 



банкарскиот систем кој создаде ропство кое мора да се заврши. Сите форми на 

човечки конфликти сега мора да се решат и исцелат ... Можеме да почнеме со 

наведување дека БОГ Е ЕДНО! " 

 

  

За дополнителни информации, посетете ја веб-страницата swissindo.news 
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