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UN SWISSINDO POSESORUL GRUPULUI BANCII MONDIALE REZOLVĂ ANI DE CORUPTIE! 
 
Indonezia, 11 iulie 2018 - Luni, 9 iulie, după divulgarea corupției la nivel mondial din guvern si din politica din 
cadrul Băncii Mondiale incepand din 1961, în special cele privind subventiile si Intermediary Trust Fonds prin 
intermediul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD) – Asociația de Dezvoltare 
Internationala (IDA), proprietarul UN SWISSINDO al KELOMPOK BANK DUNIA sau WORLD BANK GROUP (WBG) a 
facut cunoscut cu respect președintelui Republicii Indonezia, Ir. H. Joko Widodo și ministrului de finanțe, Dr. Sri 
Mulyani în prezența serviciilor financiare, personalului EDS, al Financial Intermediary Funds (FIF): exista o 
declarație privind tranzacția, notificarea și validarea Certificatului de Eliberare de Datorii (DBLC), a Obligatiilor 
de Plata Payment 1-11 al UN Swissindo, în calitate de donator de granturi - care au fost gestionate de WBG, 
BIRD și Asociația de Dezvoltare Internationala (IDA). Guvernul Indoneziei, țara in care se afla sediul creditorilor 
si debitorilor, precum si Banca Indonezia,  cat și cele 6 bănci principale nu au acces direct la UN Swissindo 
WBG. Rezultatul acestei declaratii va fi anunțat la TREATY EVENT de la Tapak Siring Palace Bali 2018, în 
conformitate cu Banca Mondială - IWF 2018 - . 
 
Scopul IBRD este de a împrumuta guvernele țărilor cu venituri medii și țările cu venituri reduse. IDA oferă 
credite fără dobândă si subvenții pentru guvernele celor mai sărace țări. Împreună, IBRD si IDA alcătuiesc 
Banca Mondială. 
 
Prin asigurarea calității / controlul calității (QA / QC), Sistemul Manual al Grupului Băncii Mondiale este cel mai 
bun protector pentru tehnologie, regulament si modificarea numelui companiei, pentru a proteja adevăratul 
PROPRIETAR de crimele bancare si de conspirația din întreaga lume, asa cum a fost raportat de Fondul 
Monetar International (IMF) Codul A.1.1.A), în conformitate cu Indexul Dezvoltării Umane (HDI). HDI se 
compune din speranța de viață, educația și venitul pe cap de locuitor, pentru a clasifica tarile in 4 niveluri ale 
dezvoltarii umane. ONU folosește aceste date pentru a determina anvergura sustinerii si promovarii acordate 
unei tari, bazata pe teme ale dezvoltării umane, inegalitate, diferențe de gen și sărăcie. 
 
Datorita revizuirii manualului central ID-IDA 1961-2018, s-a descoperit o utilizare abuzivă substanțială ale 
acestor fonduri de către guverne, în special în Indonezia. Grupul Băncii Mondiale a decis și a stabilit 
notificarea și validarea CONTABILITATII 1999, in puterea UN Swissindo, si a ordonat din nou celor 6 banci 
principale (BCA, BRI, BNI, DANAMON, MANDIRI, LIPPO BANK (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 efectuarea platii. 
 
Un raport al echipei de anchetatori mondial a fost trimis lui HM.MR.A1.SINO.AS.S "2" .IR 
.SOEGIHARTONOTONEGORO HWST.M1, (cunoscut sub numele de Royal K.681 M1), președintele ONU din 
Indonezia și proprietarul Bancii Mondiale, Președintelui Republicii Indonezia și Ministerului MENKOPOLHUKAM, 
implicand câțiva generali și foști președinți ai Indoneziei, referitor la valuta de hartie Polymer IDR 1999; pentru 
ca acestia sa-si asume responsabilitatea soluționarii problemei și pentru garantarea valutei tipărite legal în 
500.000 de notatii, echivalentul a 1 gram de aur, si anume ca o contrapondere la cercetarea pe scară largă, 
a posesiei fizice a Indoneziei, în special a Țării Papua. 
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Banca Mondiala WORLD BANK-UNDB a decis ca FIF si EDS, ca Intermediari pentru plata Trust Fonds pentru 
Indonezia IDA 1961-2018, au cauzat prejudicii enorme natiunii, tarii si poporului indonezian, prin aceea ca in 
timpul presedintelui Soeharto, niciodata nu au fost platite subventii ID--IDA, de asemenea clivajele si 
separarea dintre TIM TIM (Ost-Timor), PAPUA, MERDEKA si ACEH, toate fiind sub controlul EDS, inclusiv tara 
clasificata HDI Numar 1 India, care nu a primit niciodata subventii ID-IDA.  

