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"Jaminan Biaya Hidup seumur Hidup Dimulai 17 Agustus di Indonesia 
... Selanjutnya Dunia!" 
CIREBON, JAWA, Indonesia, 1 Agustus 2017 - Voucher M1, untuk menjamin biaya hidup 
seumur hidup, diluncurkan ke masyarakat Indonesia, sebagai Mercusuar Dunia, pada tanggal 9 
Mei 2017 sebagai bagian dari Misi komprehensif Dunia melalui Pembayaran 1-11 (P1-11) untuk 
membebaskan dunia dari sistem perbudakan hutang. Akan diumumkan mulai 17 Agustus 2017 
nanti, semua warga negara, termasuk TNI, POLRI, PNS (pegawai Bank dan lain-lain), semua 
yang memiliki kartu identitas E-KTP (kartu identitas elektronik) dan Voucher M1, berhak 
membuka rekening sebagai nasabah baru di PT. Bank Mandiri TBK, di 34 provinsi- provinsi 
Republik Indonesia. 

Misi Hak Asasi Manusia ini telah merambah keseluruh provinsi di Indonesia. Lebih dari Sepuluh 
Juta Voucher M1 telah didistribusikan dan siap untuk dibawa ke bank. Berita telah menyebar ke 
seluruh dunia untuk memberikan SEMUA kebebasan manusia dan mengubah sistem keuangan 
menjadi paradigma baru untuk kemakmuran, kedamaian dan keharmonisan seluruh umat. 

Misi mulia ini dibangun oleh UN Swissindo, Raja diatas Raja, Royal K.681, H.M. BAPAK. 
A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (alias M1). Voucher M1 adalah 
instrumen hukum (bank) yang luar biasa. Pembayaran 1 - 11 (P1-11) adalah Penawaran Hadiah 
sebagai Solusi Dunia yang TUNGGAL. Dirancang untuk membebaskan lebih dari 7,5 miliar orang 
di 5 benua (Asia, Afrika, Eropa, Australia & Amerika) untuk memberikan jaminan biaya kehidupan 
bagi semua masyarakat. Sebagai tambahan, P1-11 akan mendanai proyek-proyek kemanusiaan, 
membangun The Venus Project (eco-community) di setiap benua, meluncurkan kreativitas alami, 
memulihkan stabilitas ekonomi dan martabat manusia dalam upaya menyelamatkan Bumi dan 
eko-sistemnya. 

Harapan setiap orang untuk Kesejahteraan, keadilan sosial yang setara dan kedaulatan melalui 
Program UN-SWISSINDO sesuai dengan isi Aklamasi Akbar yang diumumkan oleh M1 pada 
tanggal 16 Oktober 2016 di Taman Pandang, di depan Istana Negara Jakarta. Voucher M1, 
sebagai Acceptable Certification, diakui oleh Mahkamah Agung RI dan Non Litigasi / Trial SPRIN 
NO. UN-81704/009 M1. 

Voucher M1 Human Obligation ini adalah legal dan merupakan perjanjian hukum yang mengikat 
antara tiga pihak - M1 (pemilik sah dan pemegang aset, Exhibits AB), Bank yang ditunjuk dan 
masyarakat di seluruh dunia sebagai penerima manfaat yang diberikan Hak Kekuasaan Hukum 
- yang memberi hak kepada setiap penerima, dengan identifikasi yang benar, sejumlah 6 juta 
dolar AS diberikan sebagai jaminan di Bank untuk mendapatkan biaya hidup setiap bulan untuk 
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sepanjang hidupnya dan dengan kecukupan finansial ini akan mendorong manusia dari “mode 
hidup kais pagi, habis petang" ke kehidupan yang sepenuhnya berarti, bisa membeli rumah dan 
kendaraan dan memperoleh keuangan yang layak untuk menopang kehidupan keluarga mereka. 

UN Swissindo (UNS) telah membuat kemajuan yang luar biasa meskipun ada penentang dan 
lawan yang ingin mempertahankan status quo dan mengeksploitasi hak asasi masyarakat, dalam 
upaya untuk mengendalikan dan menggunakannya untuk menciptakan keuntungan bagi diri 
mereka sendiri. Dokumentasi dan catatan sejarah yang membuktikan keabsahan UN Swissindo 
bisa dilihat dan M1 Kode Mikrofilm Kode 99.98 yang sangat penting dan F.L.O berada di bawah 
otoritas tunggal M1 dan berdiri sebagai legalitas tertinggi. 

M1 Voucher akan diproses melalui rekening ASBLP Infinite yang telah ditunjuk (diaudit oleh Bank 
Dunia dan diverifikasi oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB - UN-DESA) sebagai 
bagian dari Audit Akhir dari 884 bank dunia, Committee of 300 - The International Organic Agency 
-Perserikatan Bangsa-Bangsa, (Infinite Statement Audit: http://swissindo.news/wp-
content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf) dan Non Bank Cash Funds (Dana Tunai 
Non Bank). Semua bank yang setuju untuk menerima penawaran hadiah untuk melepaskan 
seluruh hutang dunia dan memproses Jaminan Biaya Hidup seumur hidup melalui Voucher M1 
ini akan menerima Bank Fee (1.5%) untuk pengelolaan semua transaksi nasabah yang mereka 
tangani. 

Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia (BI), para pemimpin dari 6 Prime Bank, 
Pemerintah dan Bankir dari seluruh 884 bank dunia diundang untuk bertemu dengan perwakilan 
UNS di setiap negara untuk mempersiapkan program-program untuk Kesejahteraan Rakyat ini 
sesuai dengan PERNYATAAN PBB (UNIVERSAL) HAK ASASI MANUSIA 1948, Pasal 25: 

(1) Setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan   
kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan 
medis dan layanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan jika terjadi pengangguran, 
penyakit, kecacatan, janda, usia tua atau keaadaan kekurangan hidup lainnya yang di luar kendali 
mereka. 

UNS akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Dunia, selalu kukuh teguh, 
sampai Pembayaran 1-11 selesai, membawa kebebasan dan memuliakan semua makhluk murni, 
yang dimulai dengan menerima jaminan biaya hidup bulanan mereka sebagai langkah maju 
dalam mengalami realitas Surga pada Bumi. 

Untuk info tambahan, kunjungi situs www.swissindo.news Dan untuk download Voucher M1 dan 
translasinya dalam Bahasa Inggris http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-
Voucher-Indonesian-with-English-Translation.pdf 
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