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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

AZONNALI HASZNÁLATRA 

AZ UNS KÉPVISELŐJÉT FELMENTETTÉK A CSALÁS VÁDJA ALÓL: ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTOTTÁK 

AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ ALAPJÖVEDELEMET GARANTÁLÓ UN SWISSINDO M1 UTALVÁNYT 

ECUADOR, 2018. ÁPRILIS 23. Pénteken, április hatodikán a calumai bíróság  Ecuador Los Rios nevű tartományában 

Pablo Arellano Martinez ügyvéd képviseletében igazságot szolgáltatott az UN Swissindo (UNS) megbízottja, Nelson 

Gustavo Bejarano Rocha illetve három UNS-önkéntes számára a COPLAC GpDR-ből (Jonathan Joel Abril Lopez, Julio 

Lino Tomala Contreras és Raul Ezequias Llanos Nunez). Felmentették őket a csalás vádja alól, mely szerint állítólag 

az M1 Utalványokat (M1V) ‘illegális’ módon adták az ecuadori polgárok számára. A vádat elutasították, olyan 

lényeges bizonyítékok alapján, melyekből kitűnik, hogy az M1 Utalvány valóban biztosítja az életen át tartó 

alapjövedelmet, a Világméretű Kifizetési Megbízások 1-11 (P1-11) részeként, melyet a világban kialakult rabszolga-

függőségi viszonyok megszüntetése céljából dolgoztak ki. Nelsont és a neki segítő három önkéntest így végül 

ártatlannak találták, és az ellenük folyó pert Diego Mauricio Jarrin Velasco bíró megszűntette.  

2017 októberében Nelson megbízott, a COPLAC GpDR, és az NGO for the Development of Civil Society of Ecuador 

tagja, az UN Swissindo önkéntese lett, annak ecuadori területi megbízottjaként. Nagy lendülettel fogott hozzá az 

M1 Utalványok eljuttatásához a legkülönfélébb társadalmi rétegetben mozogva. Megvalósított egy új modellt, 

amelyben egyesületeket, közösségi tanácsokat, alapítványokat kért fel partnernek, hogy segítsék az M1V 

terjesztését, szponzorálják az űrlapok kinyomtatását, tagjaik számára tegyék lehetővé azok kitöltését, felvállalva az 

M1 Utalványokat szélesebb körben ismertető események költségeit is. 

Aztán a rendőrség össznemzeti Vörös Riadót  fújt, amiért néhány más csoport csalárd módon terjesztette az 

INGYENES M1 Utalványokat, pénzt kérve értük, 1-től 200 USA dollárig. 2015  február 15-én Nelson megízottat 

letartóztatták Los Rios tartomány Caluma városában 2 órára az otthonától Guayaquil-tól, a Vezetői Szakszervezet 

épületében, ahol épp az M1 Utalványt mutatta a szervezet tagjainak. Egyetlen hivatalos UNS-t igazoló 

dokumentumát sem vették figyelembe, és három hamis tanú vallomására alapozva súlyos bűncselekmény 

elkövetésével vádolták meg, olyan hatalmas csalást varrva Nelson megízott nyakába, amelynél óvadékot sincs mód 

letenni, büntetése pedig 7-től 10 évig terjedő szaadságvesztéssel jár. Nelson megbízottat áthelyezték a Calumától 3 

órányira fekvő Guaranda fegyházba, Bolivar tartományba, 30 napos vizsgálati fogságra. Összesen 50 napig tartották 

fogságban, melynek során 100 ügyvédet kérdeztek meg, és végül bizonyítékokat találtak arra vonatkozólag, 

hogy nincs alapja ilyen súlyú vádaknak. Azóta fokozott érdeklődés övezi UN Swissindo Kifizetési Megbízásokat (P1-

11) és az M1 Utalványt. Nelson megbízottnak a letartóztatás miatt el kellett halasztania az epehólyag-műtétjét, 

ezen a szaadulása után esett át. 