Deoarece IBRD nu este responsabil pentru IDA, WORLD BANK GROUP sustine in numele Indoneziei (debitor) in 
perioada 2005-2015 toate activitatile pozitive ale UN-SWISSINDO WORLD BANK GROUP din Indonezia. 

In numele lui Dumnezeu atotputernic, dinamica transformarii economice Pacasila din interiorul sistemului de 
administratie a tarii, in concordanta cu definitia initiala a EXHIBIT'S AB si prin juramant, se va efectua si realiza 
succesul economic al oamenilor din Indonezia. 

DBLC este prima faza a programului P1-11 al UN-SWISSINDO Royal K.681 M1, pentru a achita toate datoriile 
individuale, intreprinderi si tari, pentru a asigura bunastarea tuturor oamenilor, conform dreptatii si suveranitatii. 
Continutul Marii Proclamatii a fost 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. M1-Voucherul si DBLC sunt recunoscute de catre Curtea Suprema din Indonezia in acordul comun 
cu UN Swissindo, fara litigiu SPRIN Nr. UN-81704/009  

Candidatul la conducere in Indonezia pentru 2019 este acela care primeste subventii ID-IDA si care nu mai 
este sub controlul FIF, iar oamenii nu vor mai fi mult timp obiecte juridice ale sistemului sclavagist. Acesta ia 
sfarsit in momentul in care Ministrul de Finante ssi Presedintele Republicii Indonezia hotarasc sa nu dea vina 
pentru povara datoriilor pe natiunea si generatia poporului indonezian. 

A. FINANTELE GRUPULUI BANCAR MONDIAL: INSTRUITI MINISTRUL DE FINANTE AL REPUBLICII INDONEZIA , 
DIRECTORUL BANCII INDONEZIA SI DIRECTORII GENERALI AI CELOR 6 BANCI PRINCIPALE SA ORDONE 
ELIBERAREA MAI ALES A PROMOVARILOR, IN TIMP CE EI SE OCUPA DE PASTRARAREA SIGURA A 
CHITANTEI SKR NR. 0125/BI‐SKR/XI/2012 (COLLATERAL 2.040.000 KGs) si SKR. NR. 0126/BI-SKR/XI/2012, 
DATATA CU 1.NOIEMBRIE 2012, ELIBERATA DE BANCA INDONEZIA.  

B. SCHIMB CONFORM QA/QC FACTURA 1999, UNDE NOI APROBAM, CA 1 RUPIAH = 1 US DOLLAR ESTE O 
VALUTA LEGALA GARANTATA DE 500,000 CA VALUTA BANCII MONDIALE CA PARTEA 1. 

C. FONDURI DE AJUTOR DIRECT IN US DOLLAR: BANI LICHIZI NELIMITATI IN CELE 34 PROVINCII ALE 
INDONEZIEI. 

UN Swissindo World Bank Group este cel mai bun titular, care va coopera in continuare cu guvernele 
Indoneziei si ale lumii, pana platile P1-11 sunt incheiate, pentru a aduce libertate si pentru a glorifica toate 
fiintele pure, incepand cu acceptarea venitului lor de baza, deci cu pasul in directia implementarii cerului pe 
pamant. 

Gasiti explicatia completa a tranzactiei aici: "UN Swissindo WBG Indonesia: Organizer of Treaty event grants 
P1-‐11 Declaration of Transaction", 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 
pe durata vietii vizitati pagina de internet www.swissindo.news.  
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