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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

CHO PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC 

NHÂN VIÊN UN SWISSINDO ĐƯỢC THA BỔNG TRONG CÁO BUỘC GIAN LẬN: XÁC NHẬN PHIẾU 
M1 UN SWISSINDO CƠ BẢN THU NHẬP HÀNG THÁNG CHO CUỘC SỐNG TRÊN THẾ GIỚI! 

ECUADOR,  23 tháng 4 năm 2018 - Thứ sáu ngày 6 Tháng tư công lý đã được thực thi tại tòa án Caluma, tỉnh Los 
Rios Ecuador, vì nhân viên của UN Swissindo (UNS), Nelson Gustavo Bejarano Rocha và ba thiện nguyện viên của 
UNS từ COPLAC GpDR (Jonathan Joel Abril Lopez, Julio Lino Tomala Contreras, Raul Ezequias Llanos Nunez), đại 
diện bởi luật sư Pablo Arellano Martinez, đã được tha bổng khi bị kết án tội lừa đảo và bất hợp pháp, phân phối 
phiếu M1 (M1V) 'trái phép' cho người dân ở Ecuador. Vụ kiện này bị bác bỏ, dựa trên bằng chứng quan trọng trình 
bày, có xác nhận việc M1V đảm bảo một thu nhập đời sống cơ bản, như một phần của sự toàn diện thế giới nhiệm 
vụ của thanh toán 1-11 (P1-11), để giải phóng hệ thống nô lệ nợ của thế giới . Nelson và ba thiện nguyện viên đã 
được chứng minh vô tội và thẩm phán Diego Mauricio Jarrin Velasco đã bác bỏ vụ kiện này. 

Vào tháng 10 năm 2017, nhân viên Nelson, của COPLAC GpDR, một chức phi chính phủ cho sự phát triển của dân 
sự xã hội của Ecuador NGO, gia nhập UNS, là một tình nguyện viên, một đại diện cho khu vực của Ecuador, bày tỏ 
sự quan tâm xã hội hóa và phân phối lợi ích của M1V, triển khai Mô hình mới của mình thực hiện hợp tác với  các  
Hiệp hội, hội đồng cộng đồng, cơ sở... để tài trợ cho M1V và lưu trữ các sự kiện cung cấp in ấn các bản sao của 
những món quà M1V toàn cầu cho các thành viên và tự quản lý các chi phí của các sự kiện trong nội bộ, mô hình 
mới để hợp tác với Hiệp hội, Hội đồng cộng đồng, Tổ chức ... để tài trợ cho phiếu M1V và tổ chức các buổi hợp 
cung cấp bản in của Quà tặng toàn cầu, Phiếu M1 cho các thành viên và quản lý chi phí của các sự kiện trong nội 
bộ. 

Một Báo động đỏ quốc gia  đã dẩn đến cảnh sát, khi một tốp người dân gian lận bắt đầu tính phí từ $1 đến $200 
cho Phiếu M1 miễn phí. Ngày 15 tháng 2 năm 2018, nhân viên Nelson đã bị bắt, ở tỉnh thành phố của Caluma của 
Los Rios,  cách xa quê hương của ông Guayaquil 2 giờ đồng hồ, tại các cơ sở của Drivers Union, trong khi trình bày 
việc Phiếu M1 cho các thành viên. Không có một tài liệu chính thức UNS ID của ông được đưa vào xem xét, như 
trường hợp của ông được dựa trên 3 lời khai sai và trong một vi phạm trắng trợn, buộc tội nhân viên Nelson có sự 
gian lận lớn, không được bão lãnh, còn bị phạt một khoản thời gian từ 7 đến 10 năm tù. Nhân viên Nelson được 
chuyển đến cơ sở giam giữ của Guaranda, tỉnh Bolivar cách Caluma 3 giờ đồng hồ, tạm giam 30 ngày trong khi chờ 
đợi điều tra. Ông đã bị giam tổng cộng 50 ngày, trong thời gian đó 100 luật sư đã được phỏng vấn và được cung 
cấp bằng chứng đáng kể cho rằng tất cả họ đều kết luận vụ án không có căn cứ cho một khoản thời gian phạt cực 
cao. Kể từ đó họ đã tiếp tục quan tâm và theo giỏi UNS P1-11 và phiếu M1V. Nhân viên Nelson cũng nhận được 
một phẫu thuật túi mật cấp cứu đã bị đình trệ vì ông đã bị bắt. 

Phiếu Phiếu M1, đảm bảo một thu nhập đời sống cơ bản, được phát hành cho người dân của Indonesia, ngọn hải 
đăng của thế giới, ngày 9 tháng 5 năm 2017. Nó đã được công bố rằng bắt đầu từ ngày 17 tháng tám năm 2017, 
mọi công dân, bao gồm cả TNI, POLRI, PNS (nhân viên ngân hàng vv), người có E-KTP (chứng minh nhân dân) và 
chủ phiếu M1, đều có quyền để đăng ký một tài khoản mới tại PT. Bank Mandiri TBK, trong bất kỳ các tỉnh của 
Cộng hòa 34 Indonesia (RI). 