Az M1 Utalványt, amely életen át tartó alapjövedelmet biztosít tulajdonosának, Indonézia (a Világ Világítótornya) 

polgárai számára 2017 május 9-én hozták létre. Úgy tervezték, hogy 2017 August 17-től minden polgár (beleértve a 

tisztviselőket, a fegyvesres erők tagjait, és a banki alkalmazottakat is), aki rendelkezik személyi igazolvánnyal (E-

KTP) és birtokában van egy kitöltött M1 Voucher utalvánnak, jogosult olyan új számlát nyitni a PT. Bank Mandiri 

TBK-ban, az Indonéz Köztársaság mind a 34 tartományában, amelyre az alapjövedelem havonta megérkezik. Ennek 

az Emberjogi Missziónak a szele valósággal végigsöpört az Indonéz tartományokon. Több mint 10 millió M1 



Utalványt lett kitöltve, és várta, hogy a bank beiktassa őket. a hír szárnyra kapott az egész földgolyón,  hogy 

szabadság reményét hintse el az emberiség EGÉSZE számára, és a pénzügyi rendszer jelenlegi paradigmáját leváltsa 

egy újra, melyben a jólét, a béke és a harmónia válik alapértékké. 

Ez a nemes küldetés az UN Swissindo-t irányító King of Kings, Royal K.681, hosszabb nevén H.M. MR. 

A1.Sino.AS.S”2”.IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (rövidebben: M1) vezényletével zajlott. Az M1 Utalvány egy 

figyelemreméltó jogi (és egyben banki) eszköz. A kifizetési Megbízások 1 – 11 (P1-11) az EGYETLEN olyan ajánlat, 

amely megoldást kínál a világ problémáira (World Solution Gift Offer). Arra tervezték, hogy 7.5 milliárd ember 

számára a világ 5 kontinensén (Ázsia, Afrika, Európa, Ausztrália és Amerika) élethosszig tartó havi alapjövedelmet 

biztosítson. MINDENKINEK. Ráadásul ezekbe az ún P1-11 kifizetésekbe beletartoznak a humanitárius projektek, a 

Venus Project (öko-társadalmak) építése minden kontinensen, mely kreatív összhangot teremt mindennapjaink és 

a természet között, továbbá szilárd lábakon álló gazdasági stabilitást és emberi méltóságot hoz, annak érdekében, 

hogy megmentse a Föld ökoszisztémáit. 

Az emberek vágya és reménye egy job, tartalmasabb életre, valamint a törvény előtti egyenlőségre és a 

szuverenitásra – az UN-SWISSINDO Programján keresztül – összhangba került a Grand Acclamation (Nagy 

Tetszésnyilvánítás) tartalmával amelyet  M1 jelentett be nyilvánosan 2016 October 16-án, Taman Pandangban, a 

State Palace-ban, Jakartában. Az M1 Vouchert, mint Elfogadott Tanúsítványt az Indonéz Legfelsőbb Bíróság is 

elismerte és Nem-Peres anyaggá nyilvánította / Trial SPRIN NO. UN-81704/009 M1. 

Ez a humánus kötelezettségvállalás – az M1 Voucher – egy legális, törvényes és kötelező erejű megállapodás, 

amely három szereplő között köttetett meg: első az M1, aki jogos tulajdonosa, birtokosa  az eszközöknek és az 

Exhibits AB arany- és platina-tanúsítványoknak, második a kinevezett, kifizetéseket levezénylő  bankok csoportja, 

harmadik a Föld lakossága, ők a kedvezményezettjei, meghatalmazottjai a kifizetéseknek, mert amennyiben 

megfelelő személyi okmányokkal rendelkeznek egy 6 millió USA dolláros letététől folyósítják számukra az életen át 

tartó jövedelmet. Ezt az összeget a bankok őrzik, ebből fizetik havi rendszerességgel az alapjövedelmet 

megteremtve így a pénzügyi biztonságot,  kimozdítva az emberek életét a tartozások miatti mindennapos ‘túlélő 

módból’, hogy teljes életet élhessenek, saját otthonnal, gépkocsival és családtagjaik számára tervezhető anyagi 

biztonsággal. 

