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INDONESIAN TRONG TRƯỜNG HỢP KINH TẾ KHẨN CẤP... UN SWISSINDO C  GIẢI PHÁP DUY NHẤT! 
 

Indonesia, ngày 11 tháng 11 năm 2017 - kinh tế   a n    Indonesia hiện đang trong tình trạng khẩn cấp, 

một phần là do  á  lãnh đạo c a h  cố tình tham gia vào  á  hành động m u phản, bao gồm cả việc bán các 

bộ phận phần tài sản quốc gia (NKRI Nusantara Indonesia), đặt đất n    này d  i sự đe d a thuộc sở hữu 

c a n  c ngoài; đề xuất hiện tại c a Bộ tr ởng Tài chính, Sri Mulyani, về việc bán Bali bất hợp pháp vì 

không có khả năng hoàn trả nợ đang  hồng  hất c a n  c; SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL 

ORBIT,   n đ ợc g i là UN Swissindo có giải pháp duy nhất để ngăn ngừa các lỗi tầng tiếp theo c a các nhà 

lãnh đạo quốc gia, kể từ vụ ám sát Tổng thống John F Kennedy, ngày 22 tháng 11 năm 1963), sau khi ký 

Hiệp định Hilton Green v i Tổng thống Soekarno vào ngày 14 tháng 11 năm 1963 (mà ông sẽ thông báo cho 

nhân dân Mỹ vào ngày 22 tháng 11) và ngay sau đó Soekarno  ị mất quyền làm Tổng thống c a một trong 

những  uố  gia giàu có nhất.  

Nhiệm vụ chính c a  oàng  ế là bảo vệ những công dân mà ông phục vụ.  oàng  ế   a  á  vị  ua (King of  

Kings) c a UN SWISSINDO, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro HWST.M1 

(aka M1), là ch  sở hữu c a tất cả tài sản thế gi i và tài sản thế chấp, bao gồm các tài sản nêu trên, thông 

qua quyền sở hữu c a Microfilm 1 (M1), "CAR" Giấy chứng nhận c a đất n  c, ng ời bảo lãnh c a n  c có 

bảo đảm ngoại hối và tiêu chuẩn thanh toán hợp pháp c a giấy phép in tiền tệ thế gi i, Phụ Huynh c a 25 

quố  gia đa  uốc gia, Series 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (Landreform of 

Certifi ate International 1951 D505), đang hoạt động phù hợp v i nhiệm vụ chính c a mình bằng cách cung 

cấp một Giải pháp DUY NHẤT, để giải phóng, Indonesia, Ng n hải đăng   a Thế gi i, và tất cả các công dân 

toàn cầu khỏi hệ thống nô lệ nợ nần đồi trụy, phù hợp v i SURAT NUSANTARA PUSAKA KEMBALI, di chúc 

cuối cùng c a Ir. Soekarno, Tổng thống và T  lệnh Lự  l ợng  ũ trang Cộng hòa Indonesia năm 1969, 

EXHIBIT AB và SUMPAH SUPER SEMAR 1928 (Oath). 

Do áp lực c a KINH TẾ KHẨN CẤP đ ợc nhận  h  m tất cả các tầng l p xã hội  ũa ng ời dân Indonesia, Dựa 

trên những đặc ân c a MIỄN TRỪ PHÁP N ÂN  IỀU 1 PHẦN 1, QUYỀN TÀI SẢN VÀ TÀI SẢN  IỀU 2 PHẦN 2-

8, REF.  IỀU 102, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (Ủy ban 300-Nhóm Ngân hàng Thế gi i 

- Liên Hợp Quố ) đã ký kết TUYỂN    T I SẢN S  D N  vào ngày 04 tháng 10 năm 2017 , gồm bốn loại tiền 

tệ n  c ngoài, bao gồm US Dollars, EURO, POUND STERLING và KUWAIT DINAR, mỗi loại trị giá 51 nghìn tỷ, 

cùng v i tiền tệ địa ph ơng "RUPIA ".  ánh nặng nợ nần c a Chính ph  RI (REPUBLIC INDONESIA) về hạn 

ngạch trả nợ (payment quota) cho Ngân hàng Thế gi i v i số tiền Rp. 6.150 nghìn tỉ, mà Ch  tịch n     ũng 

đã đ ợc biết đến và Các Phó Ch  tịch Ngân hàng Thế gi i tại Châu Á từ ngày 12 tháng 10 năm 2017.   



