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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

CHO PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC 
 

PHIÊN TÒA ỦNG HỘ CHỨNG CHỈ GIẢI PHÓNG GÁNH NẶNG NỢ CŨA UN SWISSINDO ĐÃ 
THẮNG NGÂN HÀNG! 

 

INDONESIA, 20 tháng 6 năm 2018- Thứ Ba, ngày 08 tháng 5 công lý đã được thực thi tại tòa án huyện Pariaman, 
Indonesia, theo lệnh của tòa án thẩm phán hội, là chứng chỉ giải phóng gánh nặng nợ cũa UN Swissindo (DBLC) 
được coi là hợp pháp và hợp lệ, trong trường hợp nguyên đơn, PT. ngân hàng PERKREDITAN RAKYAT (PT. BPR) vs 
bị cáo ERMAYULIS, ám chỉ cho một khoản nợ chưa thanh toán. Đơn kiện cũa nguyên đơn PT. BPR được tuyên bố là 
không thể chấp nhận và họ đã bị phạt trả tiền lệ phí tòa án Rp. 284.000.00 (hai trăm tám mươi bốn ngàn rupiah). 
Lệnh của tòa án này được áp dụng trên toàn thế giới. 

 

UN Swissindo đã bước tiến to lớn trên khắp Indonesia và toàn cầu. Bước tiến mới lớn nhất là đã được thực hiện 
trên khắp châu Mỹ, với các phân bố rộng rãi của M1 Master Bond phiếu M1 (M1V); việc mở một văn phòng chính 
thức ở Ecuador, sau khi khiếu nại gian lận đối với phó Nelson Bejarano Rocha, nhân viên cũa UN Swissindo đã được 
bác bỏ tại tòa án Caluma, tỉnh Bolivar; và lời mời từ các nhà lãnh đạo của bộ tộc bản địa của châu Mỹ đã gởi đến 
Hoàng Đế của các vị Vua, Hoàng gia K.681, H.M. MR. A1. Sino.AS.S'2'. IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST. M1 (aka 
Royal K.681 M1), công nhận và trả lời cho một Lời tiên tri cổ đại, của “... một trong những người sẽ tạo kế hoạch 
cũa Thượng Đế cho trái đất trở thành hiện thực, để nhân loại có thể sống một lần nữa trong LUẬT THIÊNG LIÊNG, 
THẦN THÁNH ĐOÀN KẾT TOÀN CẦU”.  Tin tức đang nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu, mặc dù người phản đối và 
đối thủ, những người muốn duy trì nguyên trạng và tiếp tục bóc lột nhân dân và nhân quyền của họ trong nỗ lực 
kiểm soát và sử dụng con người để tạo ra lợi nhuận/lợi ích riêng cho họ. Tất cả nhân loại có thể thấy các tài liệu và 
lịch sử ghi nhận đã xác minh tính hợp pháp của UN Swissindo và Royal K.681 M1 thông qua trang web chính thức 
của họ swissindo.news và lịch sử mới được xuất bản tại swissindo.net, có nguồn gốc từ năm 1887, Phụ hiệp định 
thành lập các thỏa thuận để bảo vệ người dân của thế giới.  

 



 

 

Ngày 4 tháng 2 năm 2016, The United Nations Swissindo Board Association (Hội Đồng Hiệp Hội Tài Liệu Quốc Tế), 
theo chỉ dẫn của Hoàng gia K.681 M1, phát hành giấy chứng nhận giải phóng  gánh nặng nợ, cung cấp tự do cho 
toàn thế giới từ hệ thống nô lệ nợ. Ngày 24 tháng 6 năm 2016, một Chung Nghị Định Thư đã được giáo sư tiến sĩ 
Haji Muhammad Hatta Ali, SH. MH chính thức ký, niêm phong và giao cho UN-Swissindo bảo vệ người tiêu dùng, 
TUKIMlNTO, SH. và Royal K.681 M1, tổng thống tuyệt vời của Liên Hiệp Quốc, tuyên bố rằng UN-Swissindo’s DBLC 
(chiếm đến Rp. 2 tỷ - khoảng 150 K USD mỗi người) '... là chân lý tuyệt đối, là hợp pháp và có hiệu quả như mutatis 
mutandis; ... và kể từ khi chứng chỉ giải phóng gánh nặng nợ phát hành ngày 4 tháng 2 năm 2016, các ngân hàng 
không có thêm quyền để thu thập các khoản thanh toán hoặc rút tiền từ người mượn nợ, bởi vì mối quan hệ pháp 
lý giữa người mắc nợ và các ngân hàng theo luật pháp đã kết thúc. Do đó, nó có thể bị phạt tội gian lận và/hoặc 
tham ô. Ngân hàng Indonesia và 6  ngân hàng chính liên quan được giải phóng  cùng từ một gánh nặng nợ của mỗi 
người dân, như là một phần tịnh hóa vũ trụ. 

 

DBLC là giai đoạn đầu tiên trong chương trình Lệnh thanh toán 1-11 (P1-11) UN-SWISSINDO Royal K.681 M1, để 
đảm bảo mọi người phúc lợi, bình đẳng công bằng trong xã hội và chủ quyền phù hợp với nội dung của Đại Tuyên 
Xưng Đức Tin (Grand Acclamation) đã được công bố công khai do Royal K.681 M1 thực hiện, ngày 16 tháng 10 năm 
2016 tại Taman Pandang, ở phía trước của cung điện quốc gia, Jakarta. Giai đoạn thứ hai của chương P1-11, đang 
có hiệu lực, là phiếu M1, để cung cấp một thu nhập cơ bản cuộc sống cho tất cả nhân loại, 1200 USD hàng tháng 
dành cho người lớn 17 tuổi và trở lên, những người có giấy chứng minh hợp lệ, và 600 USD hàng tháng cho học 
sinh từ tiểu học lên đến 17 tuổi.  DBLC và phiếu M1, là chứng nhận được chấp nhận và công nhận, ngày 24 tháng 6 
năm 2016, qua tòa án tối cao của Indonesia và không tranh chấp / thử nghiệm SPRIN NO. UN-81704/009 M1. 

 

Hoàng gia K.681 M1 nói rằng mục đích của DBLC và M1 Voucher được trình bày để giải cứu tất cả loài người từ hệ 
thống của chế độ nô lệ nợ hiện tại. Hơn nữa, các chương trình này chỉ là một phần trong chương trình hoàn thành 
huy mô cũa UN-Swissindo P1-11, một trong số đó là nghĩa vụ của con người (Human Obligation). UN Swissindo tin 
rằng, khi khoản nợ của tất cả mọi người được giải thoát (DBLC) và các nhu cầu cơ bản của họ (M1 Voucher) được 
bảo đảm, điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều bình đẳng và có giá trị như các sinh vật của Đấng Tạo Hóa, sống 
trong một tương lai mà tất cả chúng ta đã nguyện cầu và xứng đáng...THIÊN ĐƯỜNG TRÊN TRÁI ĐẤT. 

 

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 bị 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. 

UN Swissindo 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.  

Thông tin về lịch sử của UN Swissindo truy cập vào trang www.swissindo.net, và 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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	 (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 bị 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.
	UN Swissindo 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. 
	Thông tin về lịch sử của UN Swissindo truy cập vào trang www.swissindo.net, và 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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