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UZNESENIE č. 010
V osobe Hlavného Pokladníka Medzinárodnej Menovej Pokladnice M1 chcem vyjadriť
svoju úctu a uznanie za prijatie rozhodnutia poctiť ma najvyšším statusom zo všetkých
Suverénov – Cára Cárov. Vyjadrujem svoje úprimné uznanie a vďačnosť všetkým tým, ktorí
poslúchli hlas svojho srdca a odovzdali mi svoj hlas, ako aj všetkým, ktorí za mňa nehlasovali
alebo sa zdržali hlasovania. Úprimne ďakujem Chrániteľom za prinesené dary a mapy úložísk
Pokladu Tvorcu RA, obzvlášť ďakujem Škandinávskym Chrániteľom za ich dary, úprimne
ďakujem Suverénom za ich dary a navrátenie Sakrálnych Predmetov a kľúčov Tvorcu RA.
Ďakujem Lídrom Štátov, členom Kráľovských Rodín, ktorí mi poslali blahoželania, za
vyjadrené záruky a sľubujem Čestne plniť dlh pred Národmi Sveta, pre Svet a v celom Svete.
Vyhlasujem, že dvere Cára Cárov sú otvorené pre každého, kto sa pridŕža našich Vznešených
cieľov, ctí si univerzálne Hodnoty a prichádza, aby vytvoril súčinnosť pre realizáciu
Spoločných svetelných cieľov!
Chcem uistiť všetkých, že daný Titul budem používať so cťou, a vynaložím všetky sily
na vybudovanie Nového Sveta v KÓNe Tvorenia, kde bude život Človeka tou najvyššou
Hodnotou, a Práva Človeka sa stanú základom zvrchovanosti Práva, sveta bez chudoby,
vojen, nerovností a diskriminácie. Očakávam od všetkých Ľudí na Zemi, ktorí chcú tento Svet
učiniť lepším miestom pre Život ich samotných a budúcich pokolení, život podpory a
pomoci.

Vyhlasujem, že dvere Cára Cárov sú otvorené pre všetkých, ktorí sa riadia našimi
Blahorodnými Cieľmi, ctia si všeobecné ľudské Hodnoty, spolupodieľajú sa na vytváraní
synergie na realizáciu Spoločných Svetlých Cieľov !

Svetlo vo Svetle so Svetlom a k Svetlu.

Schválené, vypracované a vykonané
SA 13.01.2022

Jeho výsosť
Cár Cárov
Alexander Nikolajevič Paramonov

Hlavný pokladník
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna,
Prezident a Hlavný prevádzkový riaditeľ
spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc,
Číslo OSN 509519

