
indo-swisscash.blogspot.com mau pindah alamat

Dengan adany a perubahan mendasar pada sistem pembay aran

pada SwissCash y aitu mengenai pembay aran SIP, dari SIP15300

menjadi SIP25, maka alamat blog ini, akan di pindah ke alamat y ang

baru secara bertahap.

Dan untuk penjelasan tentang perubahan SIP ke y ang baru, anda

sudah melihatny a di alamat baru y aitu h t tp ://sw issc ash -

n e t .b lo gsp o t .c o m  dan secara bertahap akan meny usul

perubahan-perubahan y ang lainny a.

Untuk penjelasan mengenai C ar a  m e n daftar , m e m b e li  e -p o in t ,

m u lai b e r in v e stasi, b o n u s SI P, SA P, SRP, SFP, sudah bisa

anda lihat di alamat blog baru di h t tp ://sw issc ash -

n e t .b lo gsp o t .c o m

Dan di blog ini sudah say a hapus.

(pada dasarny a y ang berubah hany alah sistem pembay aran SIP

saja, sedangkan untuk SAP,SRP, SFP dan sebagainy a tidak ada

perubahan.

Harap maklum.

P OS TE D B Y  DICKY   

EMF Track Record

EM F (Em e r gin g M ar k e t  Fu n d / Dan a Pasar  Be r k e m b an g),
adalah Saham Milik Swisscash y ang dikeluarkan oleh Swiss Mutual
Fund sebagi induk dari Swisscash dan baru diperkenalkan pada 01

November 2006.

Di bawah ini adalah Track Record dari EMF dalam 30 hari terakhir
(lihat tanggalny a), dan lihatlah pergerakan grafikny a y ang terus

meningkat.
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Saham EMF ini hany a bisa di beli / jual setelah anda menjadi
investor resmi swisscash saja, dan transaksiny a menggunakan

sy stem share di member area www.swisscash.net
Silahkan join di:

h t tp ://w w w .sw issc ash .n e t/idgo d10 0 0 3 0 3  

P OS TE D B Y  DICKY   

Bukti bonus SIP

Bukti Swisscash Investment Plan (SIP) ini akan say a usahakan untuk
diupdate sesering mungkin sebagai bukti bahwa Swisscash selalu
membay ar setiap investorny a tepat waktu, sesuai dengan jadwal

pembay aranny a.

Robert T.Kiy osaki

Paul Hanna

Dan Benson
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When ask how he became the
world’s richest men, Bill Gates
replied, "I was at the right place
at the right time. Second, I saw
the v ision. Third, and the most
important, I take the action."

 
"Sometimes y our best
investments are the ones y ou
don't make."

 
Tidak ada toleransi untuk Spam



(Klik Pa da  g a m ba r  u n tu k m em per besa r )

P OS TE D B Y  DICKY   

The Paradoxical Commandments

Perangkat pedoman ini telah digunakan oleh bany ak orang di
seluruh dunia sebagai sumber inspirasi selama empat dasawarsa

terakhir

(Klik gambar untuk memperbesar)

P OS TE D B Y  DICKY   

REVOLUSI DIAM (SILENT REVOLUTION)

Salam hangat dari say a untuk semua investor SwissCash, dan para

 

 



Perencana Swiss Financial, para Konsultan, dan para Direktur

Regional.

Tahun 2006 telah menjadi tahun y ang sangat baik bagi SwissCash.

Semua strategi investasi y ang dilaksanakan oleh tim investasi kami

telah memberikan hasil y ang sangat positif dan memuaskan.

Jumlah investor utama kami telah tumbuh berkembang menjadi

ratusan ribu di lebih dari seratus negara di seluruh dunia. Say a

tidak bisa lebih puas lagi karena pada dasarny a kami telah

mencapai semua y ang kami rencanakan dan kami telah jauh ke

depan dalam v isi dan misi kami.

Say a percay a bahwa sebagai orang y ang mengambil peran dan

berinvestasi di perusahaan, Anda telah menikmati keuntungan

y ang besar dari SwissCash di tahun 2006, y ang membuat kami

merasa sangat puas.