Az UN Swissindo óriási előrelépést tett Indonéziában, és most Equadorban is, dacára mindazoknak a 

hitetlenkedőknek és valódi ellenfeleknek akik szeretnék fenntartani a status quo-t, továbbra is kihasználják az 

embereket, félresöprik az emberi jogokat, hogy használják, kisajátítsák emertársaikat a saját céljaikra, a nagyobb 

nyereség érdekében, hogy így jussannak előnyökhöz másokkal szemben. Az emberek azonban megtekinthetik 

mindazokat a dokumentumokat és történelmi feljegyzéseket, amelyek bizonyítják, hogy az UN Swissindo és M1 

tevékenysége hiteles. Minden fontos bizonyítékot, mint pl. a 99.98 sorzámú mikrofilmet (Microfilm Code 99.98) 

vagy az F.L.O. rövidítésű tanúsítványt M1 a saját tulajdonaként őrzi, és ezekkel a tárgyi bizonyítékokkal a 

legmagasab jogi érvényességet tudhatja magáénak. 

Az M1 Voucher a kiválasztott Végtelen forrású ASBLP számlákon kerül feldolgozásra (ezeket a Világbank auditálta 

és az UN Department of Economic and Social Affairs - UN-DESA ellenőrizte) a Végső Felülvizsgálati Nyilvántartás 

(Final Audit Register) szerint, 884 bankszámlán, szerte a világban, a 300-ak Tanácsa (Committee of 300), a 

Nemzetközi Ökológiai Ügynökség (International Organic Agency), az Egyesült Nemzetek (a Korlátlan Felhasználás 

Állításának Vizsgálata - Infinite Statements Audit: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-

statement-1.pdf) és a Nem-banki Pénzalapok támogatásával. Minden bank, amelyik elfogadja ezt az ajándék-

ajánlatot és részt vesz a világban elharapódzott adósságörvény feloldásában, illetve terjeszti az M1 Utalvánnyal az 

életen át folyósított Alapjövedelmet, 1,5% kezelési költséget kap minden egyes tranzakció után.  

Indonézia elnöke, a Bank Indonesia (BI) vezérigazgatója, a 6 Primáris Bank-elnök, a kormányok és a töbi 884 

világibank-vezető mind felkérést kapott, hogy az országában találkozzon a Swissindo képviselőivel, és hogy 

előkészíték ezeket a programokat, összhangban az 1948-ban kiadott ENSZ (egyetemes) EMBERJOGI NYILATKOZAT 

25. CIKKÉVEL: 

http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf
http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf


1. Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas 

életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális 

szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint 

mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt 

elveszíti.  

Az UN Swissindo folytatja a tárgyalásokat az Indonéz Kormánnyal és a világ más vezetőivel, rendíthetetlenül, amíg 

a Kifizetések 1-11 meg nem valósul, elhozva a szabadságot és méltóságot minden tisztalelkű élőlénynek, kezdve 

azzal, hogy elfogadják havi alapjövedelmüket, első lépésként affelé, hogy a Földön megvalósulhasson egy 

Mennyeihez hasonló boldogság. 

Minden további információért, és hogy SZABADON letöltsék a SAJÁT M1 UTALVÁNYUK formanyomtatványát –

melynek kitöltése szükséges ahhoz, hogy megkapják az életen át folyósított alapjövedelmet – látogassák meg a 

weblapunkat: http://swissindo.news/ 
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File: Hungarian - 18-4-23 Release - UN SWISSINDO IS REAL-Deputy Acquitted of Fraud Charge 
Translated by: Attila Ürmös; Acting Translator Officer for Hungarian, Serbian and Croatian Langauge. Europe Linggacala 
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