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AZ UN SWISSINDO ADÓSSÁGFELSZABADÍTÓ BIZONYLATÁT (DEBT BURDEN LIBERATION CERTIFICATE) 
ELFOGADTÁK A BÍRÓSÁGOK ÉS A BANKOK! 
 

INDONÉZIA, 2018. JÚNIUS 20 - Kedden, május 8-án az Egyetértés Törvényszékének ítélethirdetésére az Indonéz 
Pariaman Kerületi Bíróságon került sor, ahol kimondták, hogy az UN Swissindo Adósságfelszabadító Bizonylata (DBLC) 
jogszerű és érvényesnek tekinthető. Az ítélet a felperes PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (PT. BPR) ellen született meg, 
amely ERMAYULIS alperes implicit fizetés nélküli tartozásának ügyét terelte jogi útra. A felperes keresetét azonban 
elutasították és a bírósági eljárás díját megfizettették vele 284.000.00 (kétszáznyolcvannégyezer) Rúpia összegben. Ez 
a bírósági végzés most már világszerte alkalmazható. 

Óriási előrelépés ez az UN Swissindonak Indonéziában és világszerte. A legutóbb fontos események zajlottak 
Amerikában is, az M1 Master Bond Voucher (M1V) terjesztésével kapcsolatosan. Ecuadorban egy legális hivatal nyílt 
azután, hogy az UNS küldöttét,  Nelson Bejarano Rochát a calumai bíróságon, Bolivar tartományban felmentették az 
ellene felhozott vádak alól. Fontosnak tekinthető még az amerikai őslakosok törzseinek meghívása a  királyi K.681, 
H.M. A1.Sino.AS.S "2" .IR.Soegihartonotonegoro HWST.M1 (másnéven Royal K.681 M1) által, aki az ókori próféciákat 
igazolva a következőket nyilatkozta: "... az, aki Isten tervét a Földre irányítja, a valóságot tartja szem előtt, és azon 
munkálkodik, hogy az emberiség újra az Egyetemes Emberi és Természeti törvények szerint élhessen".  A hírek 
gyorsan terjednek a világban, annak ellenére, hogy a kétkedők és ellenlábasok továbbra is igyekeznek fenntartani a 
status quo-t, kihasználni az embereket és félretenni az emberi jogokat, pusztán azért, hogy profitot termeljenek 
maguknak. Mindenki megtekintheti az UN Swissindo és a Royal K.681 M1 jogszerűségét igazoló dokumentációt és 
történeti iratokat a hivatalos weblapon: swissindo.news illetve olvashatja az 1887-ben induló szervezet swissindo.net  
honlapját, amelyben az Alapító Atyák azon törekvését ismerhetik meg, hogyan próbálják óvni az embereket és az 
egész Földet. 

 
2016. február 4-én, az Egyesült Nemzetek Royal K.681 M1 által vezetett Swissindo Nemzetközi Dokumentumok 
Társulási Tanácsa kiadta az Adósságteher Alóli Felszabadítási Bizonylatot, igyekezve kiutat biztosítani az adósság 
rabszolgarendszeréből az egész világon. 2016. június 24-én egy Közös Hivatalos Levelet írtak alá, lezárták és 
kézbesítették Prof. Dr. Haji Muhammad Hatta Ali SH. MH, az UN Swissindo Fogyasztóvédelme, TUKIMlNTO, SH és 
Royal K.681 M1 ENSZ Elnök együtt kijelentette, hogy az UN Swissindo’s Adósságfelszabadító Bizonylata, a DBLC 
(személyenként 2 milliárd Rúpiáig, nagyjából 150 ezer USA dollárig terjedő összeg) “…teljes egészében valós, legális, 
hatékony, és mutat is az értelemszerű; “ …és 2016. feb. 4-e óta, mióta az Adósságfelszabadító Bizonylat  a  világban 
megjelent, a bankoknak nincs többé joguk a pénzek elvételére vagy az adósok pénzének visszavételére, mivel a 
bankok törvényes jogviszonya az adósságok behajtására véget ért. Ez most már bűncselekménynek és/vagy 
sikkasztásnak számíthat. A Bank Indonézia és a kapcsolódó 6 vezető banknak el kell ismernie, hogy minden polgár az 
adóssága terhétől azonos módon szabadulhat meg, az Univerzum megtisztításának részeként. 
 