Seiring say a mengumpulkan informasi di sepanjang tahun ini dari

para Kepala Departemen dan Direktur Regional, semakin bany ak

pemikiran menarik y ang say a jumpai. Say a ingin bertukar pikiran

dengan Anda tentang “The Paradoxical Commandments” karangan

Dr. Kent M. Keith, karena inilah saat y ang tepat untuk merefleksi,

memikirkan kembali, mengelompokkan kembali dan merencanakan

kembali segalany a di tahun depan.

Perangkat pedoman ini telah digunakan oleh bany ak orang di

seluruh dunia sebagai sumber inspirasi selama empat dasawarsa

terakhir dan say a harap Anda akan membacany a dengan seksama

karena pedoman ini memiliki potensi untuk merefleksi lebih dalam

kehidupan pribadi seseorang dan seluruh karir keuangan Anda

dengan SwissCash.

1. M an u sia  m e r u p ak an  so so k  y an g t idak  lo gis , t idak  m asu k

ak al, dan  e go is . M e sk ip u n  de m ik ian , c in tailah  m e r e k a.

Setiap hari kami diminta oleh para investor untuk memberikan

laporan keuangan atau semua lisensi dagang kami; meny ampaikan

Laporan Laba Rugi perusahaan, Portfolio Investasi kami, laporan

rapat BOD kami; mengadakan perjalanan untuk kepentingan

mereka; membuat publisitas media; atau bertemu dengan say a dan

mengunjungi kantor kami di seluruh dunia.

Orang-orang ingin membuat sendiri materi pemasaranny a,

membuat sendiri website untuk mempromosikan SwissCash,

membangun rencana sendiri di bawah rencana SwissCash, dan

membuat segala macam keputusan y ang tidak logis, tidak masuk



akal dan egois, y ang hany a akan bermanfaat bagi mereka dan akan

membawa reputasi dan akibat y ang jelek bagi perusahaan dan

investor lain.

Kami berusaha dengan kemampuan terbaik kami untuk

mengakomodasi, membantu mereka saling mengerti dan mencintai,

karena kami sadar bahwa investor kami berasal dari semua latar

belakang buday a y ang berbeda.

Say a y akin, bahwa baru beberapa hari y ang lalu, seseorang

mungkin bertany a kepada Anda, apakah berinvestasi di SwissCash

akan aman. Akankah perusahaan ditutup di bulan depan? Bisakah

Anda memberi say a nilai tukar y ang lebih rendah untuk e-point

y ang say a gunakan untuk bertransaksi dengan Anda? Bisakah Anda

mengembalikan SAP Anda kepada say a? Anda tidak akan bisa

berkata apa-apa lagi.

Say a bisa mengerti kenapa, karena Anda telah menerima

keuntungan Anda dengan tepat selama lima bulan terakhir. Anda

sendiri tahu ada lima orang y ang memperoleh lebih dari sejuta

dolar Amerika Serikat di SwissCash. Dan permintaan y ang Anda

terima di atas akan melanggar Sy arat dan Ketentuan perusahaan.

Bersabarlah. Cintailah orang-orang ini. Jelaskan kepada mereka

dengan logika dan berikan solusi y ang terbaik. Jika hal ini tidak

membantu, pindahlah, seseorang y ang lain sedang menunggu.

2 . Jik a  A n da m e lak u k an  de n gan  b aik , o r an g ak an

m e n u du h  A n da e go is . M e sk ip u n  de m ik ian , lak u k an  y an g

te r b aik .

SwissCash dan Swiss Mutual Fund telah dituduh oleh beberapa

pihak dan indiv idu y ang tidak bertanggung jawab telah melakukan

penipuan, trik, praktik ilegal, beroperasi dengan maksud untuk

meraih uang dari masy arakat umum, dan di balik ini semua, karena

keuntungan tinggi y ang kami tawarkan. Namun, kami tetap

melanjutkan membangun usaha ini menjadi lebih baik setiap

hariny a, y ang akan membuat kelompok luar ini lebih iri hati akan

kesuksesan kami. Y a, kami tetap membay ar lebih tinggi

dibandingkan produk investasi konvensional lainny a, karena

kewajiban kami adalah memberikan keuntungan y ang terbaik bagi

para investor kami.

