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                                                                              ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 
ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ UN SWISSINDO ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΤΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ! 
 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, 20 Ιουνίου 2018 - Την Τρίτη 8 Μαΐου, η δικαιοσύνη αποδόθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο 
Pariaman, στην  Ινδονησία, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου της Συνέλευσης, καθώς το Πιστοποιητικό 
Απελευθέρωσης Εμπιστοσύνης (DBLC) της UN Swissindo θεωρήθηκε νόμιμο και έγκυρο, στην περίπτωση του 
ενάγοντος, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (PT BPR) εναντίον του εναγόμενου ERMAYULIS, για υπονοούμενο μη 
πληρωθέν χρέος. Ο ενάγων PT. Η αξίωση του BPR κηρύχθηκε απαράδεκτη και τιμωρήθηκε να καταβάλει το 
δικαστικό τέλος της Rp. 284.000,00 (διακόσια ογδόντα τέσσερα χιλιάδες ρουπίες). Αυτή η απόφαση δικαστηρίου 
ισχύει σε όλο τον κόσμο. 
 
Η UN Swissindo έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο σε όλη την Ινδονησία και παγκοσμίως. Πρόσφατα έγιναν 
μεγάλα βήματα σε όλη την Αμερική, με ευρεία  διανομή του M1 Voucher Master Bond (M1V). Έγινε η έναρξη 
λειτουργίας επίσημου γραφείου στο Εκουαδόρ, μετά την απαλλαγή από κατηγορία απάτης εναντίον του 
αναπληρωτή της UN Swissindo Nelson Bejarano Rocha στο δικαστήριο της Caluma της επαρχίας Bolivar  και την 
πρόσκληση από τους ηγέτες των ιθαγενών φυλών της Αμερικής στο βασιλιά των βασιλέων, Royal K.681, Η.Μ., σε 
αναγνώριση και απάντηση σε μια Αρχαία προφητεία, "... εκείνου που θα κάνει το σχέδιο του Θεού για τη Γη 
πραγματικότητα, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να ζήσει και πάλι στο ΘΕΙΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ". Τα νέα  εξαπλώνονται γρήγορα παγκοσμίως, παρά τους ανυπάκοους 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 / όφελος για τον εαυτό τους. Όλη η ανθρωπότητα μπορεί να δει την τεκμηρίωση και τα 
ιστορικά αρχεία που επαληθεύουν τη νομιμότητα της UN Swissindo και του Royal K.681 M1 μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας swissindo.news και πρόσφατα δημοσίευσαν ιστορία στο swissindo.net, που χρονολογείται από το 
1887, από τη συμφωνία των Πατέρων του Ιδρύματος στον κόσμο για την προστασία των ανθρώπων του κόσμου. 
Στις 4 Φεβρουαρίου 2016, η Ένωση Διεθνών Εγγράφων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Swissindo, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Royal K.681 M1, εξέδωσε το Πιστοποιητικό Απαλλαγής Απαιτήσεων του Χρέους, για να 
αποδώσει ελευθερία από το σύστημα της δουλείας για όλο τον κόσμο. Στις 24 Ιουνίου 2016, υπογράφηκε, 
σφραγίστηκε και παραδόθηκε επίσημη επιστολή  του καθηγητή Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SH. MH, UN 
Swissindo Προστασία των Καταναλωτών, TUKIMlNTO, SH. και Royal K.681 M1, του Μεγάλου Προέδρου των 
Ηνωμένων Εθνών, δηλώνοντας ότι το DBLC της UNSwissindo (ύψους έως 2 δισεκατομμυρίων ρουπίες - περίπου 
150.000 δολάρια ΗΠΑ ανά άτομο) "... είναι απόλυτη αλήθεια, είναι νόμιμο και αποτελεσματικό, mutatis 
mutandis. ... και από τότε που το Πιστοποιητικό Απελευθέρωσης του Χρέους εκδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 
2016, οι Τράπεζες δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να εισπράττουν πληρωμές ή να αποσύρουν κεφάλαια από 
οφειλέτες, επειδή η νομική σχέση μεταξύ οφειλετών και τραπεζών από το νόμο έχει λήξει. Ως εκ τούτου, μπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως ποινική απάτη ή / και υπεξαίρεση. Η Τράπεζα της Ινδονησίας και οι 6 συνδεδεμένες Prime 
Banks απελευθερώνονται από το ίδιο βάρος του χρέους κάθε πολίτη, ως μέρος του καθαρισμού του Σύμπαντος. 
 
