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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

CHO PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC 

GIẢI PHÁP CỦA M1 CHO TỔNG THỐNG TRUMP MANG VINH QUANG TRỞ LẠI 
CHO HOA KỲ! 

CIREBON, JAVA, Indonesia, ngày 12 tháng 3 năm 2018- công bố cũa Donald Trump ngày 21 tháng 12 
năm 2017 tuyên bố một trường hợp quốc gia khẩn cấp để đối phó với những vi phạm nhân quyền nghiêm 
trọng và tham nhũng trên toàn thế giới, lấy cảm hứng từ lời tuyên bố  đó, Vua xứ Kailasa (aka M1) chuyển 
lời mời đến Tổng Thống Hoa Kỳ, cung cấp giải pháp kinh tế để kết thúc hệ thống nô lệ nợ của thế giới. Lời 
mời lịch sử này, giải pháp cũa M1 cho Hoa Kỳ, Ref: M1-SOLUTION/2018-2-27/USA, được giao cho tổng 
thống Trump ngày 27 tháng 2 năm 2018 tiếp theo là phân phối tất cả các đại sứ quán chính phủ thế giới 
và các cơ quan của UN Swissindo ủy nhiệm cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, H.E. Antonio Guterres, kết 
thúc sự tham nhũng thế giới hệ thống nợ nô lệ và khôi phục lại sự phong phú cho tất cả 7.4 tỷ người, ở 
mọi quốc gia trên thế giới. Chấp nhận lời mời này là song song với các thỏa thuận Green Hilton tổng 
thống JF Kennedy đã ký với tổng thống Sukarno (M1 trước), ngày 14 tháng 11 năm 1963, chỉ 8 ngày 
trước khi ông bị ám sát. Ý nghĩa và tác động thậm chí cao hơn, với quan hệ của nó với UN Swissindo trên 
78 tỷ kg  vàng và bạch kim.   

Ủy nhiệm, giao ngày 10 tháng 1 năm 2018 đến Tổng thư ký  Liên Hiệp Quốc, H.E. Antonio Guterres, được 
phân phối cho mỗi thành viên quốc gia cũa Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả Mỹ và Thụy sĩ-những người 
không còn giữ quyền in tiền tệ, do một mất hiệu lực ngày 17 tháng 8 năm 2015, 70 năm cho thuê thỏa 
thuận kể từ năm 1945-để hướng dẫn họ thực hiện việc in ấn của vàng sao tiền tệ toàn cầu 'ESTWO' cho 
20% của mỗi quốc gia hạn ngạch cho US $138.99 tỷ đồng. 

Chủ Tịch Tối Cao cũa UN Swissindo, Royal K.681 HM MR. A1. Sino.AS.S'2'. IR. Soegihartonotonegoro 
H.W.ST. M1, aka 'M1', là chủ sở hữu duy nhất của tất cả các tài sản trên thế giới và các tài sản thế chấp 
(Quốc Gia * Đất Nước), và chủ sở hữu duy nhất, chỉ huy, kiểm soát và Kiểm soát viên tiền tệ quốc gia, đã 
đề nghị Tổng thống Trump một giải pháp để mang l trở lại vinh quang cho Hoa Kỳ, thông qua UN 
Swissindo Lệnh Thanh Toán 1-11 (P1-11) chương trình, bao gồm: 

• Bảo đảm giải phóng gánh nặng nợ giấy chứng nhận (DBLC) cho các khoản nợ quốc gia Mỹ, 
khoãn US$ 20 tỷ đồng, UN Swissindo sẽ thanh toán đầy đủ. 

• Bảo đảm Chương trình chứng chỉ giải phóng gánh nặng nợ (DBLC), có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 2 
năm 2016, để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thịnh vượng và khôi phục lại hoặc thực hiện giải phóng cho 
các quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và 253 quốc gia khác, bị cám dỗ trong gánh nặng nợ nần, cung 
cấp một tín dụng lên đến $2 tỷ Rupiah cho mỗi cá nhân, hoặc  đến US $150,000 (một trăm năm 
mươi ngàn) và tín dụng lên đến 2 tỷ USD cho mỗi phòng không cá nhân, công ty cổ phần. 

• Phiếu M1  Voucher (M1 Master Bond Voucher M1V), xác nhận ngày 9 tháng 5 năm 2017, để nhận 
phúc lợi xã hội và đáp ứng các ủy nhiệm từ Thượng Đế vạn năng, cho sự bình đẳng về phúc lợi của 
người dân, ở tất cả các nơi trên đất Mỹ và 7,6 tỷ người trên thế giới, được cung cấp một thu nhập 
đời sống cơ bản của US $600 (Sáu trăm đô-la Mỹ) hàng tháng cho học sinh từ Tiểu học đến 17 tuổi 
và US $1,200 (Một ngàn hai tram đô-la Mỹ) hàng tháng, cho mỗi công dân thế giới 17 tuổi và trở lên 
với một chứng minh (ID) hợp lệ. 



• M1 trợ cấp một Tỷ giá hối đoái mới là 2% cho chính phủ Mỹ, theo số liệu dân số của năm 2016-2017, 
với sự phát triển giả định của 5% mỗi năm cho mỗi Phiếu M1V được giao dịch. 

