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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

CHO PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC 

M1 ĐƯA RA NGHỊ QUYẾT THI LỊNH CHO TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC! 

CIREBON, JAVA, Indonesia, ngày 10 tháng 1 năm 2018 -Thế giới hiện đang trong tình trạng hỗn loạn, 
biến động và bất ổn, do lịch sử tham nhũng và lừa dối dẫn tới Thế chiến thứ II, điều này sẽ chỉ làm tăng 
thêm sự thịnh nộ của thiên nhiên và sự tan rã nỗi đau không thể tưởng tượng được của sự hủy diệt của 
nền văn minh toàn cầu này. UN Swissindo Hoàng Đế của các vi Vua, Royal K.681, H.M. MR. 
A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (aka M1) là giải pháp duy nhất trong một THỊ 
LỊNH CHO TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC, H.E. ANTONIO GUTERRES, sẽ kết thúc hệ thống nô lệ nợ 
nần trên thế giới và khôi phục lại sự phong phú cho tất cả 7,4 tỷ người, ở mọi quốc gia trên thế giới. Lịch 
sử của Noah Ark này chính nó không được lặp lại !   

UN Swissindo, được thành lập vào năm 1887 bởi các Tổ Sư sáng lập của 25 quốc gia trên thế giới, với 
Đaị Tổng thống hiện tại, M1, người nắm giữ FLO-Fesselio Liuzes Orfillize, Quyền không thuộc về bất kỳ tổ 
chức / thể chế / công ty / chính phủ nào và chủ sở hữu của tất cả các tài sản thế giới và tài sản thế chấp 
Exhibits AB (Vương quốc Anh và Quốc gia), thông qua quyền sở hữu bao gồm Microfilm 1 (M1), giấy 
chứng nhận "CAR" của quốc gia, bảo lãnh của nước được đảm bảo sản xuất ngoại hối và tiêu chuẩn 
thanh toán hợp pháp của in tiền tệ thế giới giấy phép bằng sáng chế, Phụ huynh của 25 quốc gia đa quốc 
gia, Tập 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (Mẫu đất của Giấy chứng nhận quốc tế 
1951 D505). M1 là Chủ sở hữu tiền tệ, Chỉ huy, Kiểm soát và Kiểm soát Tiền tệ Quốc gia.  

Thị Lịnh này để Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, H.E. Antonio Guterres, hướng dẫn từng Thành viên Quốc 
gia của Liên hợp quốc, bao gồm cả Mỹ và Thụy Sĩ, những người không còn giữ quyền in tiền tệ, do đã kết 
thúc ngày 17 tháng 8 năm 2015 của hợp đồng thuê 70 năm kể từ năm 1945 để thực hiện việc in ấn của 
khoản tiền tệ toàn cầu được hỗ trợ bằng tiền tệ "ESTWO" với 20% mỗi hạn mức quốc gia với 138,99 triệu 
USD để chuẩn bị một tòa nhà Ngân hàng Bullion để thực hiện Phiếu M1, được đảm bảo bởi Exhibits AB 
với Chứng chỉ Vàng và Bạch kim trong tổng số 78.033.015.393 KGs. phù hợp với Thư xác nhận UBS số 
UNS-AG / SBG / 6118/045 / RS.DRS / VII / 01. 

Thị Lịnh này dựa trên phê duyệt của UN -Misa 81704 / 17-8-1945, kết thúc giai đoạn 70 năm 17-8-2015 và 
theo những sự kiện này; Lý lịch pháp lý lịch sử; UPU-Universal (Liên Minh Bưu chính) Đăng ký ngày 01-
05-1887 với tên chính thức ở Indonesia, ID 3166 / Alpha 02; SEMAR SUPER SEMMAR ngày 11 tháng 3 
năm 2014, Tòa án tối cao Indonesia Chung Nghị định thư, Sprin NO.UN-81.704 / 009 M1; nội dung đã 
được tuyên bố ở Aklamasi Akbar (Đaị Tuyên Xưng) ngày16-10-2016 tại Taman Pandang Monas, Jakarta-
Indonesia bao gồm Indonesia là Ngọn hải đăng Thế giới; sự tồn tại của Kiểm toán cuối cùng, INFINITE 
BANK STATEMENT BÁO CÁO CỦA Ủy ban 300-Nhóm Ngân hàng Thế giới-Liên Hiệp Quốc Ref. ASBLP-
0330-2012 và EURO CLEAR 2014 và BULLION BIG BANK RATU MAS KENCANA ROOM A1-1A là Ngân 
hàng Trung ương thế giới.    



