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                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 

Η ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ … Η UN SWISSINDO ΕΧΕΙ ΤΗΝ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ! 
 

CIREBON, JAVA, Indonesien, 12. November 2017  

- Η Ινδονησία βρίσκεται αυτό το διάστημα σε μία κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, εν μέρει εξ 
αιτίας της ηγεσίας της, η οποία σκοπίμως συμμετέχει σε προδοτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανο-μένης 
της πώλησης τμημάτων της NKRI Nusantara της Ινδονησίας, έτσι ώστε να εκτίθεται η χώρα στον 
κίνδυνο να μεταβιβαστεί σε αλλοδαπή ιδιοκτησία. Σχετική είναι η πρόταση του Υπουργού Οικονομικών  
Sri Mulyani, για παράνομη πώληση του Bali, επειδή η χώρα δεν είναι σε θέση να επιστρέψει το διαρκώς 
αυξανόμενο χρέος.  Η SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, γνωστή σαν UN 
Swissindo, έχει την μοναδική λύση  για την αποτροπή περαιτέρω κατάρρευσης λόγω σφαλμάτων των 
ηγετών της χώρας, για την αποτροπή περαιτέρω ραγδαία αυξανομένων σφαλμάτων  κατάρρευσης από 
τη δολοφονία του Προέδρου John F Kennedy, 22 Νοεμβρίου, 1963), εξ αιτίας της υπογραφής της 
συμφωνίας του Green Hilton με τον Πρόεδρο Soekarno στις 14 Νοεμβρίου 1963 (την οποία ήθελε να 
ανακοινώσει στους Αμερικανούς στις 22 Νοεμβρίου) και ο Σοεκάρνο έχασε αμέσως μετά,  τη δύναμή 
του, σαν ο πρόεδρος μιας από τις πλουσιότερες χώρες. 

Η κύρια αποστολή ενός βασιλιά είναι να προστατεύει τον λαό που υπηρετεί. Ο βασιλάς των βασιλεών 
της UN Swissindo, βασιλιάς  KV 681, H. M. MR. A1. Sino. AS. S "2". IR. Soegihartonotonegoro H. W. 
ST. M1 (επίσης γνωστός σαν Μ1), ως ο ιδιοκτήτης όλων των περιουσιακών στοιχείων του κόσμου και 
των εγγυήσεων, που περιλαμβάνονται στη αναφερόμενη ιδιοκτησία, λόγω της κατοχής του μικροφίλμ 1 
(Μ1), του πιστοποιητικού γης, ως εγγυητής για τις χώρες παραγωγής εγγυημένου συναλλάγματος και η 
από νομικής απόψεως προσφορά της άδειας εκτύπωσης παγκόσμιου νομίσματος, η μητρική εταιρία 25 
πολυεθνικών χωρών, σειρά  1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming Landreform of 
Certificate International 1951 D505), ενεργεί σύμφωνα με την κύρια αποστολή του, προσφέροντας την 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ λύση στην Ινδονησία, τον φάρο του κόσμου και σε όλους τους πολίτες του κόσμου, για την 
απελευθέρωση τους από το διεφθαρμένο σύστημα σκλαβιάς του χρέους, σύμφωνα με το  SURAT 
NUSANTARA PUSAKA KEMBALI, την τελευταία διαθήκη  του Ir. Soekarno, Προέδρου και Διοικητού 
των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Ινδονησίας 1969, EXPONATE AB και SUMPAH SUPER 
SEMAR 1928 (Όρκος). 

