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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
     ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 
Η UN SWISSINDO  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
M1 VOUCHER (Κουπονιού Μ1) - ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ! 
 
ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! 
 
CIBERON, JAVA, Ινδονησία, 15 Μαίου 2017 
 
Το κουπόνι Μ1 (M1 Voucher), το οποίο εγγυάται δια βίου βασικό εισόδημα για τον πληθυσμό της 
Ινδονησίας, απελευθερώθηκε/ ενεργοποιήθηκε στις 10 Μαίου 2017, στην Ινδονησία. Η βασική 
πρωτοβάθμια φροντίδα είναι μέρος της συνολικής αποστολής των πληρωμών 1-11 και αρχίζει από το 
φάρο του κόσμου, την Δημοκρατίας της Ινδονησίας! 
 
Το ευγενές και ιστορικό κουπόνι Μ1 είναι μέρος των εντολών πληρωμών 1-11. 
Αυτό, είναι η μοναδική προσφορά δώρου σαν λύση για τον κόσμο, που δημιουργήθηκε, προκειμένου να 
απελευθερώσει το σύνολο της ανθρωπότητας, να παράσχει ένα εγγυημένο εφ’ όρου ζωής βασικό 
εισόδημα για όλους, να χρηματοδοτήσει ανθρωπιστικά έργα, να υλοποιήσει σε κάθε ήπειρο το  Venus 
Project, να εισάγει τη φυσική δημιουργικότητα, να αποκαταστήσει και πάλι την αξιοπρέπεια των 
ανθρώπων και να ενώσει τον ουρανό με τη γη. 
 
Η αποστολή ξεκίνησε από τον Βασιλέα των Βασιλέων του UN Swissindo,  Βασιλέα K.681, Η.Μ. Κ. A1. 
Sino.AS.S "2" .I. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1. 
Αυτή η ανθρώπινη δέσμευση που εισάγεται τώρα, εγγυάται την βασική πρωτοβάθμια φροντίδα σε 
πάνω από 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων σε πέντε ηπείρους. 
 
Ο καθένας έχει δικαίωμα να λάβει ποσό μέχρι και 6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά άτομο σε όλη του τη 
ζωή, εξασφαλίζοντας όλες τις βασικές ανάγκες του και την οικονομική ασφάλεια και έτσι, να αρθεί η 
ανθρωπότητα από το επίπεδο της επιβίωσης, ώστε να ξεκινήσει η ανθρωπιά, προκειμένου να 
απολαύσει τη ζωή. 
 
Το κουπόνι Μ1 (M1 Voucher) για το μηνιαίο βασικό εισόδημα ύψους 1.200 Δολ. ΗΠΑ, για κάθε ενήλικα 
άνω των 17 ετών με αποδεδειγμένη ταυτοποίηση (e-ID, SIN, SSN, κλπ.) στην Ινδονησία, έχει 
απελευθερωθεί. 
 
Σύντομα θ’ ακολουθήσει ένα κουπόνι Μ1 (M1 Voucher) αξίας 600 Δολ. ΗΠΑ το μήνα για μαθητές από 
την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου μέχρι της ηλικίας των 17 ετών. Επιπλέον θα διατεθούν 
κεφάλαια και χρηματοδοτήσεις γι ‘αυτούς, που θέλουν ν’ αγοράσουν ή να κατασκευάσουν μία κατοικία ή 
να στήσουν μια δική τους επιχείρηση. 
 
Οι άνθρωποι περιμένουν την συνεργασία της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας με τις 
συμμετέχουσες τράπεζες για την ομαλή υλοποίηση.Τι απαιτείται για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων 
αυτού του ιστορικού προγράμματος για τους πολίτες της Δημοκρατίας της Ινδονησίας; 
 



 

Ένα αντίγραφο του δελτίου Μ1 και μία ανιχνεύσιμη ταυτότητα - ή κάρτα e-KTP - είναι το μόνο που 
χρειάζεται για να λάβει το βασικό εισόδημα. 
 
Η UN Swissindo έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Όλα τα έγγραφα και τα ιστορικά αρχεία στο μικροφίλμ 
με κωδικό 99.98, το Board Association of International Document και η F.L.O κάτω από το Μ1, είναι η 
Υπηρεσία με την υψηλότερη νομική ισχύ. 
 
Με την μεγαλειώδη ανακύρηξη, σε εκδήλωση, που έγινε στις 16 Οκτωβρίου 2016 από τον Βασιλέα 
Κ.681, Βασιλέα των Βασιλέων,  H.M. MR.A1.S "2" .IR.Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1, 
νομιμοποιήθηκαν τελεσίδικα όλα όσα έγιναν δημόσια γνωστά, συμπεριλαμβανομένης και της κοινής 
οδηγίας με το  Mahkamah Agung (Ανώτατο Δικαστήριο) της Ινδονησίας SPRIN NO. UN-81704/009 M1, 
στις 24.06.2016 και η  UN Swissindo σαν χώρα και έθνος βρίσκεται υψηλότερα από το ανώτατο θεσμικό 
όργανο. 
 
Στην Ινδονησία, έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα διακανονισμού χρεών για το σύνολο όλων των 
χρεών των ανθρώπων, των δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και αστυνομικών με πολλούς 
ατέλειωτους λογαριασμούς (ελεγμένους από την Παγκόσμια Τράπεζα και επαληθευμένους από το 
Τμήμα ΟΗΕ Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων - UNDESA), στο πλαίσιο του ελέγχου των 884 
Λογαριασμών σε τράπεζες όλου του κόσμου, από το Συμβούλιο των 300 - του Διεθνούς Οργανισμού 
των Ηνωμένων Εθνών (τελικός έλεγχος:  
http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf  ). 
 
Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ινδονησίας (BI), οι αρχηγοί των έξι κύριων 
τραπεζών και των υπολοίπων από τις 884 τράπεζες παγκοσμίως έχουν προσκληθεί για να 
συναντηθούν με εκπροσώπους  της UN SWISSINDO σε κάθε χώρα για την προετοιμασία αυτών των 
προγραμμάτων για την ευημερία όλων των ανθρώπων. 
 
Η UN Swissindo θα συνεχίσει απτόητα να συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις της Ινδονησίας και  όλου του 
κόσμου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι πληρωμές 1-11, και να αποκατασταθεί η ελευθερία και η εξύμνηση 
όλων των καθαρών υπάρξεων, που αρχίζει με την έκδοση του μηνιαίου βασικού εισοδήματός τους ως 
ένα βήμα προς τα εμπρός, προκε Verherrlichung ιμένου να βιώσουν την πραγμάτωση / πραγματικότητα 
του ουρανού στη γη. 
 
Για να κατεβάσετε το κουπόνι M1, παρακαλώ, επισκεφθείτε: 
http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-MASTER-BOND-VOUCHER.-ENGLISH-
VERSION.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και κατανόηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.swissindo.news 


