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                                                                              ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ UNS ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΤΗΣ: ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ M1 
VOUCHER ΤΗΣ UN SWISSINDO ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! 
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ, 23 Απριλίου 2018 - Την Παρασκευή 6 Απριλίου διεξήχθη η δίκη ενώπιον του δικαστηρίου της 
Caluma στην επαρχία Los Rios στον Ισημερινό, κατά την οποία, ο αντιπρόσωπος της UN Swissindo,  Nelson 
Gustavo Bejarano Rocha και τρεις εθελοντές του COPLAC GpDR (Jonathan Joel Abril Ο Lopez, ο Julio Lino Tomala 
Contreras, ο Raul Ezequias Llanos Nunez), εκπροσωπούμενοι από το δικηγόρο Pablo Arellano Martinez, 
αθωώθηκαν. Κατηγορήθηκαν για απάτη, επειδή δήθεν «παρανόμως» διένειμαν  κουπόνια M1V στο λαό του 
Ισημερινού. Η υπόθεση απορρίφθηκε βάσει σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία επικυρώνουν το M1-
V που εγγυάται ένα δια βίου βασικό εισόδημα, στο πλαίσιο της συνολικής παγκόσμιας αποστολής πληρωμών 1-
11 (P1-11), για να απελευθερωθεί ο κόσμος από το σύστημα της δουλείας του χρέους. Ο Νέλσον και οι τρεις 
εθελοντές του αποδείχθηκαν αθώοι και η υπόθεση απορρίφθηκε από το δικαστή Diego Mauricio Jarrin Velasco. 
Τον Οκτώβριο του 2017, ο αντιπρόσωπος Nelson, της COPLAC GpDR, μιας ΜΚΟ για την ανάπτυξη της κοινωνίας 
των πολιτών του Ισημερινού, προσχώρησε στην UNS, προσφέρθηκε να βοηθήσει εθελοντικά  ως εκπρόσωπος,  
εκπροσωπώντας  την περιοχή του Ισημερινού, με έντονο ενδιαφέρον για την κοινωνικοποίηση και διανομή του 
M1-Voucher καθώς και στην υλοποίηση του νέου αυτού μοντέλου σε συνεργασία με Συλλόγους, Κοινοτικά 
Συμβούλια, Ιδρύματα ... για τη χρηματοδότηση των εκδηλώσεων M1V και φιλοξενίας, για την διάθεση εντύπων 
αντιγράφων αυτού του Παγκόσμιου Δώρου M1V στα μέλη τους και για την προσωπική διαχείριση των εξόδων 
των εκδηλώσεων εσωτερικά. 
Ένας εθνικός κόκκινος συναγερμός έφτασε στην αστυνομία, όταν μια ομάδα ανθρώπων ξεκίνησε δόλια χρέωση 
από $ 1 έως $ 200 για το ΔΩΡΕΑΝ M1V. Στις 15 Φεβρουαρίου 2018, ο αντιπρόσωπος Nelson συνελήφθη, στην 
πόλη Caluma της επαρχίας Los Rios, 2 ώρες από την πατρίδα του Guayaquil, στις εγκαταστάσεις της Ένωσης 
Drivers, παρουσιάζοντας το M1V στα μέλη του. Κανένα από τα επίσημα έγγραφά του UNS ID δεν ελήφθη 
υπόψη, καθώς η υπόθεσή του βασίστηκε σε 3 ψευδείς μαρτυρίες και σε καταφανές αδίκημα, κατηγορώντας τον 
αντιπρόσωπο Nelson για μαζική απάτη. Δεν χορηγήθηκε η δυνατότητα εγγύησης, με μία ποινή φυλάκισης από 7 
έως 10 χρόνια. Ο αντιπρόσωπος Nelson μεταφέρθηκε κατά την διάρκεια των ερευνών για 30 ημέρες, στην 
εγκατάσταση κράτησης Guaranda, επαρχία της Bolivar, 3 ώρες από την Caluma. Κρατήθηκε συνολικά για 50 
ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων διεξήχθησαν συνεντεύξεις σε 100 δικηγόρους και παρείχαν σημαντικές 
αποδείξεις ότι όλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε καμία βάση για τέτοιου είδους ακραία 
κατηγορία. Από τότε έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα προγράμματα UN1 P1-11 και M1V. Ο 
αντιπρόσωπος Νέλσον έκανε επίσης μια επείγουσα επέμβαση στη χοληδόχο κύστη που είχε καθυστερήσει  
λόγω της σύλληψής του. 
