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"Augustus 17-én Indonéziában megkezdődik az alapjövedelem 
folyósítása… később pedig szerte a világon!" 
 

CIREBON, JÁVA, Indonézia, 2017 Augusztus 1. –  A magánszemélyeknek szóló, egy életen át folyósítandó 
alapjövedelmet, melyet az M1-es utalványunk garantál, 2017. május 9-én realizálták Indonézia (a Világ 
Világítótornya) polgárai számára. Ez az első állomása egy, a bolygónk egészét átfogó folyamatnak (World 
Mission of Payments 1-11; P1-11), mely alapjövedelmek kifizetését indítja el a föld minden lakosa számára, 
hogy felszámolja a világban  kialakult függő, a rabszolgatartó társadalmakat idéző viszonyokat. Ezen  
kifizetések első időpontja 2017. August 17-re lett meghirtve. Minden polgár, beleértve a TNI, POLRI, PNS 
területen dolgozókat (banki dolgozókat is...), akinek megvan a személyi igazlványa (E-KTP) és birtokosa az M1-
es utalványnak, jogosult arra, hogy magát új ügyfélként regisztrálva a banktól hozzájusson ehhez a 
jövedelemhez. A Bank Mandiri TBK az Indonéz Köztársaság mind a 34 tartományában végzi a kifizetéseket. 

Az Emberjogi Misszió nagy lendülettel és kitartással végezte munkáját az indonéz tartományokban, több, mint 
tízmillió M1 utalvány kitöltésében és érvényesítésében segített, azok tulajdonosai most készen állnak, hogy 
fogadják a bankszámlájukra érkező alapjövedelet. Ennek híre bejárja a világot, növelve az emberek 
szabadságfokát, és megváltoztatja a megcsontosodott pénzügyi rendszereket, új paradigmát hozva, amelynek 
középpontjában béke, harmónia és minden ember boldogulása áll.  

Ezt a nemes küldetést az UN Swissindo végzi (teljes nevén: King of Kings, Royal K.681, H.M. MR. 
A1.Sino.AS.S”2”.IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1, egyszerűsítve: M1). Az M1 utalvány egy figyelemre 
méltó, legális banki okirat. A Kifizetések 1 – 11 (P1-11) az EGYETLEN  Megoldás Világméretű Adományok 
Felajánlására. Úgy lett szervezve, hogy 5 kontinens 7,5 milliárd emberét szabadítsa meg a világban eluralkodó 
egyenlőtlenségek terhétől és Ázsia, Afrika, Európa, Ausztrália és Amerika minden lakosáról egy egész életen át 
folyósított alapjövedelemmel igyekszik gondoskodni. A P1-11 kifizetések mindezen túl a különféle humanitárius 
projekteket is segítik, Vénusz Projekt néven pedig olyan öko-közösségeket építenek, amelyek kezdeményezik a 
természetes környezetek kreatív kihasználását, igyekeznek helyreállítani a gazdasági stabilitást az emberi 
méltóságot, és komoly  erőfeszítéseket tesznek a Föld ökoszisztémájánakmegmentésére.  

 Az UN-SWISSINDO Program igyekszik az emberek számára megteremteni a lehetőségét a jólétre, a 
társadalmi igazságosságra és szuverenitásra. Amióta bemutatták az M1 utalványt 2016 október 16-án, Taman 
Pandangban, a State Palace of Jakarta előtt, nagy tetszésnyilvánítással fogadták. Az M1 utalást mint 
tanusítványt örömmel  fogadta és elismerte Indonéziában a legfelső bíróság (Supreme Court of Indonesia and 
Non Litigation / Trial SPRIN NO. UN-81704/009 M1). 
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A személyi kötvény (Human Obligation) M1 utalás legális és törvényes megállapodás három fél között: első az 
M1 (a pénzek fölött rendelkező valódi tulajdonos), a második a kinevezett bank, mely az összeget folyósítja, 
harmadik pedig a lakosság. Az utóbbiak számára a megfelelő iratok kitöltése és érvényes igazolványok 
bemutatása után 6 millió dollár lesz utalva, nem egy összegben, hanem havi részletekben, életjáradék 
formájában, úgy, hogy minden ember számára a megbízott bankban letétet helyeznek el, amelyből havonta 
folyósítanak életjáradékot,  Ez olyan jellegű anyagi biztonságot teremt, amely az emberek zömét felemeli a napi 
szintű túlélési módból egy teljesebb élet felé, amelyben saját otthon, a megfelelő mozgástér és anyagi biztonság 
jut a családjuknak. 

 Az UN Swissindo (UNS) hatalmas küzdelmet folytat azokkal a rosszindulatú, az alapjövedelm folyósításában 
ellenérdekelt körökkel, akik szeretnék fenntartani a világban kialakult status quo rendszert, hogy az emberek 
kizsákmányolásával, jogaik elfojtásával kontroll alatt tarthasság az lakosság jelentős részét, kihasználva őket, 
hogy magukak minnél több profitot termeljenek. 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. 

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) és a Non-Bank Cash Funds. Minden olyan bank, amely egyetért és elfogadja ezt az ajándékozási 
programot, és ezáltal részt vesz a világ teljes adósságának felszámolásában, és aranyban garantált pénznemet 
biztosít, 1,5 százalékot kap ügyfelei összes tranzakciójának kezeléséért. 

Az indonéz elnökség, az Indonéz állami jegybank (BI), továbbá a hat Prime Bank vezetői és a 884 bankból álló 
Governments and Bankers egyesület meghívókat kapott, hogy minden országban találkozzon az UNS 
képviselőivel, hogy kialakítsák az utalások rendszerét, amely az emberek jólétét szolgálja majd, összhangban 
az emberi jogok 1948-ban készült deklarációjának 25-dik cikkelyével:  

„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 UNS továbbra is együttműködik az indonéz kormánnyal és a világ minden más 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, az angol nyelvű M1 űrlap letöltését pedig 
innen teheti meg: http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-Voucher-Indonesian-with-English-
Translation.pdf 
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