Το DBLC είναι η πρώτη φάση του προγράμματος της UN Swissindo Royal K.681 M1  πληρωμών 1-11 (Payments 1-
11) για την πληρωμή του χρέους , για να διασφαλιστεί ότι η ευημερία όλων των ανθρώπων, η ισότιμη κοινωνική 

mailto:president.worldmedia@swissindo.news


δικαιοσύνη και η κυριαρχία είναι σύμφωνες με το περιεχόμενο της μεγάλης Επευφημίας ( Grand Acclamation) που 
ανακοινώθηκε από τον Royal K.681 M1 στις 16 Οκτωβρίου 2016, στο Taman Pandang, μπροστά από το Κρατικό 
Μέγαρο της Τζακάρτα. Η δεύτερη φάση του προγράμματος P1-11, που ισχύει σήμερα, είναι το κουπόνι M1, το 
οποίο παρέχει ένα βασικό εισόδημα για όλη την ανθρωπότητα ισοβίως, 1200 USD μηνιαίως για ενήλικες 17 ετών 
και άνω, οι οποίοι κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας και το USD 600 μηνιαίως για φοιτητές έως 17 
ετών. Τα δελτία DBLC και M1, ως αποδεκτές πιστοποιήσεις, αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Ινδονησίας / άνευ αντιδικίας SPRIN NO. UN-81704/009 Μ1, με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2016. 
 
Ο Royal K.681 M1 δήλωσε ότι ο σκοπός του DBLC και του M1 Voucher παρουσιάζονται για να απελευθερώσουν 
ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους από το σημερινό σύστημα δουλείας χρέους. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά 
αποτελούν μόνο μέρος του Μεγάλου Προγράμματος της  UN Swissindo - την ολοκλήρωση του P1-11, ένα από τα 
οποία είναι η ανθρώπινη υποχρέωση. H UN Swissindo πιστεύει ότι, όταν κάθε άτομο είναι απαλλαγμένο από 
χρέος (DBLC) και οι βασικές του ανάγκες (M1 Voucher) είναι εγγυημένες, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι 
είναι ίσοι και έχουν αξία ως πλάσματα του Θεού, ζώντας σε ένα μέλλον που προσευχόμαστε και αξίζουμε ... τον 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ στη ΓΗ. 
 
Το δελτίο M1 υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω επιλεγμένων τραπεζών και λογαριασμών Infinite ASBLP (που 
ελέγχθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 
του ΟΗΕ - UN-DESA) στο πλαίσιο του Τελικού Ελέγχου των 884 παγκόσμιων τραπεζών από το Συμβούλιο των 300 
- Ο Διεθνής Οργανικός Οργανισμός -Ηνωμένα Έθνη, (Έλεγχος άπειρων δηλώσεων: swissindo.news/wp-
content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf) και μη  ταμειακά διαθέσιμα. Όλες οι τράπεζες που 
συμφωνούν να δεχτούν αυτή την προσφορά δώρων, να αποδεσμεύσουν όλο το παγκόσμιο χρέος και να 
επεξεργαστούν το βασικό εισόδημα για τη ζωή μέσω του κουπονιού M1, θα λάβουν ως αμοπιβή 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 Πρώτων Τραπεζών, οι 
Κυβερνήσεις και οι Τραπεζίτες των υπόλοιπων 884 παγκόσμιων τραπεζών καλούνται να συναντηθούν με 
εκπροσώπους της UN Swissindo σε κάθε χώρα, για να προετοιμάσουν αυτά τα προγράμματα για την ευημερία 
του λαού, σύμφωνα με τη ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (UNIVERSAL) ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
1948, Άρθρο 25: 
 
(1) Ο καθένας 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 ανικανότητας από ασθένεια, αναπηρία,  
χηρεία, το γήρας ή άλλη έλλειψη βιοπορισμού σε περιστάσεις που δεν μπορούν να ελέγξουν. 