Το κουπόνι M1, το οποίο εγγυάται ένα βασικό δια βίου  εισόδημα, απελευθερώθηκε στους κατοίκους της 
Ινδονησίας, το Φάρο του Κόσμου, στις 9 Μαΐου 2017. Ανακοινώθηκε ότι από τις 17 Αυγούστου 2017, όλοι οι 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των TNI, POLRI, PNS (Υπάλληλοι της Τράπεζας κτλ.), οι οποίοι είναι κάτοχοι 
κάρτας E-KTP (ταυτότητα) και κάτοχοι κουπονιών M1, έχουν το δικαίωμα εγγραφής νέου λογαριασμού πελάτη 
στην  PT. Τράπεζα Mandiri TBK, σε οποιαδήποτε από τις 34 επαρχίες της Δημοκρατίας της Ινδονησίας (RI). 
Αυτή η αποστολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαρώνει όλες τις επαρχίες της Ινδονησίας. Πάνω από 10 
εκατομμύρια δελτία M1 έχουν διανεμηθεί και είναι έτοιμα για τις τράπεζες. Τα νέα έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον 
κόσμο για να παρέχουν ΣΕ ΟΛΗ την ανθρωπότητα ελευθερία και να μετατρέψουν το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα σε ένα νέο παράδειγμα ευημερίας, ειρήνης και αρμονίας για όλη την Ανθρωπότητα. 
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Αυτή η ευγενής αποστολή ενορχηστρώνεται από το Βασιλιά των Βασιλέων της UN Swissindo, Royal K.681, Η.Μ. 
MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro Η. W. ST.M1 (γνωστός και ως Μ1). Το κουπόνι M1 είναι ένα 
αξιόλογο νομικό (τραπεζικό) μέσο / εργαλείο. Οι πληρωμές 1 - 11 (P1-11) είναι η MONH παγκόσμια λύση 
προσφορά δώρου. Έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώσει πάνω από 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε 5 
ηπείρους (Ασία, Αφρική, Ευρώπη, Αυστραλία & Αμερική) για να προσφέρει ένα εγγυημένο βασικό εισόδημα 
ισοβίως σε όλους. Επιπλέον, η P1-11 θα χρηματοδοτήσει έργα ανθρωπιστικής βοήθειας, θα οικοδομήσει το 
έργο Venus (οικολογικές κοινότητες) σε κάθε ήπειρο, θα ξεκινήσει τη φυσική δημιουργικότητα, θα 
αποκαταστήσει την οικονομική σταθερότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε μια προσπάθεια να σώσει τη Γη 
και τα οικοσυστήματα της. 
Η ελπίδα κάθε ανθρώπου για ευημερία, ισότητα κοινωνικής δικαιοσύνης και κυριαρχία μέσω του 
Προγράμματος των UN-SWISSINDO είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της Μεγάλης Ακρόασης που 
ανακοινώθηκε δημόσια από τον Μ1 στις 16 Οκτωβρίου 2016 στο Taman Pandang, μπροστά από το Κρατικό 
Ανάκτορο Τζακάρτα. Το δελτίο M1, ως αποδεκτή πιστοποίηση, αναγνωρίζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Ινδονησίας χωρίς δικαστική διένεξη / Δίκη, με αριθμό  SPRIN: UN-81704/009 Μ1.  