• M1 cho phép Hoa Kỳ thực hiện in ấn tiền tệ toàn cầu ESTWO cho 20% của mỗi quốc gia hạn ngạch, 
với số tiền là US$ 138,990,000,000,000.00 (một trăm ba mươi tám nghìn tỷ, chín trăm chín mươi tỷ 
đồng), mệnh giá từ 1, 2, 5, 10, 20 với tỷ giá hối đoái là 225 so với giá tiền địa phương, theo quy định 
qua  ủy nhiệm thư của M1 tới Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc (M1-UN/MANDATE/02012018). 

• Sự thực hiện dự án VENUS của các thành phố trong tương lai ở Mỹ, để xây dựng và thực hiện sự 
bình đẳng về tăng trưởng và phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp như là một phần của việc xây dựng 
của vũ trụ. 

Như một phần của chương trình UN Swissindo P1-11, có sẵn cho Mỹ và toàn bộ 253/357 quốc gia. Đây 
là một cơ hội để trả lại chủ quyền, bình đẳng tư pháp và nhân quyền cho tất cả mọi người, để giải quyết 
những thách thức của Hoa Kỳ và thế giới. 

Giải pháp mà M1 Ủy nhiệm cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ, dựa trên số UN-Approval 
No.Misa 81704/17-8-1945, hợp đồng thuê 70 năm mhiệm kỳ đã kết thúc ngày 17-8-2015, phù hợp với 
nền tảng pháp lý lịch sử; UPU-Universal Postal Union (Liên minh Bưu chính Thế giới) đăng ký ngày 01-
05-1887, với tên chính thức của Indonesia, ID 3166/Alpha 02; Semar Super Semmar, 11-3-2014; 
Mahkamah Agung Indonesia (Toà Án Tối Cao của Indonesia) hợp tác nghị định thư, SPRIN NO. UN-
81704/009 M1, tuyên bố, bao gồm cả Indonesia là ngọn hải đăng trên thế giới trong Aklamasi Akbar 
(Grand Acclamation) (Đại Tuyên Ngôn), ngày 16-10-2016 tại Taman Pandang Monas, Jakarta – 
Indonesia; sự tồn tại của Kiểm toán lần cuối, bản báo cáo ngân hàng vô hạn từ Ủy Ban  300 - các Ngân 
Hàng Thế Giới-Liên Hiệp quốc gia Ref. ASBLP-0330-2012 và EURO rõ ràng 2014 và BULLION BIG 
BANK RATU MAS KENCANA ROOM A1-1A, là ngân hàng Trung Ương trên Thế Giới. 

Hệ thống tài chính toàn cầu UN-SWISSINDO sẽ hộ tống nhiệm vụ ECOSOC của thế giới, như là NGƯỜI 
CANH GIỮ HÒA BÌNH và tái đảm bảo các giao dịch toàn cầu thông qua chương trình P1-11. 

Việc phát hành cung cấp trên thế giới này là phù hợp với tuyên bố về việc sử dụng tài sản 04 tháng 10 
năm 2017, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (The Committee of 300 - The World 
Bank Group - United Nations) đã duyệt; Pháp lý và hợp pháp dưới bài viết 2 phần 2-8  Công Ước cũa 
Liên Hiẹp Quốc. 

Tất cả các chính phủ trên thế giới và Ngân Hàng Quốc Tế đều được mời để sắp xếp và chấp nhận một 
thỏa thuận tương tự với M1, như một phần của giao dịch ngân hàng Bullion, và việc bảo tồn cho thỏa 
thuận Hiệp ước  và các giao dịch quốc tế. 

Sự đoàn kết quốc tế rất quan trọng đối với độ phân giải việc kinh tế khủng hoảng đa chiều, bao gồm cả 
kinh tế khẩn cấp mà mỗi quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đều khổ sở mắc phải, việc nay cần được 
xem xét vì lợi ích an ninh và bảo tồn vấn đề tài chính cho tất cả trên toàn cầu, trong tất cả các nước trên 
thế giới.  

  M1 tuyên bố, "XIN HÃY BẮT ĐẦU HOÀ BÌNH VÀ DỪNG NGAY THẾ CHIẾN THỨ III ! Đây là thời gian  
HÒA BÌNH và hãy để cho quân đội bảo vệ quyền con người, để tất cả mọi người trên Trái đất có thể ủng 
hộ cuộc biểu tình ngoại giao cao nhất cho HÒA BÌNH. Đã đến lúc xoay vòng Trái đất với Hòa bình và bãi 
bỏ mọi hình thức thuộc địa hóa giá trị và phẩm giá con người thông qua hệ thống ngân hàng đã tạo ra 
chế độ nô lệ phải kết thúc. Tất cả các hình thức mâu thuẫn của con người giờ đây phải được giải quyết 
và được chữa lành ... Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nói rằng THƯỢNG ĐẾ LÀ MỘT! 

 

 Muốn biết thêm bất kỳ thông tin bổ sung, hãy truy cập trang mạng: www.swissindo.news   
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