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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 
  

AZONNALI KÖZLÉSRE 

  

"Az életjáradék jellegű alapjövedelem előtt nem lehet gátat szabni sem Indonéziában sem a 
világban!” 

CIREBON, JAVA, Indonézia, 2017. június 12. - Az egész életen át tartó alapjövedelmet garantáló 
M1 utalvány elsősorban a Világ Világosságának tartott indonéz népnek készült, 2017. május 9-én. 
Ennek folyománya a Kifizetés 1-11 Világ Misszió, amelynek célja, hogy szerte a világon 
megszabadítsa a megszorult embereket az adósságok rabságából. Emberjogi missziónk már 
kiterjedt az indonéz tartományokra, ahol több ezer M1 utalvány lett kiosztva, ezek már banki 
letétként várják, hogy kiutalják őket. Ennek híre terjed, egyre többen ismerik meg a folyamatot, 
amely lebontani szándékozik az társadalmakra telepedett korrupciót, történelmi múltból származó 
uzsorát, létrehozva a pénzügyi rendszer paradigmaváltását, hogy a világon minden ember 
számára lehetőséget teremtsen a fejlődésre, a jólétre, a békére és harmóniára, minden Isteni 
teremtmény számára „úgy a Földön, mint a Mennyben*” 

 
Ez a nemes és történelmi jelentőségű projekt — az M1 utalvány illetve az 1-11 Kifizetés — az 
EGYETLEN  Világszintű Megoldás Ajándékozási Ajánlat része. Célja, hogy 5 kontinensen több 
mint 7,5 milliárd embert szabadítson fel az anyagi terhek alól, biztosítva számukra a 
megélhetéshez szükséges alapjövedelmet. Mindenkinek. Célja továbbá, hogy humanitárius 
projekteket finanszírozzon, megvalósítsa a Venus-projektet (ökológiai közösségek) minden 
kontinensen, támogassa a természetes kreativitást, helyreállítsa a gazdasági stabilitást és az 
emberi méltóságot, illetve, hogy megmentse a Földet és ökoszisztémáit. Ezt a missziót az ENSZ 
SwissIndo King of the Kings, Royal K.681, H.M. ÚR. A1.Sino.AS.S”2” .IR. Soegihartonotonegoro 
H.W.ST.M1 (más néven M1) szervezi és irányítja. 
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Ez az Emberi Kötelezettség — az M1 utalvány — törvényes és jogilag kötelező erejű 
megállapodás három fél között (a. M1 (az eszközök tulajdonosa és birtokosa, az AB 
mellékletben), b. kinevezett bankok és c. a világ népei, mint kedvezményezettek), amely minden 
megfelelő azonosítóval rendelkező embert az élete során feljogosítja a személyenként nekik járó 
6 millió amerikai dollár felvételére. Ezt az összeget a szerződő bankokban helyezik letétbe, így 
létrehozva az alapot a havi rendszerességgel utalt alapjövedelemhez. Ezzel pénzügyi biztosítékot 
teremtünk, amely elmozdítja  az embereket a "túlélési mód" mélységeiből, hogy teljes életet 
élhessenek, vásárolhassanak otthont, járművet, és anyagi biztonság legyen a családokban. 
 

Az ENSZ SwissIndo (UNS) óriási előrelépést tett ez ügyben, annak ellenére, hogy az ellenfelek és 
ellenzők egyfajta status quo-t (változatlan állapotot) szeretnének fenntartani, továbbra is 
kihasználva a népeket, megkurtítva emberi jogaikat. Ezek a körök komoly erőfeszítéseket tesznek 
a világ vagyonának további halmozására és a felette gyakorolt kontroll elérésére. Az emberek 
azonban megszemlélhetik azokat a dokumentumokat és történeti feljegyzéseket, amelyek az UN 
Swissindo-t és M1-et igazolják. A legfontosabb közülük a 99,98-as kódszámú mikrofilm, az F.L.O. 
Ezt az M1-szervezetnél (mint egyetlen jogosult tulajdonosnál) tárolják és a legmagasabb jogi 
érvényességgel rendelkezik. 
2016. október 16-a, az M1 szervezet által történt nagyszerű bejelentés óta minden a nyilvánosság 
előtt zajlik, jogilag alátámasztott módon, beleértve a Indonézia Mahkamah Agung (SPK) 
legfelsőbb bírósági ítéletét is tartalmazó közös rendeletet. Az UN-81704/009 M1utalvány 2016. 
június 24-én az UNS számára olyan jogállást teremtett, amely szerint az UNS mint országos és 
nemzeti érdeket szolgáló intézmény magasabb szintű, mint az addigi legmagasabb szintű 
intézmények. Indonézia elnöke, a Bank Indonesia (BI) kormányzója, a hat legjelentősebb Indonéz 
bank valamint a világ 884 bankjának vezetői felkérést kapnak, hogy minden országban 
találkozzanak az UNS-képviselőkkel az emberek jólétét szolgáló program elkészítésére. 