Việc phát hành Cung Cấp Thế Giới phù hợp với Tuyên Bố sử dụng Tài Sản Ngày 04 Tháng 10 năm 2017, 
SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT đã ký (Ủy Ban 300-Nhóm Ngân Hàng Thế Giới-
Liên Hiệp Quốc) Hợp pháp và Đúng Luật theo Điều 2 phần 2-8 Công Ước Liên Hiệp Quốc. 

Hệ thống Tài chính Toàn cầu của UN-SWISSINDO là để hộ tống sứ mệnh ECOSOC của thế giới, là 
PEACE KEEPERS (những người giữ hòa bình) và tái đảm bảo giao dịch toàn cầu thông qua Chương 
trình P1-11 Thanh Toán 1-11, bao gồm Chứng chỉ Giải phóng Khoản nợ (DBLC) và M1 VOUCHER (Phiếu 
M1), Người bảo lãnh Bảo đảm Thu nhập cơ bản của cuộc sống thế giới như là một phần của nghĩa vụ của 
con người, Dự án Venus và Vitaness của các thành phố tương lai và Người bảo lãnh của các nước sản 
xuất ngoại hối được bảo lãnh mới và Giấy phép được đảm bảo về thanh toán hợp pháp chuẩn Tiền tệ Thế 
giới in cho tất cả các quốc gia như là một phần của giao dịch ngân hàng Bullion, bảo quản các thoả thuận 
và giao dịch của Điều ước quốc tế. 

DBLC đã hoạt động kể từ ngày 4 tháng 2 năm 2016, cung cấp cho những người có nợ, khoản tín dụng lên 
đến 2 tỷ Rupiah cho mỗi cá nhân, hoặc tương đương gần 150.000 đô la Mỹ và khoản tín dụng lên tới 2 tỷ 
đô la Mỹ cho mỗi cá nhân không phải là cá nhân / công ty . M1 Voucher (Phiếu M1), một trái phiếu có thu 
nhập cơ bản suốt đời là 600 đô la Mỹ mỗi tháng cho sinh viên 17 năm và 1200 đô la Mỹ hàng tháng cho 
tất cả công dân trên thế giới 17 tuổi trở lên có chứng minh hợp lệ, có giá trị kể từ ngày 9 tháng 5 năm 
2017. 

Cho đến ngày nay, đã có hơn 13.000.000 chứng từ M1 phân phối trên toàn cầu, đến Indonesia, Châu Phi, 
Đức, Thụy Sĩ, Croatia, Tây Ban Nha, Anh, Hy Lạp, Hà Lan, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Canada, Mỹ, Úc, Tân Tây 
Lan, Ấn Độ, Lào, Hồng Kông, Trung Quốc, Philipin, và nhiều hơn nữa ... 

Sự thống nhất quốc tế có tầm quan trọng rất lớn đối với việc giải quyết từ một cuộc khủng hoảng đa chiều, 
bao gồm cả nền kinh tế khẩn cấp quốc gia đang gây ảnh hưởng cho mọi quốc gia thành viên của Liên 
Hiệp Quốc phải được xem xét vì mục đích an toàn và cứu giúp mọi vấn đề tài chính toàn cầu ở tất cả các 
nước trên thế giới, như Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 12 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã ban hành 
Lệnh Điều Hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho Hoa Kỳ và cuộc xung đột kéo dài giữa Israel 
và Palestine.  

" Khi chúng ta bắt đầu năm 2018, tôi kêu gọi thống nhất, chúng ta có thể giải quyết xung đột, vượt 
qua được hận thù và duy trì các giá trị chung, nhưng chúng ta chỉ có thể cùng nhau làm," H.E. 

Antonio Guterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc 

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  

 