Nhiệm vụ quyền con người này đã lan tràn qua các tỉnh ở Indonesia. Hơn 10 triệu M1 chứng từ đã được phân phối 
và sẵn sàng cho các ngân hàng. Tin tức đã lan rộng khắp toàn cầu để cung cấp cho tất cả nhân loại tự do và thay 
đổi hệ thống tài chính vào một mô hình mới của sự thịnh vượng, hòa bình và sự hài hòa cho tất cả nhân loại. 

Sứ mệnh cao cả này UN Swissindo, Hoàng Đế của các vị Vua dàn dựng, Hoàng gia K.681, HM MR. A1. Sino.AS.S'2'. 
IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST. M1 (aka M1). Phiếu M1 là một công cụ pháp lý đáng chú ý (ngân hàng). Thanh 
toán 1-11 (P1-11) là một giải pháp quà cung cấp DUY NHẤT trên thế giới. Nó được thiết kế để giải phóng hơn 7,5 tỷ 
người trên 5 châu lục (Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Úc & Châu Mỹ) để cung cấp cho tất cả một thu nhập cơ 
bản bảo đảm cho cuộc sống. Ngoài ra, P1-11 sẽ tài trợ dự án nhân đạo, xây dựng dự án Venus (cộng đồng-sinh 
thái) trên mỗi châu lục này, khởi động sáng tạo tự nhiên, khôi phục kinh tế ổn định và phẩm giá con người trong 
một nỗ lực để cưú vớt trái đất và các hệ sinh thái. 

Hy vọng mọi người được hưởng phúc lợi xã hội, bình đẳng công bằng xã hội và chủ quyền thông qua chương trình 
UN-SWISSINDO là phù hợp với nội dung của Grand Acclamation đã được M1 công bố công khai ngày 16 tháng 10 
năm 2016 tại Taman Pandang, ở phía trước của cung điện chính phủ ở Jakarta. Phiếu M1, chứng nhận đã được 
chấp nhận, được tòa án tối cao của Indonesia thừa nhận và không tranh chấp / thử nghiệm SPRIN NO. UN-
81704/009 M1. 

Phiếu M1 nghĩa vụ của con người này 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 AB), các ngân hàng được bổ nhiệm và người dân trên thế giới là 
những người thừa kế, cho phép mỗi người nhận giữ giấy ủy quyền, với nhận dạng thích hợp, lên đến 6 triệu đô la 
Mỹ trong một đời sống. số tiền này sẽ được lưu giữ trong các chương mục trong cũa ngân hàng để tạo ra một thu 
nhập hàng tháng cơ bản và an ninh tài chính sẽ đẩy 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 có những tiến bộ to lớn ở Indonesia, và bây giờ Ecuador, mặc dù có những người hoài nghi và đối 
thủ muốn duy trì nguyên trạng và tiếp tục khai thác nhân dân và quyền con người trong nỗ lực để kiểm soát và sử 
dụng con người để tạo ra lợi nhuận /quyền lợi riêng tư. Mọi người có thể thấy các tài liệu và hồ sơ lịch sử chứng 
minh tính hợp lệ của UN Swissindo và M1.  Các hồ sơ quan trọng của Microfilm Mã số 99.98 và F.L.O có tổ chức và 
dưới quyền duy nhất của M1 và là xác nhận pháp lý cao nhất. 

Phiếu M1 sẽ được xử lý thông qua các tài khoản vô hạn ASBLP lựa chọn (được kiểm toán bởi ngân hàng thế giới và 
Liên hiệp quốc vùng của kinh tế và xã hội - UN-DESA) xác nhận như một phần của kiểm toán cuối cùng 884 tài 
khoãn của ngân hàng thế giới, các ủy ban 300 -  Cơ quan hữu cơ Thế Giới-Liên Hiệp Quốc, (Báo cáo kiểm toán vô 
hạn: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf)  và mặt tiền-tiền không ở trong 
ngân hàng. Tất cả các ngân hàng đồng ý chấp nhận cung cấp món quà này để phát hành tất cả các nợ thế giới và 
các quá trình cơ bản thu nhập cho cuộc sống thông qua trợ cấp phiếu M1 sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm (1.5̀%) 
cho việc quản lý tất cả các giao dịch xử lý cho các khách hàng của họ. 

Tổng thống Indonesia, thống đốc của ngân hàng Indonesia (BI), lãnh đạo ngân hàng 6 của thủ tướng chính phủ và 
chính phủ và ngân hàng của phần còn lại của ngân hàng thế giới 884 được mời đến gặp gỡ với các đại diện UNS ở 
mỗi nước để chuẩn bị các chương trình cho các phúc lợi của những người theo quy định của LIÊN HIệP QUỐC 
(UNIVERSAL) tuyên ngôn nhân quyền năm 1948, bài 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 mật trong trường hợp có thất nghiệp, bệnh tật, người Khuyết 
tật, bụa, tuổi già hoặc khác thiếu kế sinh nhai trong hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của họ. 

UNS sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Indonesia và thế giới, không chùn bước, cho đến khi thanh toán 1-11 được 
hoàn thành, đưa tự do và tôn vinh tất cả chúng sanh tinh khiết, bắt đầu với việc chấp nhận thu nhập hàng tháng cơ 
bản của họ như là bước tiến trong trải qua các thực tế của thiên đường trên trái đất.  



Để có thêm bất kỳ thông tin bổ sung, và để tải phiếu M1 miễn phí của bạn một thu nhập cơ bản cho cuộc sống hãy 
truy cập vào trang web www.swissindo.news  
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