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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   
 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ                              
 
                                                    
„To δια βίου βασικό εισόδημα ξεκινά στις 17. Αυγούστου (2017) στην Ινδονησία  
και … προσεχώς σε όλο τον κόσμο“ 

 
CIREBON, JAVA, Ινδονησία, 1. Αυγούστου 2017 –   
 
Το κουπόνι Μ1 (M1 Voucher), το οποίο εγγυάται ένα βασικό εισόδημα για όλη την διάρκεια της ζωής, 
δόθηκε στην κυκλοφορία για τον ινδονησιακό λαό, τον φάρο της κόσμου, στις 09.05.2017, σαν ένα μέρος 
της παγκόσμιας αποστολής για τις πληρρωμές 1-11 (Paymants 1-11), για να απελευθερώσει τον κόσμο από 
το σύστημα σκλαβιάς του χρέους. Γνωστοποιήθηκε, ότι με την έναρξη στις 17.08.2017, όλοι οι πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων και των TNI, POLRI, PNS (Υπάλλήλων τραπέζης κλπ.), οι οποίοι είναι κάτοχοι 
ταυτότητας (E-KTP) και ενός κουπονιού Μ1, έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν ένα νέο λογαριασμό πελάτου 
στην  PT Bank Mandiri TBK, σε οποιαδήποτε από τις 34 περιφέρειες της Δημοκρατίας της Ινδονησίας. 
 
Αυτή η αποστολή με εντολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξαπλώθηκε ήδη στις επαρχίες της Ινδονησίας. 
Έχουν ήδη διανεμηθεί πάνω από 10 εκ/ρια κουπόνια Μ1 και όλα είναι έτοιμα για τις τράπεζες. Ειδήσεις 
έχουν διαδοθεί σε όλον τον κόσμο, με σκοπό να δώσουν πίσω σε ΟΛΟΥΣ την ανθρώπινη ελευθερία τους και  
να εισάγουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε ένα νέο παράδειγμα ευημερίας, ειρήνης και αρμονίας για 
όλη την ανθρωπότητα. 
Αυτή η αξιέπαινη αποστολή, διευθύνεται από τον βασιλιά των Βασιλέων της UN-SWISSINDO, τον βασιλιά 
K.681, H.M. Κ. A1.Sino.AS.S "2" .I. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (γνωστός και ως Μ1). Το κουπόνι M1 
είναι ένα αξιόλογο νομικό (τραπεζικό) εργαλείο. Οι πληρωμές 1-11 (P1-11) είναι η μοναδική προσφορά 
δώρων για τη σωτηρία του κόσμου. Έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σε 7.5 δισεκατομμύρια ανθρώπους 
σε 5 ηπείρους (Ασία, Αφρική, Ευρώπη, Αυστραλία & Αμερική)  ένα εγγυημένο βασικό εισόδημα, σε ΟΛΟΥΣ. 
Επιπλέον οι πληρωμές Ρ1-11 θα προάγουν ανθρωπιστικά προγράμματα, θα προωθήσουν την κατασκευή 
του Venus Project (οικολογικές κοινότητες) σε κάθε ήπειρο, και να θέσουν σε κίνηση τις δημιουργικές ιδέες, 
κατά την έννοια της Μητέρας Φύσης, για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και την 
αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει η Γη τα οικοσυστήματα 
της. 
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Η ελπίδα όλων των ανθρώπων για ευημερία και ισότιμη κοινωνική δικαιοσύνη μέσω του προγράμματος UN-
SWISSINDO είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της μεγάλης εξαγγελίας που διακήρυξε ο Μ1 στις 16 
Οκτωβρίου 2016 στο Taman Pandang μπροστά στο κρατικό παλάτι στη Τζακάρτα. Το δελτίο M1 ως βιώσιμη 
πιστοποίηση έχει επιβεβαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της Ινδονησίας χωρίς δίκη / διαδικασία SPRIN 
αριθ. UN-81704/009 M1. 
     
