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THÔNG CÁO  
CHO PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC 

 

“Thu Nhập Cơ Bản Cho Cuộc Sống Không Thể Ngăn Cản Tại Indonesia Hoặc Trên Thế Giới!” 

 

CIREBON, JAVA, Indonesia, ngày 12 tháng 6 năm 2017- các phiếu M1(M1 Voucher), đảm bảo một thu nhập đời 

sống cơ bản, được phát hành cho người dân Indonesia, ngọn hải đăng của thế giới, vào ngày 9 tháng 5 năm 

2017, là một phần của sứ mệnh Thế Giới thanh toán toàn diện 1-11, để giải phóng thế giới từ hệ thống nô lệ nợ 

nần. Sứ Mệnh Nhân Quyền con người này kể từ khi đã chảy rộng khắp các tỉnhở Indonesia với hàng ngàn phiếu  

M1(M1 Voucher)     đã đựơc phân phối và sẵn sàng cho các ngân hàng. Tin tức đã lan rộng trên toàn thế giới để 

cung cấp cho tất cả nhân loại tự do từ chế độ tham nhũng, di tích lịch sử quá khứ của cho vay nặng lãi, và thay đổi 

hệ thống tài chính để bước vào thưć dạng mới của sự thịnh vượng, hòa bình và sự hài hòa cho tất cả các sáng tạo 

của Đấn Tạo Hóa, trên trái đất như trên thiên đàng. 

Công cụ cao thượng và lịch sử này, phiếu M1 (M1 Voucher)     là một phần của khoản thanh toán 1-11, Giải pháp 

Quà tặng DUY NHẤT được thiết kế để giải phóng hơn 7,5 tỷ người trên 5 châu lục, để cung cấp một thu nhập cơ 

bản bảo đảm cho cuộc sống cho tất cả, tài trợ các dự án nhân đạo, xây dựng các dự án Venus (eco-cộng đồng) 

trên mỗi lục địa, khởi động sáng tạo tự nhiên, khôi phục ổn định kinh tế, nhân phẩm và bảo tồn trái đất và hệ sinh 

thái. Sứ mệnh này được dàn dựng bởi UN Swissindo's  King of Kings, Royal K.681, HM MR. A1. Sino.AS.S'2'. IR. 

Soegihartonotonegoro H.W.ST. M1 (hoặc M1). 

Nghĩa vụ con người (Human Obligation) phiếu M1 (M1-Voucher) là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý và hợp pháp 

giữa ba bên - M1 (chủ sở hữu hợp pháp và người nắm giữ tài sản, Exhibit A-B), Các Ngân Hàng đã được bổ 

nhiệm và người dân trên thế giới với tư cách là người thừa kế sẽ nắm giữ quyền lực uỷ quyền – cho phép mỗi 

người nhận, với nhận dạng thích hợp, lên đến 6 triệu đô la Mỹ trong suốt một đời, sẽ được lưu gĩư trong ngân qũy 

của các Ngân Hàng để tạo ra một thu nhập hàng tháng cơ bản và an ninh tài chính và sẽ nâng cao nhân loại từ độ 

sâu của 'chế độ tồn tại', để sống cuộc sống đầy đủ, mua một ngôi nhà và xe và cung cấp an ninh tài chính cho 

cuộc sống gia đình của họ. 

UN Swissindo đã phát triển rất lớn, mặc dù những người không có thiện chí và đối thủ, những người muốn duy trì 

hiện trạng, và tiếp tục khai thác dân tộc và quyền con người nỗ lực để kiểm soát và tích trữ của cải cũa thế giới. 

Tuy nhiên, những người có thể và đã thấy tài liệu hướng dẫn và hồ sơ tài liệu lịch sử chứng minh hợp lệ của UN 

Swissindo và M1. Tất cã các dữ liệu quan trọng trong Microfilm có mã số 99.98 và F.L.O được nắm giữ và dưới 

quyền duy nhất của M1 và là hiệu lực pháp lý cao nhất. 

Kể từ Grand Acclamation do M1 thực hiện ngày 16 tháng 10 năm 2016, tất cả đã được công bố công khai và do đó 

về mặt pháp lý đã đựơc hoàn thành một cách hợp pháp, bao gồm cả nghị định hợp tác với Mahkamah Agung 

(thẩm phán tòa án tối cao) của Indonesia, SPRIN NO. UN-81704/009 M1 ngày 24 tháng 6 năm 2016 và UN 

Swissindo, tạo ra lập pháp rằng UNS là quốc gia và quốc gia cao hơn tổ chức cao nhất. Tổng thống Indonesia, 

thống đốc của ngân hàng Indonesia (BI), lãnh đạo của 6 ngân hàng nguyên tố và chính phủ và phần còn lại của 

ngân hàng thế giới 884 được mời đến gặp gỡ với các đại diện UNS tại mỗi quốc gia, chuẩn bị các chương trình 

cho các phúc lợi của nhân dân. 