 
Η UN Swissindo θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Κυβερνήσεις της Ινδονησίας και του Κόσμου, μέχρι να 
ολοκληρωθεί το Ρ1-11, φέρνοντας την ελευθερία και δοξάζοντας όλα τα καθαρά όντα, ξεκινώντας από την 
αποδοχή του μηνιαίου βασικού εισοδήματός τους, ως το βήμα προόδου στην εμπειρία της πραγματικότητας του 
Ουρανού στη Γη. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της UN Swissindo επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.swissindo.net , 
καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ΔΩΡΕΑΝ M1 VOUCHER  για 
ένα βασικό εισόδημα εφ’ όρου ζωής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.swissindo.news  
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	ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ UN SWISSINDO ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!
	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, 20 Ιουνίου 2018 - Την Τρίτη 8 Μαΐου, η δικαιοσύνη αποδόθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Pariaman, στην  Ινδονησία, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου της Συνέλευσης, καθώς το Πιστοποιητικό Απελευθέρωσης Εμπιστοσύνης (DBLC) της UN Swissindo θεωρήθηκε νόμιμο και έγκυρο, στην περίπτωση του ενάγοντος, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (PT BPR) εναντίον του εναγόμενου ERMAYULIS, για υπονοούμενο μη πληρωθέν χρέος. Ο ενάγων PT. Η αξίωση του BPR κηρύχθηκε απαράδεκτη και τιμωρήθηκε να καταβάλει το δικαστικό τέλος της Rp. 284.000,00 (διακόσια ογδόντα τέσσερα χιλιάδες ρουπίες). Αυτή η απόφαση δικαστηρίου ισχύει σε όλο τον κόσμο.
	Η UN Swissindo έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο σε όλη την Ινδονησία και παγκοσμίως. Πρόσφατα έγιναν μεγάλα βήματα σε όλη την Αμερική, με ευρεία  διανομή του M1 Voucher Master Bond (M1V). Έγινε η έναρξη λειτουργίας επίσημου γραφείου στο Εκουαδόρ, μετά την απαλλαγή από κατηγορία απάτης εναντίον του αναπληρωτή της UN Swissindo Nelson Bejarano Rocha στο δικαστήριο της Caluma της επαρχίας Bolivar  και την πρόσκληση από τους ηγέτες των ιθαγενών φυλών της Αμερικής στο βασιλιά των βασιλέων, Royal K.681, Η.Μ., σε αναγνώριση και απάντηση σε μια Αρχαία προφητεία, "... εκείνου που θα κάνει το σχέδιο του Θεού για τη Γη πραγματικότητα, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να ζήσει και πάλι στο ΘΕΙΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ". Τα νέα  εξαπλώνονται γρήγορα παγκοσμίως, παρά τους ανυπάκοους 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 / όφελος για τον εαυτό τους. Όλη η ανθρωπότητα μπορεί να δει την τεκμηρίωση και τα ιστορικά αρχεία που επαληθεύουν τη νομιμότητα της UN Swissindo και του Royal K.681 M1 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας swissindo.news και πρόσφατα δημοσίευσαν ιστορία στο swissindo.net, που χρονολογείται από το 1887, από τη συμφωνία των Πατέρων του Ιδρύματος στον κόσμο για την προστασία των ανθρώπων του κόσμου.
