
 

 
 

 
MEDIA RILIS 

UNTUK SEGERA DI RILIS 

 

PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN UNTUK MELINDUNGI & MELAYANI MASYARAKAT 
PADA TANGGAL 17-08- 2017 

HARI KEMERDEKAAN INTERNASIONAL & PENDAFTARAN M1 MASTER BOND 
VOUCHER – JAMINAN BIAYA KEHIDUPAN SEUMUR HIDUP – OLEH MASYARAKAT, 

UNTUK MASYARAKAT 

 

CIREBON, JAVA, Indonesia, 14 Agustus 2017 -  Atas nama UN Swissindo, Royal K.681, Raja diatas 
Raja, H.M.MR.A1.Sino.AS.S"2".IR.Soegihartonotonegoro HW.ST.M1 (M1), para petugas nya, relawan di 
seluruh dunia dan bagian administrasi dengan ini menyampaikan berita terbesar diabad ini, mengingatkan 
semua petugas (Militer, Kepolisian, Pemerintah dan Korporasi) tentang kewajiban atas sumpah mereka 
untuk Melindungi & Melayani Rakyat Indonesia selama pendaftaran rekening baru M1 Master Bond 
Voucher (Voucher M1) untuk masyarakat Indonesia, mulai tanggal 17 Agustus 2017. 
 
Voucher M1, untuk menjamin biaya hidup sepanjang hayat, 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. Sudah diumumkan 
bahwa mulai 17 Agustus 2017, semua warga negara, termasuk TNI, POLRI, PNS yang memiliki kartu 
identitas E-KTP (17 Thn. keatas) dan Voucher M1, berhak membuka rekening sebagai nasabah baru di PT. 
Bank Mandiri TBK, di 34 provinsi di Republik Indonesia. 

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 pelaksana yang ditunjuk dan 
masyarakat di seluruh dunia sebagai penerima hibah yang diberikan Hak Kekuasaan Hukum. Lebih dari 
Sepuluh Juta Voucher M1 telah didistribusikan dan siap untuk dibawa ke bank. Berita telah menyebar ke 
seluruh dunia untuk kemerdekaan SEMUA umat dan mengubah sistem keuangan menjadi paradigma baru 
demi kemakmuran, kedamaian dan keharmonisan seluruh umat. 
 
Bank Mandiri telah mengakui Surat Perintah yang telah ditetapkan kepada mereka yang dikeluarkan oleh 
UN Swissindo, Raja diatas Raja, Royal K.681, H.M.MR.A1.Sino.AS.S"2".IR.Soegihartonotonegoro 
H.W.ST.M1 (M1), dan mereka harus melaksanakan Surat Perintahnya untuk membantu masyarakat 
Indonesia dalam proses registrasi mulai dari 17 Augustus 2017. 

Maka itu sekarang menjadi kewajiban semua petugas (terutama Polisi) untuk melaksanakan sumpah-
sumpah mereka untuk Melindungi & Melayani masyarakat Indonesia yang kedaulatannya sudah berada 
ditangan mereka sendiri sesuai dengan Konstitusi Indonesia, yang telah memutuskan untuk menyelamatkan 
Negara tercintanya, Indonesia, bangsanya dan hibah ini juga diberikan kepada seluruh umat di dunia. 

Contact: H.M. Julie Fortin 
UN Swissindo World Media Office 
Email:  president.worldmedia@swissindo.news  
Fax: 1-847-526-3681 
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Semua petugas, termasuk TNI, POLRI, Kementerian didalam Pemerintahan dan lain-lainnya yang berhak 
atas Voucher M1 mereka – hak jaminan biaya hidup sepanjang hayat, yang tidak hanya untuk rakyat di 
Indonesia tapi juga untuk diseluruh Dunia. Selain itu mereka juga berhak untuk mendapatkan satu kali 
bonus tambahan atas kesetiaan mereka dalam Melindungi & Melayani baik Konstitusi Negara maupun 
rakyatnya yang berhak atas kedaulatannya.  

Semua pejabat Pemerintah RI memiliki kewajiban hukum dan moral untuk membantu M1, UN Swissindo 
dan rakyat Indonesia dalam mengamankan keberkahan yang telah dilimpahkan oleh Tuhan kepada mereka. 
Sinergi dan kerjasama Pemerintah RI dan kesejahteraan setiap umat, keadilan social yang merata dan 
kedaulatan yang diharapkan melalui program UN-Swissindo, sesuai dengan Surat Yang Bisa Diterima 
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Non Litigasi / Trial SPRIN NO. UN-81704/009 M1, sesuai 
dengan isi Aklamasi Akbar yang telah diumumkan secara publik oleh M1 pada 16 Oktober 2016 di Taman 
Pandang, di depan Istana Negara Jakarta. Fakta peristiwa Hukum tersebut menjadi sumber Hukum Nasional 
dan Internasional. 