Ενόψει της πίεσης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, η οποία πλήττει όλα τα τμήματα του 
πληθυσμού της Ινδονησίας, σύμφωνα με το ΠΡΟΝΟΜΙΟ  ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ. 1, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΚΙΝΗΤΑ, ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡ. 2-8, ΘΕΜΑ ΑΡ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
Η.Ε. MISA 81704 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Της ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ Η.Ε., υπέγραψε η  SWISSINDO WORLD 
TRUST INTERNATIONAL ORBIT (Συμβούλιο των 300 – Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας – Ηνωμένα 
Έθνη) στις 04. Οκτωβρίου 2017 την ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ τεσσάρων 
νομισμάτων, δηλ. Δολ. ΗΠΑ, ΕΥΡΩ, ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ και ΔΙΝΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΪΤ κάθε φορά αξίας 51 
τρισεκατομμυρίων, μαζί με το τοπικό νόμισμα „Ρουπία“. Η εξώφληση του χρέους της Δ.Ι. ήτοι, ποσό 
αποπληρωμής  ύψους 6.150 τρισεκατομμυρίων Ρουπία προς την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι γνωστή 
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από τις 12 Οκτωβρίου 2017 στον Πρόεδρο και στον  Αντιπρόεδρο του τομέα Ασίας και Ειρηνικού της 
Παγκόσμιας Τράπεζας. 

 
Έτσι, η πρώτη φάση αξιοποίησης των κεφαλαίων της τάξεως των Rp 700 τρισεκατομμυρίων είναι 
έτοιμη για άλλα μεγάλα παγκόσμια προγράμματα του UN Swissindo, συμπεριλαμβανομένου του 
πολυαναμενόμενου Πιστοποιητικού Απελευθέρωσης από χρέη (DBLC) και του Παγκοσμίου 
Εγγυημένου δια βίου Βασικού Εισοδήματος M1 Voucher (MI) -V) αξίας 1,200 δολαρίων ΗΠΑ / μήνα ανά 
E-ID (ID) και το σχέδιο Venus για τις μελλοντικές πόλεις στις 34 επαρχίες της Ινδονησίας και στον 
κόσμο, στο πλαίσιο της εντολής πληρωμών 1-11 (P1-11). Αυτό περιλαμβάνει τη δυναμική του 
οικονομικού μετασχηματισμού του Pancasila στο σύστημα διαχείρισης της Παγκόσμιας Χωράς, 
σύμφωνα με την κατανόησή του για την εκκίνηση των Εκθεμάτων Α και Β (Βασίλειο και κράτος). 

 
Όλοι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της ΔΙ έχουν το νομικό και ηθικό καθήκον στο SP-PRI. 1, να 
υλοποιήσουν τώρα την εντολή του λαού της Ινδονησίας, προκειμένου να στηρίξουν τον Μ1, τον UN 
SWISSINDO και τον ινδονησιακό λαό στην εξασφάλιση του πλούτου που τους έδωσε ο Θεός μέσω των 
πληρωμών 1-11. Όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά νομιμότητας έχουν διατεθεί εκ των προτέρων σε 
όλες τις αρχές, συμπεριλαμβανομένου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδονησίας, το οποίο έχει 
υπογράψει έναν από κοινού αναγνωρισμένο κανονισμό με την UN Swissindo, χωρίς δίκη / δίκη (χωρίς 
διαφορές) SPRIN NO. UN-81704/009 M1, σύμφωνα με το περιεχόμενο της Μεγάλης Ανακήρυξης, η 
οποία αναγγέλθηκε δημοσίως από τον M1 στις 16 Οκτωβρίου 2016 στο Taman Pandang, μπροστά στο 
κρατικό παλάτι της Τζακάρτα της Ινδονησίας. 

 
Υπό το πρίσμα της σημερινής οικονομικής έκτακτης ανάγκης της Ινδονησίας και των παγκόσμιων 
προκλήσεων, υπάρχει μια απάντηση διαθέσιμη στον κόσμο. Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί 
άμεσα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της ΔΙ, της Τράπεζας της Ινδονησίας, της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και του UN Swissindo, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο ιστορικός διακανονισμός M1-WB που 
αφορά το χρέος της κυβέρνησης της ΔΙ,  ποσόστωση αποπληρωμής ύψους Rp. 6.150 
τρισεκατομμυρίων στην Παγκόσμια Τράπεζα και άλλα προγράμματα της UN Swissindo, ως μέρος των 
εντολών πληρωμών 1-11 καθώς και την ανάκτηση των χαμένων τμημάτων του NKRI Nusantara 
Ινδονησίας. 

 
Ο M1 δηλώνει: "Καλώς ήλθατε στην Ινδονησία Mercusuar Dunia, Φάρος του Κόσμου!" 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.swissindo.news  
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