Mungkin bisa terjadi bahwa, dengan tujuan y ang baik, Anda akan

bersemangat berbagi pengalaman dengan teman dekat dan relasi

Anda mengenai SwissCash. Mereka mungkin curiga karena seakan-

akan Anda ingin menipu uang mereka. Jangan kaget dan terkejut.

Pindahlah ke orang-orang y ang bisa menghargai waktu dan bantuan

Anda, untuk bertukar pikiran tentang platform keuangan y ang



hebat ini.

3 . Jik a  A n da b e r h asil , A n da ak an  m am p u  m e r e n gk u h

te m an -te m an  y an g t idak  p e r c ay a  dan  m u su h -m u su h

se jat i. M e sk ip u n  de m ik ian , u sah ak an  agar  b e r h asil .

Sekarang Anda memiliki kebebasan keuangan y ang lebih baik

daripada 6 bulan atau 12 bulan atau 20 bulan y ang lalu. Anda akan

memperhatikan ada beberapa orang y ang berusaha menjadi teman

dekat Anda, menjadi mitra baru bagi bisnis Anda, membantu Anda

dalam mengelola kekay aan Anda, dan lain-lain. Ini sangat wajar;

inilah karakter manusia y ang ingin berhubungan dengan kekay aan

dan kesuksesan.

Pada waktu y ang sama, Anda akan berhadapan dengan beberapa

musuh y ang iri akan kesuksesan Anda. Mereka akan mengecam

Anda; mereka berharap usaha Anda akan gagal. Bagaimana pun

juga, Anda akan berhasil. Say a ingin Anda mengabaikan pengaruh

negatif ini; teruskan membangun dan memusatkan kekuatan untuk

melanjutkan kesuksesan Anda dalam mencapai tujuan keuangan

Anda bersama SwissCash.

Mengenai perusahaan ini, SwissCash telah berjalan dengan baik

selama dua tahun terakhir. Di sekeliling kami terdapat bany ak

musuh y ang meny ewa para “hacker” terbaik y ang berusaha

meny erang situs web kami setiap hari. Di sekeliling kami ada

bany ak sekali “peniru SwissCash” y ang tersebar di seluruh dunia,

y ang beroperasi tanpa izin y ang sesuai dan berusaha mengaitkan

kegiatan mereka dengan milik kami.

Di sekeliling kami ada orang-orang y ang meny ebarkan kebohongan

lewat internet dan media massa lainny a untuk mendiskreditkan

kami. Kami gagal merespons mereka, namun bagaimana pun juga,

kami tetap berhasil. Churchill pernah dikritik. Demikian juga

dengan Sony  Play Station

3. Microsoft memiliki bany ak musuh dan perangkat lunak mereka

memiliki bany ak “lubang” y ang mudah dibobol orang y ang tidak

berhak.

Bagaimana pun juga, orang-orang ini telah berhasil. Oleh karena itu,

kami membiarkan hasil kerja kami menjadi saksi bagi keberhasilan

kami, dan kami meny erahkanny a ke investor kami untuk

mempertahankan performa kami.

4 . Hal  b aik  y an g A n da lak u k an  se k ar an g ak an  d ilu p ak an

b e so k . M e sk ip u n  de m ik ian , lak u k an  y an g te r b aik .

Beberapa Konsultan Keuangan Swiss telah menjadi multi-jutawan,

dan mereka telah melupakan v isi SwissCash y ang sebenarny a.

Beberapa telah kembali lagi untuk meny erang perusahaan karena



ada beberapa agenda pribadi lainny a. Beberapa telah meluncurkan

serangan terhadap kepribadian dan kepemimpinan para “up-line”

mereka. Hal ini tidak akan pernah dan tidak boleh menghentikan

kita, termasuk Anda, untuk melakukan y ang terbaik bagi kita. Setiap

hari kami meny ediakan platform keuangan y ang lebih baik daripada

hari sebelumny a. Kami tidak mengeluh kepada Anda tentang

betapa lelah tim kami pada saat itu, berapa lama waktu y ang kami

habiskan sehingga Anda memiliki up-time setinggi 98.7 % (rata-rata

365 hari terakhir) untuk situs keuangan online Anda, sehingga

Anda dapat melanjutkan untuk mendapatkan hasil tertinggi untuk

SIP, SAP, SRP, SFP, dan EMF.

