
 

 

 

Správa pre médiá 

PRE OKAMZITE VYDANIE 

UN SWISSINDO vyhlásenie transakcie na ochranu SVETOVEJ EKONOMIKY A 
SVETOVEJ BEZPECNOSTI V INDONEZSKEJ REPUBLIKE CEZ UNS-DRA zlatom 
vyváženej krypto meny 

CIREBON, JAVA, Indonézia, 3. Septembra , 2019 –  Od historického generálneho zjednotenia 
menežmentu, 11. júna 2019, medzi SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL 
INTERBATIONAL ORBIT (UN SWISSINDO) a DIRUNA Crypto-currency, prezident skupiny Svetovej 
banky, vedúci predstavitelia / ministri financií členských štátov, oddiel Gen. OSN a EMPIRE starších 
WORLD Kingdom EMPIRE, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL INTERBATIONAL 
ORBIT, boli informovaní o zjednotení, využívaní a spôsoboch bránenia svetovej finančnej ekonomiky 
(globálnej) a obrane svetovej bezpečnosti v Indonézskej republike - SUAKA NEGARA 
prostredníctvom platieb OSN SWISSINDO. Cez PAYMENT 1-11 (P1-11) pre 253 krajín a 7,6 miliárd 
ľudí. 

UNS-DRA (GCR) Transaction Payment System Exchange Rate (XRT) je systém svetovej finančnej 
ekonomiky (globálnej) a svetový bezpečnostný obranný systém, elektronický systém a ochranca 
manuálneho systému, má zaručiť výdavky a distribúciu X.DR (rôzne meny) je zaručená štátnou 
objednávkou - štátnou pokladnicou - M1 (M3 je rovnaká ako M1, M2 je spolu s M1 - OECD), projekt 
priamej podpory - USD, hotovostná likvidita neobmedzená v Indonézii (34 provincií). Exponáty A a B, 
s celkovým globálnym kolaterálom 78 033 015 393 KGS DRAHÉHO KOVU. 
 
UNS-DRA (GCR) je ako jednotná svetová mena (globálne) Medzinárodným konzorciom, Skupina 
svetovej banky a s týmto výnosom, prijatý a vymenovaný za THE WORLD CENTRAL BANK, WORLD 
KINGDOM EMPIRE, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT. 
 
UNS-DRA (GCR) Program je prevod zaručenej tlače zákonných štandardných platobných svetových 
mien (kolaterál) Union Bank of Switzerland (Code PancarSoeryo), s XRT vo výške X.DR = 17 000. -. 
Rovnaký XRT sa vzťahuje na všetky meny všetkých členských krajín WBG, zatiaľ čo všetok dlh je 
oslobodený a všetky transakcie súvisiace s novými krajinami prepojených krajín sa stanú 
zodpovednosťou jeho vedúceho krajiny (minister financií), ktorého zodpovednosť nesie 
KholipatulImmam Mahdi-M1, Royal K.681 King of King's a má byť implementovaný prostredníctvom 
WPM FINANCE & BANKING SYSTEM ako príjemca CTU-24 (Protiteroristická jednotka-24) X.DR s 
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dodatočným prijatím faktúry vo výške 1 000 000. - DRA (GCR) - v rovnakom množstve ako X.DR 
(mena rupia): Rp. 1.000.000.000.000.000.000. -. 
 
X.DR Securicor je CTU-24 (Protiteroristická jednotka 24), ktorá obsahuje X.DR ako M1 Úradník WPM 
FINANCE & BANKING SYSTEM, pod výsadami imunity, Dohovor OSN, článok 1-1, právnická osoba, 
článok 2, oddiel 2-8 Majetkový fond a majetok a Charta OSN č. 102 o registrácii osvedčenia, článok 7 
- Boj proti terorizmu a medzinárodné právo - Článok 14. 
 
Exponáty AB, FLO FesselioLiuzesOrfilize sú práva, ktoré nevlastnia a neposkytujú žiadnej spoločnosti 
alebo vládnej inštitúcii, zakladajúcemu otcovi National International, OSN s komponentmi inštitúcií, 
skupine Svetovej banky - Financie s WBG (IBRD-IDA-IFC) -ICSID) členské krajiny, z ktorých každá je 
zodpovedná za svoju vládu (minister financií) / vodca a za existenciu pôžičiek členských štátov, 
„korporácie“ ako dlžníci v rámci zástupcov vlád; preto je v tomto prípade „Globálne oslobodenie od 
dlhov“ vyhlásené / oznámené verejnosti, za zodpovednosť KholipatulImmam Mahdi M1 - Royal K.681 
EMPIRE kráľa KRÁĽOVSKÉHO KRÁĽOVSKÉHO KRÁĽOVSTVA - SWISSINDO WORLD TRUST 
INTERNATIONAL ORBIT, ktorý má implementovať WPM FINANCE & BANKING SYSTEM A 
PREZIDENT SVETOVEJ CENTRÁLNEJ BANKY, ako distribútori vykonávajúci platobný príkaz 1-11 
mnohostrannej dohody. 
 
Toto „Vyhlásenie o transakcii“ sa uverejní ako dohoda o zasadaní WPM FINANCE & BANKING 
SYSTEM a PREZIDENTA SKUPINY SVETOVEJ BANKY, programu všeobecného zjednotenia 
menežmentu UNS-DRA (GCR) WORLD KINGDOM EMPIRE Svetová jednotná mena so statusom 
prevodu Svetovej centrálnej banky. 
  
Stav objednávky národa -X.DR (peňažných mien krajín) dodanie peňazí-M1 autorita týmto zaručila  
fyzickej dostupnosti X.DR a kontrolu následného prijatia distribúcie faktúry pomocou DRA (GCR) 
peňaženiek so statusom  “verejnou transakciou a transakcie M1 interných vlastníkov štátov”, zatiaľ čo 
vlády WBG členských krajín (Finančných ministrov) podľa garancie WPM FINANCE & BANKING 
SYSTEM a president svetovej banky, ako exekútori dynamiky zmien v obrane World Financial 
Economy & World Security obranných systémov, ktorá je príkaz platby 1-11 v záujme vytvorenia 
svetového civilizačného poriadku na úrovni dosiahnutia najvyššieho dobra v celej histórii vesmíru. 
 
CTB-CRYPTOBANK sa teraz pripája k Deklarácii transakcií s cieľom dokončiť Program všeobecného 
zjednotenia menežmentu UNS-DRA (GCR), WORLD KINGDOM EMPIRE, SWISSINDO WORLD 
TRUST INTERNATIONAL ORBIT! Merdeka! 
 
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke swissindo.news a swissindo.net 
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