A DBLC rövidítésű adósságfelszabadítás csak az első fázisa az UN Swissindo Királyi K.681 M1 Kifizetési Megbízások 
1-11 (P1-11) Programnak, annak érdekében, hogy biztosítsa mindenki jólétét, egyenlő társadalmi igazságossággal és 
szuverenitással, összhangban a Nagy Tetszésnyilvánítás tartalmával, amelyet a Royal K.681 M1 nyilvánosan hirdetett 
ki 2016. október 16-án Taman Pandangban, a Jakartai Állami Palota előtt. A P1-11 program második fázisa mostantól 
az M1 utalvány, amely az egész emberiség számára alapjövedelmet biztosít 1200 USA dollárnyi havi összegben az 
érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező 17 évesnél idősebb felnőttek számára, aki pedig nem töltötte be 17-dik 
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életévét, 600 USA dollárnak megfelelő összeget kap havonta. A DBLC-t és az M1 Utalványt 2016. június 24-én 
Elfogadható Tanúsítványként határozta meg az indonéziai Legfelsőbb Bíróság és a Nem Peres Ügyek tanácsa / Próba 
Időszak: NO. UN-81704/009 M1. 

Royal K.681 M1 álláspontja szerint a DBLC és az M1 Utalvány célja MINDEN emeri lény felszabadítása a jelenlegi, 
szolgasághoz hasonló függőségi rendszer alól. Mi több, ezek csak részei az UN Swissindo fő programjának – a teljes 
Kifizetések 1-11 (Payment 1-11, vagy P 1-11) csomagnak – és ezekért síkra szállni alapvető Emberi Kötelezettségnek 
számít. Az UN Swissindo hiszi, hogy amennyiben mindenki megszabadul az adósságok terhétől (ebben segít a DBLC 
adósságfelszabadító bizonylat), valamint az alapvető szükségleteik biztosítottak (ebben segít az M1 Utalvány, amely 
egy havi rendszerességű életjáradék), akkor az emberek egyenlő esélyekkel vághatnak neki az életnek, mint Isten 
teremtményei, akik Mennyei boldogságot teremthetnek a Földön. 

Az M1 Utalvány folyósítása a kijelölt bankokon keresztül fog megtörténni, olyan Végtelen felhasználású ASBLP 
számlákkal biztosítva ezeket a folyósításokat, melyeket a Világbank auditált és az ENSZ Gazdasági és Szociális 
Ügyekért Felelős Osztálya – az UN-DESA – hitelesített, a 884 világbank-fiókot (melyekben el lettek helyezve) átfogó 
Döntő Vizsgálat (Final Audit) eredményeként, a 300-ak Tanácsa-, az ENSZ Nemzetközi Ökológiai Ügynöksége- (Infinite 
Statements Audit: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf) és a Nem-Banki 
Pénzalapok ellenőrzésével és jóváhagyásával.  Minden bank, amely elfogadja, hogy a DBLC adósságkiváltást és az 
M1 Utalvány életjáradékot jelentő kifizetései rajta keresztül történjenek a magánemberek felé, 1.5% jutalékot kap az 
ügyfeleinek számláinak vezetése és az ezekre történő kifizetések kezeléséért. 

Indonézia Elnöke, a Bank Indonesia (BI) Igazgatója, a 6 Kiemelt Bank vezetője, a  világ kormányzói és bankárai,  
884 bank vezetője kapott meghívást a saját országában az UN Swissindotól, és itt bemutatták nekik ezeket az 
emberek jólétét célzó programokat, hogy legyen idejük megismerkedni velük és felkészülni rájuk, összhangban az 
EGYESÜLT NEMZETEK 1948-ban készült EGYETEMES EMBERJOGI NYILATKOZATÁNAK 25-dik cikkével: 
“(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 tovább folytatja a megbeszéléseket a kormányokkal Indonéziában és a Világban, egészen addig, 
amíg a Kifizetések 1-11 csomag meg nem valósul, szabadságot és tiszteletet hozva minden emberi lénynek, kezdve 
első lépésként a havi életjáradék elfogadásával, egy folyamat részeként, amelynek célja a Mennyei harmónia 
megtapasztalása a Földi életünkben. 

Az UN Swissindo történetéről a swissindo.net oldalon olvashatnak bővebben, további információkért – illetve a havi 
életjáradékot biztosító saját SZABAD és INGYENES M1 UTALVÁNY letöltéséért – látogassák meg a  swissindo.news 
honlapot. 
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Translated by: Attila Ürmös; Acting Translator Officer for Hungarian, Serbian and Croatian Langauge. Europe Linggacala 
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