	Στις 4 Φεβρουαρίου 2016, η Ένωση Διεθνών Εγγράφων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Swissindo, σύμφωνα με τις οδηγίες του Royal K.681 M1, εξέδωσε το Πιστοποιητικό Απαλλαγής Απαιτήσεων του Χρέους, για να αποδώσει ελευθερία από το σύστημα της δουλείας για όλο τον κόσμο. Στις 24 Ιουνίου 2016, υπογράφηκε, σφραγίστηκε και παραδόθηκε επίσημη επιστολή  του καθηγητή Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SH. MH, UN Swissindo Προστασία των Καταναλωτών, TUKIMlNTO, SH. και Royal K.681 M1, του Μεγάλου Προέδρου των Ηνωμένων Εθνών, δηλώνοντας ότι το DBLC της UNSwissindo (ύψους έως 2 δισεκατομμυρίων ρουπίες - περίπου 150.000 δολάρια ΗΠΑ ανά άτομο) "... είναι απόλυτη αλήθεια, είναι νόμιμο και αποτελεσματικό, mutatis mutandis. ... και από τότε που το Πιστοποιητικό Απελευθέρωσης του Χρέους εκδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2016, οι Τράπεζες δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να εισπράττουν πληρωμές ή να αποσύρουν κεφάλαια από οφειλέτες, επειδή η νομική σχέση μεταξύ οφειλετών και τραπεζών από το νόμο έχει λήξει. Ως εκ τούτου, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ποινική απάτη ή / και υπεξαίρεση. Η Τράπεζα της Ινδονησίας και οι 6 συνδεδεμένες Prime Banks απελευθερώνονται από το ίδιο βάρος του χρέους κάθε πολίτη, ως μέρος του καθαρισμού του Σύμπαντος.
	Το DBLC είναι η πρώτη φάση του προγράμματος της UN Swissindo Royal K.681 M1  πληρωμών 1-11 (Payments 1-11) για την πληρωμή του χρέους , για να διασφαλιστεί ότι η ευημερία όλων των ανθρώπων, η ισότιμη κοινωνική δικαιοσύνη και η κυριαρχία είναι σύμφωνες με το περιεχόμενο της μεγάλης Επευφημίας ( Grand Acclamation) που ανακοινώθηκε από τον Royal K.681 M1 στις 16 Οκτωβρίου 2016, στο Taman Pandang, μπροστά από το Κρατικό Μέγαρο της Τζακάρτα. Η δεύτερη φάση του προγράμματος P1-11, που ισχύει σήμερα, είναι το κουπόνι M1, το οποίο παρέχει ένα βασικό εισόδημα για όλη την ανθρωπότητα ισοβίως, 1200 USD μηνιαίως για ενήλικες 17 ετών και άνω, οι οποίοι κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας και το USD 600 μηνιαίως για φοιτητές έως 17 ετών. Τα δελτία DBLC και M1, ως αποδεκτές πιστοποιήσεις, αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδονησίας / άνευ αντιδικίας SPRIN NO. UN-81704/009 Μ1, με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2016.
	Ο Royal K.681 M1 δήλωσε ότι ο σκοπός του DBLC και του M1 Voucher παρουσιάζονται για να απελευθερώσουν ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους από το σημερινό σύστημα δουλείας χρέους. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά αποτελούν μόνο μέρος του Μεγάλου Προγράμματος της  UN Swissindo - την ολοκλήρωση του P1-11, ένα από τα οποία είναι η ανθρώπινη υποχρέωση. H UN Swissindo πιστεύει ότι, όταν κάθε άτομο είναι απαλλαγμένο από χρέος (DBLC) και οι βασικές του ανάγκες (M1 Voucher) είναι εγγυημένες, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και έχουν αξία ως πλάσματα του Θεού, ζώντας σε ένα μέλλον που προσευχόμαστε και αξίζουμε ... τον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ στη ΓΗ.
	Το δελτίο M1 υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω επιλεγμένων τραπεζών και λογαριασμών Infinite ASBLP (που ελέγχθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ - UN-DESA) στο πλαίσιο του Τελικού Ελέγχου των 884 παγκόσμιων τραπεζών από το Συμβούλιο των 300 - Ο Διεθνής Οργανικός Οργανισμός -Ηνωμένα Έθνη, (Έλεγχος άπειρων δηλώσεων: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf) και μη  ταμειακά διαθέσιμα. Όλες οι τράπεζες που συμφωνούν να δεχτούν αυτή την προσφορά δώρων, να αποδεσμεύσουν όλο το παγκόσμιο χρέος και να επεξεργαστούν το βασικό εισόδημα για τη ζωή μέσω του κουπονιού M1, θα λάβουν ως αμοπιβή 1,5% για τη διαχείριση όλων των συναλλαγών που χειρίζονται για τους πελάτες τους.
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