
 

 

 

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH UN-SWISSINDO (VISION AND MISSION UN-

SWISSINDO. 

Tầm nhìn: 

Tạo ra "Thiên đường trên trái đất" 

1. Thay đổi và nâng cao trình tự cuộc sống và đời sống con người 

2. Phục hồi bản chất con người như là ta c ph m cao quý nhất   

3. Đem lại cuộc sống phúc lợi dồi dào cho toàn thể nhân loại 

4. Tạo ra một mối quan hệ hài hòa giữa các quốc gia và giữa các ta c ph m của Thượng Đế. 

 5. Nhận thức được mối quan hệ tự nhiên và gần gũi của người nam / người nữ với Thượng      

Đế, Đấng Sáng tạo của vũ trụ, theo tôn giáo mà mỗi người Tôn thờ. 

Sứ mệnh: 

Chu n bị và thiết lập các Quy tắc, Quy chế và Luật của Chính phủ Toàn cầu, Sắp xếp lại Hiến 

chương Liên Hợp Quốc, được Định hướng và Thực hiện Tầm nhìn và Sứ mệnh  

UN-Swissindo bằng cách thực hiện Chương trình về Thanh Toán 1-11 (Payments 1-11). 

Lệnh Thanh Toán 1-11(Payments Order 1-11), sẽ được thực hiện bởi The United Kingdom of 

God Sky Earth và đặc biệt đối với Indonesia bao gồm: 

1. Phân phối Trợ cấp Cuộc sống Bảo đảm hoặc Nghĩa vụ của con người tới hơn 7,5 tỷ con 

người ở năm châu và mỗi người sẽ nhận được một khoản tiền 6.000.000 đô la Mỹ. (Sáu triệu 

đô la) / mổi người, trong số đó bao gồm: 

 a. Thu nhập cơ bản hàng tháng cho học sinh từ tiểu học đến 17 tuổi, mỗi người 600 đô la Mỹ 

(sáu trăm) và từ 17 tuổi trở lên mỗi người được l nh đến 1.200 đô la Mỹ (Một nghìn hai 

trăm) với Giấy chứng minh nhân dân hợp lệ. 

 b. Quỹ để mua nhà, yêu cầu một khi họ đ  lập gia đình và bắt đầu một gia đình. 

 c. Để kinh doanh một doanh nghiệp hoặc kinh doanh cá nhân. 

  

2. Hạn ngạch quốc gia (Country Quota) được cấp cho 253 quốc gia và mỗi quốc gia sẽ nhận 

được một hạn  ngạch là 138.990.000.000.000 đô la Mỹ. (Một trăm ba mươi tám phần nghìn 

tỷ chín trăm chín mươi tỷ đô la). Khoản tài trợ này nhằm hỗ trợ phát triển và chi tiêu của 

quốc gia, trả nợ nước ngoài và thay thế cho khoản thuế thu. Quỹ hạn ngạch này được bao 



gồm để tài trợ cho việc xây dựng Dự án Venus (Các Thành phố Tương lai) ở mỗi quốc gia 

như một biểu tượng cho một nền văn minh thế giới mới.  

3. Hạn ngạch của Ngân hàng (Bank Quota)  cho 253 Ngân hàng Trung ương và 150 Ngân 

hàng Chính phủ trên thế giới, mỗi ngân hàng nhận được 138.990.000.000.000 Đô la Mỹ. 

 4. Cấp Hạn ngạch cho 300 Tổ chức, IPO và các Tổ chức Quốc gia và Quốc tế hàng đầu với 

số tiền 138.990.000.000.000 Đô la Mỹ. 

 5. Cấp hạn ngạch cho 3 TNI Matriices và POLRI (C nh Sát), cho NATO, SEATO và NON 

BLOCK mỗi lần với số tiền là 138.990.000.000.000 USD. 

 6. Loại bỏ các khoản nợ cá nhân, công chức, TNI và POLRI, mỗi lần đến khoản Rp. 

2,000,000,000. (Hai tỷ Rupiah). 

 7. Xoá bỏ nợ công, mỗi khoản nợ lên tới 2 triệu Đô la Mỹ. (Hai tỷ Đô la Mỹ). 

 8. Hạn ngạch cấp vốn cho mỗi quốc gia để tài trợ cho việc xây dựng bao gồm cả việc xây 

dựng Dự án Venus, mỗi khoản là 138.990.000.000.000 đô la Mỹ. - Đối với Indonesia, mỗi 

tỉnh đều được nhận một hạn ngạch như nhau.  

9. Cấp cho khoảng 80.000 ngôi làng trên khắp Indonesia để phát triển làng với số tiền Rp. 

2.500.000.000.000.000 (Hai tỷ đồng và năm trăm tỷ). 

 10. Bồi thường Thanh toán cho mỗi thành viên của TNI, POLRI và Quân đội đa quốc gia và 

thưởng cho mỗi thành viên của UN Swissindo tương ứng với số tiền là 1.200.000 đô la Mỹ. 

(Một Triệu và Hai trăm Ngàn) 

  

vv và vân vân.....  

Qua đó có một cái nhìn thoáng qua về Tầm nhìn và Sứ mệnh và chương trình của UN-

Swissindo, Phương Thức Thanh Toán 1-11 (Payments Order 1-11). 