SwissCash belum pernah gagal dalam melakukan sesuatu dengan

baik dan dalam mendukung para investor y ang tulus. Daripada

mencurahkan tenaga untuk mencari pujian atas prestasi mereka,

tim SwissCash dan Swiss Mutual Fund lebih tertarik untuk

berkonsentrasi mengucapkan selamat kepada para investor kami

atas bantuanny a kepada perusahaan ini dalam mencapai tingkat

y ang telah diraih sekarang ini.

5 . Ke ju ju r an  dan  k e te r u ste r an gan  m e m b u at  A n da le b ih

r e n tan . M e sk ip u n  de m ik ian , b e r lak u lah  ju ju r  dan

b e r te r u ste r an glah .

Kami mengatakan y ang sebenarny a ke para investor kami. Apakah

SwissCash mempuny ai masalah dan persoalan sekarang dan nanti?

Memang.

Ketika kami menghadapi masalah dengan sistem keamanan website

kami, kami mencari akar permasalahanny a dan meny elesaikanny a.

Kami mempuny ai rencana untuk meng-upgrade sistem kami agar

lebih aman, tetapi ini tidak berarti bahwa kami tidak akan pernah

mempuny ai bany ak masalah. Sejak 1  Desember 2006 kami

menghentikan penerimaan Incoming Wire Transfers dari para

investor global karena kami tidak mampu menerapkan kebijakan

KY C (Know Y our Customer) y ang kaku melalui platform online

y ang saat ini digunakan.

Kami bisa meramalkan bahwa kelak kami akan menghadapi

persoalan dengan peraturan di beberapa negara, dan hal itu tidak

dapat kami terima. Kami telah meny iapkan solusi jangka panjang

dengan meluncurkan sistem hak penjualan global, y ang akan

membutuhkan sedikit waktu untuk peny esuaian demi mendapatkan

pelaksanaan y ang lancar. Sesuai ramalan, ini telah memunculkan

desas-desus bahwa SwissCash telah tutup, sekalipun ini jauh dari

kebenaran. Kami telah berterus terang dalam mengungkapkan

masalah kami, dan dalam waktu y ang sama kami telah mengetahui

solusi praktis untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan. Para

investor y ang matang tidak akan bereaksi spontan saat kami



mengatakan kepada Anda tentang persoalan kami; malahan Anda

akan menilai kami dari hasil dan solusiny a.

Say a dengan bangga mengatakan bahwa SwissCash telah membay ar

tiap sen kepada setiap investor. Terkadang ada beberapa masalah

y ang muncul karena kesalahan manusia dan keadaan y ang tidak

dapat dihindari. Harga dari kejujuran dan keterusterangan mungkin

telah membuat kami terlihat oleh pihak dari luar sebagai pihak y ang

mudah diserang, bahkan terkadang beberapa dari investor baru

kami pun melihatny a demikian. Namun, bagaimana pun juga, kami

memilih untuk tetap bersikap jujur dan terus terang. Belum pernah

ada kebijakan perusahaan ini y ang telah meny esatkan para investor

kami; dan kami menghargai kejujuran dan keterusterangan kami

y ang dihargai pula dengan key akinan y ang baik. Seperti itulah –

sebegitu jauh investasi telah berkembang dengan kecepatan y ang

luar biasa!

6 . Pr ia  dan  w an ita  b e sar  de n gan  ide  b e sar  dap at  d im at ik an

o le h  p r ia  dan  w an ita  k e c il  de n gan  p ik ir an  k e c il . M e sk ip u n

de m ik ian , b e r p ik ir lah  b e sar .

Bany ak Konsultan Finansial di seluruh dunia mengatakan bahwa

tidaklah mungkin bagi kami membiay ai kerangka keuangan dunia

y ang membay ar 300% keuntungan dalam 15 bulan untuk SIP

hingga 6 bulan, kemudian 8 bulan, kemudian 12 bulan, kemudian 15

bulan; dan ingat, pada 20 bulan kami tetap berkembang lebih kuat

daripada sebelumny a. Beberapa di antara meny atakan bahwa kami

akan segera berhenti beroperasi, karena berdasarkan pengetahuan

investasi hasil seperti itu tidak mungkin dicapai, tetapi batas waktu

itu kini telah diperpanjang dan diperpanjang lagi beberapa kali.