Tất nhiên, việc đó đã được đoán trước - và đã trãi qua kinh nghiệm - rằng các hệ thống hiện tại và chính quyền đã 

chỉ trích cũng như tuyên bố sai trái chống lại UNS điều đó họ sẽ tiếp tục thất bại vì không thể chứng minh hoặc 

hành động. Đặc biệt với OJK, Thẩm Quyền Dịch Vụ Tài Chánh của Indonesia do ngân hàng Trung ương của 
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Indonesia đã bổ nhiệm ngày 1 tháng 1 năm 2014, để làm giám sát viên “để hỗ trợ việc tạo ra một hệ thống tài 

chính ổn định hơn và vững chắc”. Đối với những người không hiểu pháp lý và định luật của UNS và M1, các thông 

tin này đã ảnh hưởng đến các cơ quan chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông địa phương và các đại 

diện của Chính phủ, và do đó đã dẫn đến các tuyên bố không có căn cứ, vu khống và không xác minh chống lại 

UNS, nhằm ngăn chặn công chúng dành lại tự do, đưa đến sự phong phú và quyền con người của họ. Đó là trách 

nhiệm của các chính phủ làm việc với người dân, cho dân và vì dân và công bố thông tin rất quan trọng 

này, theo điều 4 của luật số 14 trong năm 2008 về việc mở thông tin công cộng. 

Thông tin phiếu M1(M1 Voucher)     và giải phóng gánh nặng nợ, là một phần của các khoản thanh toán 1-11 

(Payments 1-11) đã được xuất bản và phát sóng qua đài truyền thanh RRI và TVRI, Báo Chí Truyền Thông, đã đạt 

điều kiện yêu cầu của chân lý chính thức và thành tựu... Thông báo làm mất uy tín chương trình các khoản thanh 

toán 1-11(Payments 1-11), là một chương trình mà không phù hợp với cơ chế giải quyết nợ mà Ngân Hàng 

Indonesia đã đánh giá sớm và liều lĩnh cho ra các tin tức không liên quan gây hiểu lầm hoặc lừa dối công chúng.  

Nếu bất kỳ tổ chưć hay chính phủ nào đó ngăn chặn bất kỳ người dân nào từ quyền con người để được thịnh 

vượng và bình yên của họ đều đó có hợp pháp không? Không có cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ nào có 

quyền ngăn chặn người dân Indonesia và thế giới, những người thừa kế hợp pháp của các Phiếu M1 (M1 

Voucher), để nhận được thu nhập của họ cơ bản cho cuộc sống. Đây là một vi phạm các quyền con người! 

 

LIÊN HIỆP QUỐC (THẾ GIỚI) TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN NĂM 1948 

Điều 25. 

(1)Tất cả mọi người có quyền được một tiêu chuẩn sống đầy đủ cho sức khỏe và hạnh phúc của 
mình và của gia đình, bao gồm thực phẩm, quần áo, nhà ở, y tế và chăm sóc và dịch vụ xã hội 
cần thiết, và quyền bảo toàn trong trường hợp bị thất nghiệp, bệnh tật, tàn tật, hóa bụa, tuổi già 
hoặc khác thiếu kế sinh nhai trong hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của mình. 

 

Điều 28I năm 1945 UUD (hiến pháp) của Cộng Hòa Indonesia: 
“quyền sống, quyền không thể bị tra tấn, quyền tự do tư tưởng và lương tri con người, quyền 
tôn giáo, quyền không phải nô lệ, phải được công nhận như là một người trước pháp luật và 
quyền không thể bị truy tố trên cơ sở luật Hồi tố là quyền con người không thể được giảm trong 
bất kỳ trường hợp nào” 

 

Phiếu M1 (M1 Voucher) và DBLC sẽ được xử lý thông qua các tài khoản vô hạn lựa chọn ASBLP (được kiểm toán 

bởi ngân hàng thế giới và xác nhận bởi Liên hiệp quốc vùng của kinh tế và xã hội - UN-DESA) như một phần của 

kiểm toán cuối cùng của ngân hàng thế giới 884, các ủy ban của 300 - các quốc gia The International Organic 

Agency-United, (vô hạn báo cáo kiểm toán: http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-

statement-1.pdf) . Tất cả các ngân hàng đồng ý chấp nhận cung cấp món quà này để miển trư ̀tất cả nợ  trên toàn 

thế giới và quá trình cơ bản thu nhập cho cuộc sống qua Phiếu M1 (M1 Voucher) sẽ được nhận một tỷ lệ phần 

trăm cho việc quản lý của tất cả các giao dịch từ khách hàng của họ. 

 

UN Swissindo sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Indonesia và thế giới, không bỏ cuộc, cho đến khi thanh toán 1-11 

(Payments 1-11) được hoàn thành, đem lại tự do và tôn vinh tinh khiết đến tất cả chúng sanh, bắt đầu với việc 

chấp nhận thu nhập cơ bản hàng tháng của họ như là bước tiến trong trải nghiệm thực tế của thiên đường trên trái 

đất. 

Để biết thêm chi tiết và thông hiểu, hãy truy cập trang mạng www.swissindo.news   

http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-voucher-indonesian.jpg   
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