Természetesen várható volt – és ezt meg is tapasztaltuk - hogy a jelenlegi rendszerek érdekeltjei 
és az általuk befolyásolt hatóságok kritizálták az UNS-t, hamis állításokkal próbálták hiteltelenné 
tenni, ám ezek nem nyertek bizonyosságot. Különösen az OJK, az indonéziai Központi Bank által 
2014. január 1-jén kinevezett Indonéz Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság próbált keresztbe tenni, 
amely  felügyeleti szervként működik "egy stabilabb és szilárdabb pénzügyi rendszer 
létrehozásának támogatása érdekében." Azok számára, akik nem értik az UNS és az M1 
törvényes és jogerős álláspontját, ezek a kommunikációs manőverek félrevezetőek lehetnek, és 
gyakran sikerült is jóléti céljaink ellen hangolni egyes helyi hatóságokat, helyi médiumokat és a 
kormány egyes képviselőit. Megalapozatlan, fenyegető és ellenőrizetlen állításaikkal kitartóan 
próbálják lejáratni az UNS-t, és minden eszközzel igyekeznek maguk mellé állítani a 
nyilvánosságot. Így próbálják akadályozni az emberi jogokra, bőségre és szabadságra méltó 
társadalom kiépítésére irányuló jóléti céljainkat. A kormányok felelőssége, hogy az emberekkel 
együtt dolgozzanak, az emberek érdekében  és az emberekért, valamint hogy bejelentsék 
ezt a rendkívül fontos tájékoztatást az életjáradék jellegű alapjövedelemről a 2008. évi 14. 
törvény 4. cikkelyével összhangban. 

 
Az M1 Voucher t és az adósságterhek megszabadításáról szóló információkat, amelyek a 
Kifizetések 1-11 részét képezik, a rádióban, a tévében és a nyomtatott sajtóban is közzétettük, így 
hivatalosan, dokumentálhatóan igazolható, milyen jóléti célok mentén állunk ki. Azok a 
 közlemények, amelyek szerint a Kifizetések 1-11 program nem felel meg az Indonéziai Bank 
adósságrendezési mechanizmusának, olyan elsietett értékelések és megalapozatlan 
mesterkedések, amelyek félrevezető hírként jelennek meg, megtévesztve a nyilvánosságot. Vajon 
megengedhető, hogy bármelyik csoport vagy kormány megakadályozza az embert a békés 
fejlődésében és létezésében? Semmilyen személynek, szervezetnek vagy kormányának 
nincs joga arra, hogy megakadályozza akár az indonéz lakosságot, akár a világ népességét 
(az M1 Utalvány legális kedvezményezettjeit), hogy az élethez szükséges alapvető 
juttatásukat megkaphassák. Sokkal inkább ez a mesterkedés az, ami sérti az emberi 
jogokat! 
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UNITED NATIONS (UNIVERZÁLIS) EMBERI JOGOK NYILATKOZATA 1948 

       28. cikkely 

1. Mindenkinek joga van a megfelelő egészségügyi és jóléti életszinvonalhoz saját maga  és 
családja részére, ideértve az élelmiszereket, a ruházatot, a lakhatást és az orvosi ellátást, 
valamint a szükséges szociális szolgáltatásokat, valamint a biztonsághoz való jogot. Olyan 
körülmények esetében is mint a  munkanélküliség, a betegség, a fogyatékosság, az 
özvegység, az idős kor vagy más megélhetési probléma amelyek az egyén hatókörén kívül 
esnek. 

 
    Az Indonéz Köztársaság 1945-ös alkotmányának  28I. Cikkelye: 
"Az élethez való jog, a bántalmazás elleni védelm, a gondolat és a lelkiismeret szabadsága, a 
valláshoz való jog, rabszolgaság tilalma, a törvény előtti személyes jog elismerése és hogy 
 visszamenőleges törvény alapján nem indítanak büntetőeljárást, olyan emberi jogok, amelyek 
semmilyen körülmények között nem vonhatóak meg." 

  

Az M1 utalványt és a DBLC-t a Világbank által ellenőrzött és az ENSZ Gazdasági és Szociális 
Minisztériuma (UN-DESA) által ellenőrzött  és kiválasztott  Infinite ASBLP-számlákon keresztül 
végzik, a 884 bank ellenőrzésének részeként - A the Committee of 300 - The International 
Organic Agency-United Nations (Korlátlan Kiutalások Auditálása: http://swissindo.news/wp-
content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf). Minden olyan bank, amely egyetért és 
elfogadja ezt az ajándékozási programot, hogy részt vegyen a világ teljes adósságának 
felszámolásában, és aranyban garantált pénznemet biztosítson, százalékot kap ügyfelei összes 
tranzakciójának kezeléséért. 

Az UNS továbbra is együttműködik az indonéz kormánnyal és a más világ kormányaival is, amíg 
a Kifizetések 1-11 be nem fejeződik, ezáltal esélyegyenlőséget hozva, és megtisztelve minden 
emberi lényt. A havi alapjövedelem megvalósítása olyan előrelépés, mely közvetve segíthet 
megtapasztalni valami hasonlót, mint a Mennyei élmény a Földön. 

 
További információért látogasson el a www.swissindo.news weboldalra és az angol M1 utalvány 
letöltésére http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-voucher-indonesian.jpg 

  

  

 