Say a katakan kepada Anda, letakkan uang Anda di sana, maka

penetapan batas waktu akan semakin diperpanjang lagi! Tidak mau

kalah, para pengkritik kini berkata bahwa kita tidak akan mampu

mempertahankan overhead y ang rendah di tahun-tahun

mendatang sejalan dengan globalisasi y ang kami lakukan, dan

bahwa performa investasi kami tidak akan sama konsistenny a

dengan masa 20 bulan y ang lalu, dan memperkirakan bahwa kita

tidak akan mampu memberikan keuntungan setinggi itu di masa

mendatang. Namun kami tetap berpikir besar, khususny a setelah

meluncurkan EMF di bulan Desember 2006.

Say a telah membaca bahwa orang-orang berkata bahwa peluncuran

EMF menjadi pertanda keputusasaan perusahaan dalam

mendapatkan dana segar, namun Anda y ang telah bersama kami

sejak tahun 2005 tahu bahwa peluncuran ini telah berjalan baik

sejak pidato say a di akhir tahun 2005. EMF tumbuh rata-rata 25%

di bulan Desember 2006 saja... dan para pengkritik sekali lagi

mengatakan bahwa ini terlalu fenomenal dan tidak mungkin



dipertahankan dalam beberapa bulan mendatang.

Dan beberapa investor jangka pendek telah menjual portfolio

mereka, karena merasa puas dengan keuntungan y ang diperoleh

hany a dalam beberapa minggu, namun say a ingatkan tentang

perluny a berpikir besar. Andalah y ang harus berpikir besar, dan

Anda tidak akan dimatikan oleh “pria dan wanita y ang terkecil”,

y ang akan mencetak bany ak uang di SwissCash!

Ingat ketika Anda pertama kali mendengar tentang SwissCash dan

Anda bertukar pikiran tentang peluang investasi ini bersama teman

dan pasangan Anda, y ang diharapkan lebih tahu tentang investasi

internasional dan pasar keuangan daripada Anda? Mereka berpikir

Anda sudah gila; mereka berkata bahwa perusahaan ini akan segera

tutup dalam tiga bulan dan merampas segalany a dari siapa pun,

dengan alasan karena mereka telah memiliki pengalaman buruk

dengan investasi off-shore sebelumny a.

Dan Anda masih terus berjalan karena Anda Berpikir Besar. Anda

seharusny a sangat bangga dengan diri sendiri karena Anda berpikir

besar sejak awal. Say a mengucapkan selamat kepada Anda karena

apabila Anda tidak melakukanny a, Anda tidak akan membaca berita

ini saat ini, dan Anda tidak akan melangkah memasuki tahun 2007

dengan kondisi keuangan y ang lebih baik daripada di tahun 2005

atau 2006.

Einstein dicap sebagai orang gila. Newton juga dicap sebagai orang

gila. Demikian pula Darwin. Dan juga Orv ille dan Wilbur Wright.

Namun mereka semua sekarang tertawa dari surga. Jadi, teruslah

berpikir dan bermimpi besar!

7 . Or an g se n an g m e n jadi u n de r do g n am u n  h an y a

m e n gik u t i  an jin g te r b aik . M e sk ip u n  de m ik ian ,

b e r tar u n glah  de m i u n de r do g.

Orang mengatakan bahwa Swiss Mutual Fund, apabila statistikny a

benar, seharusny a sudah go-public sejak lama, dan seharusny a

lebih mudah diakses dan transparan bagi masy arakat umum. Say a

bertany a kepada Anda, apakah Anda tahu bahwa 10 lembaga

keuangan paling menguntungkan di dunia semuany a bukanlah

perusahaan y ang go-public dan semuany a terletak di y urisdiksi off-

shore, dan mereka tidak dikenal oleh jurnal dan majalah keuangan

paling terkenal. Mereka semuany a tetap low profile untuk urusan

operasional dan portfolio investasiny a. Mereka memiliki strategi

investasi sendiri dan mereka membantu mengelola dana milay aran

dollar atas nama orang-orang terkay a di dunia. 

