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INSTANTA DECIDE IN FAVOAREA CETRIFICATULUI DE ELIBERARE DE 
DATORII AL UN SWISSINDO CONTRA BANCILOR!  
Indonezia, 20. Juni  2018 – In tribunalul districtual Pariaman a fost luata marti decizia, prin hotararea instantei 
adunarii, ca DBCL este luat in considerare ca legal si valabil, in cazul reclamantului PT. BANK PERKREDITAN 
RAKYAT impotriva ERAMAYULIS, pentru o datorie tacita, neachitata. Plangerea Plaintiff PT. BPR a fost declarata 
inacceptabila si reclamantul a fost condamnat la plata costurilor de judecata de 284.000,-- Rupiah. Aceasta 
hotarare judecatoreasca este valabila pe plan mondial. 

UN Swissindo a facut progrese enorme in Indonezia si in intreaga lume. Recent si in America, prin americanii 
care au distribuit Voucherul M1; deschiderea unui birou oficial in Ecuador, dupa achitarea  punerii sub 
acuzare de fraudă impotriva deputatului UN Swissindo Deputy Nelson Bejarano Rocha, la tribunalul din 
Caluma, Provincia  Bolivar, si invitatia liderilor triburilor indigene americane a Regelui Regilor  Royal K.681, H.M. 
MR. A1.Sino.AS.S”2”.IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (Royal K.681 M1), in recunoasterea si raspunsul la o 
profetie straveche „…acela, prin care planul divin pentru pamant devine realitate, pentru ca umanitatea sa 
poata trai din nou in LEGEA DIVINA A UNITATII UNIVERSALE“. Mesajele se raspandesc repede in intreaga lume, 
in ciuda negarilor si dusmanilor, care vor sa mentina Status quo, pentru a subjuga in continuare oamenii si 
drepturile lor, cu scopul de a controla si folosi oamenii pentru propriile profituri. Intreaga umanitate poate 
vedea documentatia si inregistrarile care confirma legalitatea UN Swissindo si a lui Royal  K.681 M1, atat pe 
pagina oficiala  www.swissindo.news, cat si in istoria publicata de curand in  www.swissindo.net, fondat 1887, 
prin acordul intemeietorilor pentru protectia oamenilor lumii.   
 
La 4. Februarie 2016 United Nations Swissindo Board Association of International Documents a publicat 
Certificatul de Eliberare a Datoriilor (Debt Burden Liberations Certificate), asa cum a fost indicat de catre 
Royal K.681 M1, pentru a oferi eliberarea din sistemul sclavagist pentru toata lumea. La 24. Juni 2016 a fost 
semnat de catre Prof. Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SH. MH un decret oficial, sigilat si predat. MH, UN 
Swissindo protectia consumatorilor, Tukiminto, SH. si Royal K.681 M1, marele presedinte al Natiunilor Unite 
declara ca UN Swissindo DBLC (in valoare de pana la 2Mrd. Rp. – ca. 150K USD pro persoana), este adevarul 
absolut, legal si in consecinta valabil; … de la aceasta data bancile nu mai au dreptul de a retine plati sau sa 
ridice bani de la datornici, deoarece relatia juridica intre datornici si banca s-a incheiat prin lege. Din acest 
motiv aceasta este o frauda sau deturnare si poate fi chiar permisa ca plangere. Banca Indonezia si cele 6 
banci principale apartinatoare sunt eliberate de povara datoriilor, drept compensare pentru purificarea 
universului.   

DBLC este prima faza a programului P1-11 al UN-SWISSINDO Royal K.681 M1, pentru a achita toate datoriile 
individuale, ale intreprinderilor si tarilor, cu scopul de a asigura bunastarea fiecarei persoane, aceeasi 
dreptate sociala si suveranitate pentru toti, conform cu Marea Proclamatie, facuta public de catre Royal 
K.681 M1 la 16.Octombrie 2016 in Taman Pandang in fata Palatului Statului din Jakarta. A doua faza a 
programului umanitar P1-11, care este acum actual, este Voucherul M1, care garanteaza un venit de baza 
pentru intreaga omenire, incepand cu Indonezia. Voucherul M1si DBLC, sunt recunoscute de catre Curtea 
Suprema din Indonezia in acordul comun cu UN Swissindo, fara litigiu SPRIN Nr. UN-81704/ 
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Royal K.681 M1 a explicat ca scopul DBLC si a Voucher-ului M1 consta in aceea de a elibera TOTI oamenii din 
sistemul sclavagist al datoriilor. Mai mult, aceste programe sunt numai o parte a programului principal US 
Swissindo – completarea Programului P 1-11, ceea ce constituie o raspundere / obligatie umana. UN Swissindo 
crede ca daca datoriile tuturor oamenilor sunt achitate (DBLC) si nevoile lor primare sunt acoperite toti 
oamenii sunt egali si pot trai viitorul lor ca  si creaturi ale lui Dumnezeu, pentru aceasta ne rugam si noi toti 
meritam… CERUL pe PAMANT.  
 
Voucherul M1 va fi procesat de catre bancile selectionate si conturi infinite ASBLP (verificate de Banca 
Mondiala si de UN Department of Economic and Social Affairs – UN-DESA verificat ) in cadrul examinarii finale 
a  884 banci mondiale, Comitetului celor 300 – The International Organic Agency-United Nations, (Infinite 
Statements Audit: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf) si de Non-Bank 
Cash Funds. Toate bancile care sunt de acord si accepta aceasta oferta daruita, de a elibera toate datoriile 
lumii si de a procesa venitul de baza pe durata vietii prin Voucherul M1, primesc o plata de 1,5 % pentru 
administrarea tuturor tranzactiilor clientilor lor.  

Presedintele Indoneziei, Guvernatorul Bancii Indonezia (BI), conducatorii celor 6 banci principale, guvernele si 
bancherii celorlalte 884 banci mondiale din fiecare tara sunt invitati sa se intalneasca cu reprezentanti ai UN 
Swissindo pentru a pregati aceste programe pentru binele poporului, in concordanta cu UNITED NATIONS 
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948, Artikel 25: 

(1) Fiecare om are dreptul la un nivel de viata potrivit pentru sanatatea si starea sa de bine si a 
familiei sale, inclusiv hrana, imbracaminte, locuinta, asistenta medicala si servicii sociale si dreptul 
la siguranta in cazul somajului, bolii, dizabilitatii, vaduviei, batranetii sau a lipsei altor sustineri 
existentiale, asupra carora el nu are nici o influenta.” 

UN Swissindo va continua sa coopereze neabatut cu guvernele Indoneziei si ale lumii, pana la incheierea P1-
11, care aduce libertate si acorda atentie tuturor fiintelor, incepand cu acceptarea venitului lor de baza 
lunar, ca un pas inainte in directia realitatii cerului pe pamant 

Informatii referitoare la istoria UN Swissindo gasiti aici www.swissindo.net  iar pentru toate celelalte informatii, 
inclusiv Downloads al VOUCHERULUI M1 Dvs. gratuit pentru un venit de baza pentru intreaga viata vizitati 
pagina de internet www.swissindo.news..  
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