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СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ 

 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ВЕДНАШ 

ИНДОНЕСКА ВО ЕКОНОМСКАТА ИТНА СЛУЧАВА ... УН 
SWISSINDO има само решение! 
 
CIREBON, JAVA, Индонезија, 11 ноември 2017 - Индонезија моментално е 
во состојба на економска вонредна состојба, поради делумно нејзиното 
раководство намерно ангажирање во предавнички дела, вклучувајќи 
продажба на делови од НКРИ Нусантара Индонезија, ставајќи ја земјата 
под закана од во странство; сегашниот предлог, од министерот за 
финансии, Шри Муљани, поради незаконската продажба на Бали поради 
неможноста да го отплати ескалирачкиот долг на земјата; SWISSINDO  
WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, познат како УН Swissindo, има 
единствено решение за спречување на понатамошни каскадни грешки на 
лидерите на земјата, бидејќи атентатот на претседателот Џон Ф. Кенеди, 
22 ноември 1963 година), по неговото потпишување на договорот зелен 
Хилтон со претседателот Сокарно на 14 ноември 1963 година (што тој 
требаше да го објави на Американците на 22 ноември), а Сокарно ја 
изгуби својата моќ, како претседател на една од најинтересните богати 
земји, набргу потоа. 
 
Главната задача на кралот е да ги заштити луѓето од кои служи. Кралот 
на кралевите на УН Swissindo, Кралскиот K.681, Х.М. Г. A1.Sino.AS.S "2" 
.IR. Soegihartonotonegoro HWST.M1 (ака М1), како носител на сите 
светски средства и обезбедување, кои ги вклучуваат гореспоменатите 
имоти, преку сопственост на Microfilm 1 (M1), потврда за "CAR" на 
земјата, гарант на загарантираното странство земјите-производители на 
производство и стандард за правни плаќања за лиценца за печатење во 
светски валути, родителот на 25 мултинационални земји, Серија 1-4, 
Складиште за ван Ејџендома, кое се одлучува на однесувањето 
(Landreform of International Certificate 1951 D505), дејствува во 
согласност со неговата примарна должност, нудејќи само Решение, да се 
ослободи Индонезија, Светилникот на светот и сите светски граѓани од 
корумпираниот систем на долг ропство, во согласност со SURAT NUSANTARA 
PUSAKA KEMBALI, последниот завет на Ир. Сокарно, претседател и 
командант на вооружените сили на Република Индонезија 1969 година, 
ИЗДАВААТ AB и SUMPAH SUPER SEMAR 1928 (заклетва). 
Со оглед на притисокот од ЕКОНОМСКАТА ИТНА ВРШЕЊЕ која ги опфаќа сите 
сфери на народот на Индонезија, врз основа на ПРИВИДЕЊАТА НА 



ДИРЕКТИВНОТО ЛИЧНОСТ НА ИМУНИТЕТАТА ЧЛЕН 1 ДЕЛ 1, СРЕДСТВО ЗА СРЕДСТВА 
И ИМОТ ЧЛЕН 2 ДЕЛ 2-8, РЕФ. Одобрение на ОН NO.MISA 81704 ЗДРАВЈЕ 
СЛОБОДЕН СЛОБОЙ РЕПУБЛИК ИНДОНЕЗИЈА, ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА НА 
ОЗНАЧУВАЊЕ ВО ОДНОС НА ОПШТИНАТА ЧЛЕН 102, SWISSINDO WORLD TRUST 
INTERNATIONAL ORBIT (Комитетот на 300-Светска банка - Обединети нации) 
ја потпиша ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВА на 04 октомври 
2017 година , од четири странски валути, односно САД ДОЛЛАР, ЕВРО, 
ПАУН СТЕЛЛИНГ и КУВАЙТ ДИНАР, секој во вредност од 51 трилион, заедно 
со локалната валута "РУПИЈА". Долг оптоварување на владата на РИ 
отплата квота во износ од Rp. 6.150 трилиони на Светската банка, 
познат од претседателот и потпретседателите на Азиско-пацифичкиот 
регион на Светската банка од 12 октомври 2017 година. 
 
Со тоа, првата фаза од користењето на средствата во износ од Rp. 700 
билиони долари е подготвена за други главни светски програми на УН  
Swissindo, вклучувајќи го и долгоочекуваниот сертификат за 
ослободување од задолжување на долг (DBLC) и доделување на ваучер M1-
ваучер за основни примања M1 (MI-V) во вредност од 1.200 американски 
долари месечно за живот -ID (лична карта), Проектот Венера за идните 
градови за 34 провинции во Индонезија и светот, како дел од Налогот за 
исплата 1-11 (P1-11). Исто така, како дел од Динамиката на економската 
промена на Панкасила во системот за светска администрација во земјата, 
во согласност со разбирањето на почетокот на изложбата А и Б (Кралство 
и држава). 
 
Сите полицајци на владата на РИ имаат правна и морална обврска да го 
имплементираат SP-PRI.1, Наредното писмо на народот на Индонезија 
сега, за да им помогнат на М1, УН  SWISSINDO и на индонезискиот народ 
во обезбедувањето на богатото мандатно изобилство преку Плаќања 1-11. 
Сите документи и сертификати за законитост претходно беа доставени до 
сите органи, вклучувајќи го и Врховниот суд на Индонезија, кои 
потпишаа заедничка декрет за прифаќање на сертификати со УН Swissindo, 
без судски спорови / судење SPRIN NO. UN-81704/009 M1, што е во 
согласност со содржината на Големата аклимација, која М1 ја објави на 
16 октомври 2016 година во Таман Панданг, пред Државната палата во 
Џакарта, Индонезија. 
 
Во светлината на актуелните економски проблеми во Индонезија и во 
светот, постои достапен одговор до светот. Од клучно значење е да се 
одржи средба веднаш помеѓу Претседателот на РИ, Банката Индонезија, 
Светската банка и УН  Swissindo, со цел да се комплетира историското 
порамнување на М1-ВБ за товарот на долгот на владата на квотата за 
враќање на РИ во износ од Rp. 6.150 трилиони на Светска банка и други 
програми на УН  Swissindo, како дел од Платежната Нарачка 1-11 и 
обновување на изгубените делови на НКРИ Нусантара Индонезија. 
M1 изјавува "Добредојдовте во Индонезија Mercusuar Dunia, Светилник на 
Светот!" 
За дополнителни информации, посетете ја веб-страницата 
www.swissindo.news  