Orang cenderung mengikuti orang-orang terkuat karena mereka



takut mengambil risiko; mereka lebih suka hal-hal y ang mapan,

y aitu hal-hal y ang telah diajarkan kepada mereka di sekolah-

sekolah bisnis 20 tahun y ang lalu, dan hal-hal y ang mereka baca

setiap hari di surat kabar dan jurnal. Mereka ingin pengembalian

investasi y ang aman dan lebih dapat diprediksi, dengan mengikuti

parameter dasar, struktur, dan protokol konvensional. Kami

katakan, lanjutkan; tidak ada y ang salah dengan itu semua apabila

Anda memang merasa ny aman denganny a.

SwissCash hany a diperuntukkan bagi mereka y ang menginginkan

pengembalian investasi alternatif. SwissCash diperuntukkan bagi

mereka y ang berani mengambil risiko tinggi dengan keuntungan

y ang lebih tinggi. Keny ataanny a, SwissCash sekarang menawarkan

produk dengan keuntungan tetap dan produk dengan keuntungan

tidak tetap. Dan, SwissCash tidak untuk siapa saja. SwissCash hany a

diperuntukkan bagi mereka y ang percay a dan ingin bertarung demi

underdog, mereka y ang dapat meramal tren investasi global y ang

telah berubah.

Perencana keuangan pribadi Anda meny arankan agar Anda

berinvestasi pada produk y ang lebih terstruktur, reksadana,

asuransi dana pensiun, realestat, dan pasar saham y ang ditawarkan

oleh lembaga keuangan kelas satu internasional. Apabila Anda telah

memasuki investasi seperti itu, say a ucapkan selamat, karena itu

merupakan investasi y ang bagus. Percay alah, say a memang

bersungguh-sungguh.

Namun Anda telah berinvestasi secara lebih baik di SwissCash

karena Anda y akin kepada diri sendiri, dan ini pun kebenaran y ang

tidak terbantahkan pula. Terima kasih atas kepercay aan Anda

kepada say a dan kepada SwissCash. Terima kasih karena Anda tidak

hany a mengikuti orang-orang terkuat namun juga memberi

kesempatan kepada underdog. Teruskan berbagi pengalaman

tentang kisah sukses Anda dengan orang lain!

8. Se m u a y an g A n da b an gu n  b e r tah u n -tah u n  dap at

h an c u r  dalam  se m alam . M e sk ip u n  de m ik ian , te tap lah

m e m b an gu n .

Say a akan bercerita sebuah kisah ny ata. Swiss Mutual Fund tidak

pernah menjamin bagaimana SwissCash akan berhasil, ketika kami

merencanakan platform keuangan global ini pada tahun 2003.

Karena satu alasan say a tidak bisa membay angkan betapa

SwissCash bisa diterima begitu luas dan berkembang begitu pesat di

bany ak wilay ah ketika say a ditunjuk menjadi Chief Financial Officer

pada tahun 2004. Swiss Mutual Fund mungkin akan kehilangan

ratusan juta dollars apabila proy ek ini gagal – ada bany ak masalah

y ang harus dipertimbangkan, bany ak masalah y ang harus

dipecahkan, dan begitu bany ak dukungan finansial y ang diperlukan



untuk memulai SwissCash, dan bahkan untuk mempertahankanny a

sekarang.

Say a geli ketika membaca di beberapa forum pihak ketiga tidak

resmi atau di blog atau publikasi media setempat bahwa SwissCash

merupakan skema piramida y ang sederhana dengan fasilitas

investasi Internet. Ini sebenarny a meny enangkan say a; ini

menunjukkan bahwa dari permukaan, segalany a nampak

sederhana! Seandainy a saja kami tidak meny usun keseluruhan

platform keuangan ini dengan cerdas dan menghabiskan begitu

bany ak uang untuk mendapatkan begitu bany ak solusi kunci,

SwissCash mungkin tidak akan hadir di sini, dan bahkan tidak

pernah muncul ke permukaan.