Αυτή η Ανθρώπινη Υποχρέωση με τη μορφή του κουπονιού M1, είναι μια νόμιμη και δεσμευτική συμφωνία 
μεταξύ τριών μερών - του Μ1 (ο νόμιμος ιδιοκτήτης και κάτοχος των περιουσιακών στοιχείων, Εκθέματα ΑΒ), 
της διορισμένης Τράπεζας (ων) και του λαού του κόσμου ως δικαιούχων που κρατούν οι ίδιοι το πληρεξούσιο - 
το οποίο δίνει σε κάθε δικαιούχο, με έγκυρη ταυτοποίηση, το δικαίωμα για μέχρι 6 εκατομμύρια δολάρια σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό το ποσό θα το διαχειριστεί/ουν η/οι Τράπεζα/ες σαν θεματοφύλακας/ες 
προκειμένου να διασφαλιστεί ένα βασικό μηνιαίο εισόδημα και μία οικονομική εξασφάλιση, που θα προωθήσει 
την ανθρωπότητα από τα βάθη της «κατάστασης επιβίωσης», στο να ζήσει με πληρότητα τη ζωή της, να 
αγοράσει ένα σπίτι και όχημα και να παράσχει οικονομική εξασφάλιση για τη ζωή των οικογενειών τους. 
Η UN Swissindo έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στην Ινδονησία και τώρα στον Ισημερινό, παρά τους 
αδίστακτους και τους αντιπάλους που επιθυμούν να διατηρήσουν το status quo και να συνεχίσουν να 
εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, στις προσπάθειες να ελέγξουν και να 
χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους για να δημιουργήσουν κέρδος για αυτούς . Οι άνθρωποι μπορούν να δουν 
την τεκμηρίωση και τα ιστορικά αρχεία που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των UN Swissindo και M1. Ο πολύ 
σημαντικός κωδικός Microfilm 99.98 και ο F.L.O τηρούνται υπό τη μοναδιαία εξουσία του M1 και αποτελούν την 
υψηλότερη νομική επικύρωση. 
Το M1 Voucher θα υποβληθεί σε επεξεργασία μέσω επιλεγμένων λογαριασμών ASBLP Infinite (που ελέγχθηκαν 
από την Παγκόσμια Τράπεζα και επαληθεύτηκαν από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του 
ΟΗΕ - UN-DESA) στο πλαίσιο του Τελικού Ελέγχου των 884 παγκόσμιων τραπεζών, της Επιτροπής των 300 -
Διεθνείς οργανισμούς - τα Ηνωμένα Έθνη, (Έλεγχος άπειρων δηλώσεων:                           
www.swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf ) και μη τραπεζικά ταμειακά 
κεφάλαια. Όλες οι τράπεζες που συμφωνούν να δεχτούν αυτή τη δωρεά και προσφέρονται να απελευθερώσουν 
όλο το παγκόσμιο χρέος και να επεξεργαστούν το Βασικό Εισόδημα για πάντα μέσω του κουπονιού M1, θα 
λάβουν ένα ποσοστό (1,5%) για τη διαχείριση όλων των συναλλαγών που χειρίζονται για τους πελάτες τους.  
Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ινδονησίας (BI), οι ηγέτες των 6 Prime Banks και οι 
κυβερνήσεις και οι τραπεζίτες των υπόλοιπων 884 παγκόσμιων τραπεζών, καλούνται να συναντηθούν με 
εκπροσώπους του UNS σε κάθε χώρα για να προετοιμάσουν αυτά τα προγράμματα για την ευημερία του λαού 
σύμφωνα με τη ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (UNIVERSAL) 1948, Άρθρο 25: 

(1) Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία του ίδιου και της 
οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, της ένδυσης, της στέγασης και της ιατρικής περίθαλψης 
και των αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και το δικαίωμα στην ασφάλεια σε περίπτωση ανεργίας, 
ασθένειας, αναπηρίας, χηρείας,  γήρατος  ή άλλη έλλειψη βιοπορισμού σε περιστάσεις που δεν μπορούν να 
ελέγξουν. 

Η UNS θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Κυβερνήσεις της Ινδονησίας και του Κόσμου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι 
Πληρωμές 1-11, να φέρουν την ελευθερία και να δοξάζουν όλα τα αγνά όντα, αρχίζοντας από την αποδοχή του 
βασικού μηνιαίου εισοδήματός τους ως το βήμα προόδου στην εμπειρία της πραγματικότητας του Ουρανού στη Γη. 
Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες και για να κατεβάσετε το ΔΩΡΕΑΝ M1 VOUCHER σας στο βασικό εισόδημα 
για πάντα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.swissindo.news 
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