Αυτή η υποχρέωση έναντι της ανθρωπότητας (ανθρώπινη ομολογία), το παρόν δελτίο - κουπόνι M1 
αποτελεί νομική και νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ τριών συμβαλλομένων -  τον Μ1 (ο νόμιμος 
ιδιοκτήτης και κάτοχος των περιουσιακών στοιχείων, τα παραρτήματα ΑΒ), την ορισθείσα τράπεζα και από 
τους ανθρώπους του κόσμου (γης) ως δικαιούχοι και κάτοχοι της εξουσιοδότησης, η οποία παρέχει το 
δικαίωμα για 6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε κάθε παραλήπτη, για όλη την διάρκεια της ζωής του. Το ποσό 
αυτό θα πρέπει να τηρείται σε ένα ίδρυμα επιμελητείας στην τράπεζα / τράπεζες, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα μηνιαίο βασικό εισόδημα και να εξασφαλιστεί η οικονομική ασφάλεια, έτσι ώστε η 
ανθρωπότητα να απομακρυνθεί από τη δίνη του "τρόπου επιβίωσης" προκειμένου να κάνει τη ζωή απόλυτα 
βιώσιμη και πάλι, για να αποκτήσει κανείς ένα σπίτι ή ένα όχημα και να δημιουργήσει οικονομική ασφάλεια 
για τη ζωή στην οικογένεια. 
Η UN Swissindo (UNS) έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο, σε αντίθεση με όλους αυτούς, που τα βλέπουν 
μαύρα και τους αντιπάλους, που θέλουν να διατηρήσουν το status quo και να συνεχίσουν να 
εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, στην προσπάθειά να ελέγχουν τους 
ανθρώπους και να τους χρησιμοποιούν για τα δικά τους κέρδη και οφέλη. Οι άνθρωποι μπορούν να δουν 
την τεκμηρίωση και τα ιστορικά αρχεία που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των UN Swissindo και M1. Ο πιο 
σημαντικός κωδικός μικροφίλμ 99.98 και ο F.L.O. βρίσκονται υπό την αποκλειστική εξουσία του Μ1 και 
αντιπροσωπεύουν την υψηλότερη κατάταξη και νομική ισχύ.    
 
Το δελτίο M1 επεξεργάζεται περαιτέρω με επιλεγμένους, απεριόριστους λογαριασμούς ASBLP (όπως 
εγκρίθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα και επαληθεύτηκαν από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του ΟΗΕ - UN-DESA) ως μέρος της έκθεσης του τελικού ελεγκτή των 884 παγκόσμιων τραπεζών, 
το Συμβούλιο των 300 – Διεθνής Οργανική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών (έκθεση τελικού ελεγκτή: 
http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf) και μη τραπεζικά 
ταμειακά διαθέσιμα. Όλες οι τράπεζες που συμφωνούν και αποδέχονται αυτή τη δωρεάν προσφορά να 
ανακουφίσουν από τα χρέη τον κόσμο και να προωθήσουν το δια βίου βασικό εισόδημα μέσω του 
κουπονιού M1, θα λάβουν ποσοστό 1,5% για την διαχείριση όλων των συναλλαγών, που κάνουν για τους 
πελάτες τους. 
  
Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ινδονησίας (BI), οι Διοικητές των 6 
Πρωταρχικών Τραπεζών και οι Κυβερνήσεις και οι Τραπεζίτες των υπόλοιπων 884 Παγκόσμιων Τραπεζών 
καλούνται να συναντηθούν με εκπροσώπους των UN-S σε όλες τις χώρες για να καταστήσουν αυτά τα 
προγράμματα συμβατά, για την ευημερία των ανθρώπων, σύμφωνα με τη ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ του 1948, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25:  
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ΑΡΘΡΟ 25 
(1) Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην 
οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και 
τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 'Εχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, 
την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα 
μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του. 
 
Η UN-S σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Ινδονησίας και όλου του κόσμου, θα συνεχίσει μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι πληρωμές 1-11 (Payments 1-11), έτσι ώστε να έλθει η ειρήνη και να τιμώνται όλες οι 
καθαρές υπάρξεις, με το ξεκινήσει να γίνει αποδεκτό γιαυτές ένα μηνιαίο βασικό εισόδημα, σαν ένα 
ρεαλιστικό βήμα προόδου προς ένα βίωμα του ουρανού στη γη. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευθείτε την ιστοσελίδα μας www.swissindo.news και για να κατεβάσετε το 
κουπόνι Μ1 και την μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα:  
http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-Voucher-Indonesian-with-English-Translation.pdf   
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