Meskipun bany ak ketidakpastian, kami tetap membangun. Dan tim

kami tidak hany a membangun; kami telah membangun salah satu

platform keuangan online paling berhasil saat ini. Seandainy a saja

perusahaan tidak pernah mengambil risiko, seandainy a saja tim ini

tidak dibentuk, mungkin tidak akan ada ‘hari ini’. Namun berkat

komitmen dan v isi kami, kami membangun fasilitas keuangan ini

bersama Anda, dan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumny a!

Ada orang y ang meny uruh Anda menjauh dari berinvestasi dan

melanjutkan impian keuangan Anda dengan SwissCash karena

mereka berpendapat bahwa, berdasarkan pengalaman mereka

sebelumny a dan keahlian y ang dimiliki sekarang, impian Anda pasti

akan menguap. Say a bertany a kepada Anda, berapa bany ak y ang

mereka tahu tentang SwissCash, dan berapa bany ak y ang Anda tahu

tentang SwissCash? Jangan bertany a ke orang lain, bertany alah

kepada diri sendiri. SwissCash merupakan “megastruktur”

keuangan online.

Sebuah megastruktur membutuhkan waktu untuk merencanakan,

membutuhkan uang dan pengalaman untuk membangun dan

mengelola, dan tidak akan runtuh dalam semalam. Orang akan tetap

hidup dalam ketakutan apabila sisi ketakutan ini merupakan cara

dia memandang kehidupan; baik itu ketakutan untuk mencoba dan

jatuh, atau ketakutan untuk tidak mencoba. Jika disuruh memilih,

say a akan memilih y ang terakhir. Maksud say a adalah, tetaplah

membangun. Dan jangan hany a sekedar membangun, tetapi

bangunlah sebuah jaringan keuangan y ang solid di SwissCash

karena inilah masa depan keuangan Anda – bangunlah dengan

kepercay aan diri dan kebanggaan!

9 . Or an g b e n ar -b e n ar  m e m b u tu h k an  b an tu an  n am u n

m e r e k a m u n gk in  ak an  m e n y e r an g ap ab ila  A n da te lah

m e m b an tu  m e r e k a. M e sk ip u n  de m ik ian , te tap lah

m e m b an tu  o r an g.



Ratusan ribu investor telah menikmati keuntungan besar, dan

ribuan lainny a telah menjadi jutawan SwissCash, namun masih

bany ak bertahan karena tidak cukup membantu. Karena mereka

tidak mau menerima permintaan. Karena mereka tidak mengikuti

saran dan pemikiran. Karena tidak meny ediakan alat dan fasilitas

y ang memadai untuk membuat mereka menjadi jutawan instan.

Karena tidak meny ediakan lebih bany ak produk keuangan bagi

pasar. Karena tidak memproses transfer uang keluar mereka secara

cukup cepat. Karena tidak membay ar mereka lagi. Karena tidak

segera membalas email. Karena tidak segera membalas panggilan

telepon. Karena para direktur regional tidak cukup membantu. Dan

kami tidak pernah berhenti membantu orang y ang ingin membantu

diriny a sendiri. Dan kami tumbuh dengan kecepatan y ang dirasakan

ny aman sesuai y ang direncanakan, aman dalam hal pengetahuan

y ang terbaik bagi perusahaan dan para investor.

Apabila perusahaan ini dipengaruhi oleh ide dan kebutuhan dari

semua investorny a, y ang datang dari lebih dari seratus latar

belakang buday a, say a akan katakan lebih baik Anda meninggalkan

SwissCash sekarang juga! Kami membantu orang dengan cara y ang

setahu kami adalah y ang terbaik, dan say a berharap hal y ang sama

dari Anda.

10 . Be r ik an  k e p ada du n ia  h al  te r b aik  y an g A n da m ilik i  dan

A n da ak an  san gat  k e c e w a. M e sk ip u n  de m ik ian , b e r ik an

y an g te r b aik  k e p ada du n ia .

Silakan lanjutkan berbagi pengalaman dengan SwissCash kepada

siapa saja. Bantulah dengan apa y ang Anda tahu dan y ang Anda

belum tahu. Dan akan selalu ada seseorang y ang tidak meny ukai

Anda. Tidak meny ukai Anda karena Anda kay a, karena Anda

berinvestasi jauh lebih awal, karena Anda bekerja keras dan karena

Anda aktif mempromosikan SwissCash.