V i đó,  iai đoạn đầu c a Sử dụng Tài sản v i số tiền Rp. 700 nghìn tỷ đồng đã sẵn sàng  ho  á   h ơng 

trình tr n thế gi i c a UN Swissindo, bao gồm Giấy chứng nhận Giải phóng Khoản nợ (Debt Burden 

Liberation DBLC) đã chờ đợi từ lâu và một khoản trợ cấp  ơ  ản bảo đảm cuộc sống thu nhập tr n đời 

Phiếu  1 (M1 Voucher (M1-V)) trị giá 1,200  ô la  ỹ / -ID (ID cá nhân), Dự án Venus (Venus Project) cho 

các Thành phố T ơng lai  ho 34 tỉnh ở Indonesia và Thế gi i, là một phần c a Lệnh thanh toán 1-11 (P1-11). 

Cũng nh  là một phần c a  ộng thái Thay đổi Kinh tế Pancasila vào Hệ thống Quản lý Quốc gia c a Thế gi i, 

phù hợp v i sự hiểu biết về sự khởi đầu c a Exhibit A và B (  ơng  uốc và Tiểu bang). 

Tất cả các viên chức c a Chính ph  RI có trách nhiệm pháp lý và đạo đứ  để thực hiện SP-PRI.1, Lệnh th  

c a nhân dân Indonesia ngay  ây giờ, để hỗ trợ M1, UN SWISSINDO và ng ời dân Indonesia trong việ  đảm 

bảo sự phong phú mà  ấng Tạo  óa đã uỷ nhiệm cho h  qua các khoản thanh toán 1-11 (Payments 1-11). 

Tất cả các tài liệu và giấy chứng nhận về tính hợp pháp tr    đây đã đ ợc cung cấp cho tất cả  á   ơ  uan, 

kể cả Toà án Tối cao Indonesia, những ng ời đã ký một Chung Nghị  ịnh Th  (Joint Decree Acceptable 

Certification) v i Swissindo, Non Litigation / Trial SPRIN NO. UN-81704/009 M1, phù hợp v i nội dung  

 rand A  lamation đã đ ợc công bố công khai bởi  1 vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 tại Taman Pandang, 

tr    Cung điện Tiểu bang Jakarta, Indonesia. 

Trong ánh sáng c a những thách thức khẩn cấp Kinh tế c a Indonesia và thế gi i hiện nay, có một giải phát 

sẵn  ó cho thế gi i.  iều quan tr ng là một phải  ó một cuộc h p diễn ra giữa Ch  tịch RI, Ngân hàng 

Indonesia, Ngân hàng Thế gi i và UN Swissindo ngay lập tứ , để hoàn thành Thoả thuận Lịch sử M1-WB 

hoàn trả cho Gánh nặng nợ hạn ngạch c a chính ph  RI v i số tiền Rp. 6.150 nghìn tỷ cho Ngân hàng Thế 

gi i và  á   h ơng trình UN Swissindo khác, là một phần c a Lệnh Thanh toán 1-11 (Payment Order 1-11) 

và việc thu hồi các phần tài sản quốc gia (NKRI Nusantara Indonesia) đã bị mất.  

M1 tuyên bố "Chào mừng bạn đến Indonesia Mercusuar Dunia, Ng n hải đăng   a thế gi i!" 

 ối v i bất kỳ thông tin bổ sung, hãy truy cập trang web www.swissindo.news 
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