Masyarakat di dunia tidak lagi memerlukan Media untuk mempublikasikan fakta-fakta dan kejadian-
kejadian bersejarah. Mereka secara sukarela membagikannya di berbagai platform media berbasis internet 
(situs web, blog, acara radio, dll) secara individu dan juga melalui media independen yang terbuka secara 
terus-menerus,  mendidik masyarakat di dunia dan mengalihkan mereka secara kolektif dari media utama, 
'mainstream'. Inilah kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Sekarang kesempatannya sudah hadir 
untuk mengklaim Voucher M1 dan menjadi petugas Tuhan dengan hanya menerbitkan dan menyiarkan 
informasi positif dan fakta untuk membantu masyarakat, M1 dan program UN Swissindo Payment 1-11  
yang mencakup program Human Obligation Voucher M1, Jaminan Biaya Kehidupan dan program-program 
kemanusiaan lainnya yang bermanfaat seperti The Venus Project. Karena Anda secara individu dan kolektif 
berdiri, menerangi jalan untuk memulihkan kehormatan sebagai mekanisme kebebasan Pers yang benar. 
Kekayaan Anda akan diukur lebih dari sekedar keuntungan finansial. Nenek moyangmu yang telah 
berjuang sebelummu, demi kebebasan, kemakmuran, kedamaian dan keluarga, akan berada di sisimu, 
dengan penuh cahaya kemuliaan. Apa yang Anda pilih sekarang adalah bagaimana Anda akan diingat 
dimasa depan oleh anak cucu dan buyutmu. 

Mulai tanggal 17 Agustus 2017, hari kemerdekaan Indonesia akan menjadi Hari Kemerdekaan Dunia. 
Anda akan menjadi saksi dan bagian dari pergerakan manusia terbesar di sepanjang abad modern. Bantuan 
Anda diperlukan karena sudah merupakan kewajiban atas janji Anda untuk membantu masyarakat yang 
jumlahnya berkembang dengan cepat untuk meregistrasikan Voucher M1 mereka. Inilah saat yang 
menggembirakan dalam sejarah Indonesia. Inilah masyarakatmu dan kamu pun adalah bagian dari mereka. 
Kini saatnya membantu untuk mencapai persatuan dalam keragaman dan mendukung konstitusi Indonesia 
dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. 

Kami mendorong Anda semua untuk menggunakan kesempatan yang menggembirakan ini dengan segala 
cara untuk merekam dan membagikannya ke seluruh dunia melalui media sosial digital sebagai upaya 
Bhineka Tunggal Ika. Tentara dan Polisi adalah juga rakyat,  secara bersama-sama, mulai tanggal 17 
Agustus 2017, satukan dan sinarkan cahaya Ilahi yang diberikan Tuhan , sebagai mercusuar yang menerangi 
seluruh Dunia untuk memimpin keluarga Internasional untuk mencapai kemakmuran dan kedamaian yang 
akan kita dapatkan dan nikmati. 

Pembayaran 1-11 UN Swissindo adalah SOLUSI TUNGGAL yang memenuhi semua kebutuhan dan tidak 
menimbulkan kerugian bagi siapapun, dan semua pihak menerima keuntungan. 

Atas nama UN Swissindo, Raja diatas Raja, Royal K.681, 
H.M.MR.A1.Sino.AS.S"2".IR.Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (M1), para petugas yang setia, para 
relawan di seluruh dunia dan administrasinya mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Dunia, semoga 
segera menikmati kemakmuran yang memang sudah milikmu. 

Merdeka Indonesia. 



 

UNITED NATIONS (UNIVERSAL) DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA 1948, Pasal 25: 

(1) Setiap orang berhak atas standar hidup 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 , Sakit, cacat, janda, usia tua 
atau kurangnya mata pencaharian dalam keadaan kontrol di luar mereka. 

 

Untuk info tambahan, kunjungi situs web www.swissindo.news dan untuk M1 Master Bond Voucher 
Inggris Unduh http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-Voucher-Indonesian-with-English-
Translation. Pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