Tidak ada orang y ang sempurna, termasuk say a dan juga Anda;

namun berikan y ang terbaik kepada dunia. Sebalikny a, dunia akan

memberi Anda sesuatu y ang baik. Say a tidak pernah bertemu

seseorang y ang selalu memberikan y ang terbaik, namun selalu

gagal dalam berbuat sesuatu. Tidak seharusny a hal ini terjadi.

Melalui pengalaman kami selama hampir dua tahun di pasar global,

kami telah sepenuhny a paham bahwa tidak peduli apa pun y ang

kami perbuat, tidak peduli apa pun y ang kami katakan, tidak peduli

seberapa cepat dan seberapa bany ak kami membay ar, tidak peduli

seberapa keras kita mencoba, seberapa baik kita merencanakan,

hidup ini tidak pernah sempurna. Kami tidak pernah menjadi

sebuah perusahaan y ang sempurna bagi siapa saja. Kami akan

selalu memiliki masalah baru karena dunia bersifat dinamis. Dunia

menjadi semakin datar setiap hariny a di beberapa wilay ah tertentu,



namun di saat y ang sama, batas dan dinding dibuat di bagian lain.

Kami tidak akan pernah mampu memuaskan semua pihak, karena

SwissCash merupakan platform keuanga “megastruktur”. Meskipun

demikian, kami berjanji untuk tetap memberikan hal terbaik bagi

dunia.

Tahun lalu, say a berjanji kepada Anda bahwa tahun 2006 akan

menjadi tahun pertumbuhan bagi SwissCash, dan say a terny ata

benar. Say a juga menjanjikan Anda sebuah produk keuangan baru

bagi SwissCash di tahun 2007 , dan EMF diluncurkan pada bulan

Desember 2006. Say a berjanji bahwa setiap dari Anda akan

meny esal apabila tidak memegang sekurangny a 10 ribu saham EMF

pada 1  Desember, dan sebegitu jauh hal itu telah terbukti. Bany ak

y ang sekarang sedang menunggu membeli lebih bany ak saham

EMF. Say a berjanji kepada Anda sekarang bahwa EMF akan menjadi

proy ek keuangan y ang bahkan lebih besar daripada SIP, dan tahun

2007  akan menjadi saksi keny ataan itu.

Selama pertemuan terakhir say a dengan tim manajemen SwissCash

dan Swiss Mutual Fund sebelum hari Natal, kami telah meny oroti

tiga tonggak sejarah sangat penting y ang harus dicapai di tahun

2007 :

1 . Evolusi SwissCash y ang berkelanjutan ke dalam merek global;

2. Diversifikasi platform keuangan SwissCash dengan

memperkenalkan beberapa produk keuangan baru; dan

3. Pertumbuhan solusi pembay aran SwissCash y ang akan melay ani

kebutuhan bany ak orang dari setiap wilay ah dan setiap jalan hidup.

Ikuti say a, dukunglah tim ini untuk membuat agar SwissCash tidak

tersaingi. Semoga pemecahan masalah di Tahun Baru ini menjadi

keny ataan. Ingat untuk melanjutkan membangun keluarga sehat,

membentuk keluarga sejahtera, dan menatap masa depan y ang

sangat cerah dengan SwissCash. Majulah dengan bangga,

bermartabat, dan penuh kejujuran.

Sekali lagi, say a ucapkan terima kasih atas dukungan dan

pengertian Anda di tahun 2006 dan say a ucapkan selamat kepada

semua orang y ang telah bergabung bersama kami memasuki tahun

2007  dengan v isi, aspirasi, dan resolusi y ang telah diperbarui.

Kami, y ang dengan rendah hati akan selalu melay ani Anda dengan

cara apa pun,

Michael Mansfield dan seluruh Tim Manajemen SwissCash dan Swiss

Mutual Fund

( V ers i as li dalam Bahasa Inggris  bisa dibaca di inves tor area Swisscash.net )

P OS TE D B Y  DICKY   
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