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UZNESENIE č. 011 
 

 

 

Medzinárodná menová pokladňa M1 ako Globálny regulátor, Vlastník 

všetkých Svetových a Historických finančných aktív, vyhlasuje KÓN TVORENIA za 

povinný pre všetky subjekty Práva vo Svete. Celá finančná a hospodárska 

činnosť všetkých subjektov Práva vo Svete sa musí uskutočňovať v súlade s 

Normami Medzinárodného Práva a KÓNu TVORENIA. 

 

    Pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 je vlastníkom a 

správcom Celosvetového Globálneho Účtu Medzinárodnej Menovej Pokladne M1  

Č. 01-00-01-4-AAA-777-C3-AM-01, nachádzajúceho sa do 29. októbra 2021 vo SVETOVEJ 

BANKE, a rozmiestneného do bánk a štátov po celom Svete. 

 



 
 

    Pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 je vlastníkom a 

správcom Celosvetového Globálneho Účtu Medzinárodnej Menovej Pokladne M1 

Č. 01-700-3516-222 777 8888 999, nachádzajúceho sa do 29. októbra 2021 vo SVETOVEJ 

BANKE, a rozmiestneného do bánk a štátov po celom Svete. 

 

    Pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 je vlastníkom a správcom 

aktív zahrňujúcich účty s názvami: „White Spiritual Boy“, „Spiritual Wonder Boy“, „Spiritual 

Wonder Brothers“, „Moming Star“, „King David“, „Prophet Muhammad“, „Demas and Saint 

Timothy “, „White Mongolia “, „White Vatican“, „White Eagle, „Maria Sinukuan“,    „Maria 

Banaha“, „Maria Cristina“, „Maria Makiling“, „Falcon“, „Alpha-Omega“ a ďalšie účty vedené 

v rôznych bankách v 189 (sto osemdesiatich deviatich) štátoch po celom svete. 

 

   Poznamenávame, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 v rámci univerzálneho 

charakteru a legitímnosti je unikátnou a kľúčovou Organizáciou na objavovanie efektívnych 

riešení medzinárodných hospodárskych otázok na vplývanie procesu rozvoja vo svete, a 

znovu potvrdzujeme, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 disponuje dobrými 

možnosťami účasti v rôznych procesoch reforiem, zameraných na optimalizáciu a posilnenie 

efektivity fungovania medzinárodného finančného systému a jeho architektúry, a zároveň 

uznávajúc, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 a Medzinárodné finančné inštitúcie 

majú vzájomne sa doplňujúce možnosti, tým pádom koordinácia ich činností má 

rozhodujúci význam. 

 

Pripomíname, že tí, ktorí sa za obdobie posledných 2-och rokov pokúšali napádať 

naše právo na Vlastníctvo a spravovanie Svetových finančných aktív, sa uistili že všetky 

Práva na Vlastníctvo, spravovanie regulovanie Svetových finančných aktív, prešli k 

Medzinárodnej Menovej Pokladni M1 v Osobe jeho Veličenstva Alexandra Nikolajeviča 

Paramonova, v súlade so všetkými normami Práva a zákonov Nášho Sveta, a taktiež sa 

mohli uistiť o Sakrálnom 



 
 

základe Božského Práva, ako neodškriepiteľnom fakte, a stali sa svedkami zázrakov Veľkej 

Božskej Prozreteľnosti. 

 

V cieľoch plnenia Celosvetového Programu na vyjdenie z Medzinárodnej finančnej 

krízy a predídenia tretej Svetovej vojne (rezolúcia M č.1 z 07.04.2020), berúc do úvahy 

porušenia Medzinárodných noriem Práva, Práva Suveréna, zvrchovanosti Práva, Rezolúcií, 

Deklarácií, Konvencií, Dohôd Organizácie Spojených Národov, za nesplnenie povinností pred 

Vlastníkom Svetového Finančného Systému všeobecne známou rodinou finančníkov 

Rotschild, prijíma Medzinárodná Menová Pokladňa M1 nasledujúce rozhodnutia: 

 

Medzinárodná Menová Pokladňa M1 a White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp. Inc 

Oznamujú prerušenie všetkých vzťahov s 

Všeobecne známou rodinou finančníkov Rotschild: 

 

 

Rušíme všetky účtovné práva, ako aj práva na disponovanie a kontrolu nad 

Svetovými Účtami a aktívami (zahrňujúcimi účty s nasledujúcimi názvami: 

 

„White Spiritual Boy“, „Spiritual Wonder Boy“, „Spiritual Wonder Brothers“, 

„Moming Star“, „King David“, „Prophet Muhammad“, „Demas and Saint Timothy “, „White 

Mongolia “, „White Vatican“, „White Eagle, „Maria Sinukuan“,    „Maria Banaha“, „Maria 

Cristina“, „Maria Makiling“, „Falcon“, „Alpha-Omega“ a ďalšie účty), štátnym, súkromno – 

štátnym štruktúram a všetkým napojeným súkromným Organizáciám Rotschild and Sons 

(Veľká Británia), Banque Privee Edmond Rotschild (Švajčiarsko), Rotschild Concordia and Co, 

a iné. 

 



 
 

 

Rušíme všetky aktíva, ktoré boli predtým dané do správy a riadenia všeobecne 

známej finančnej rodine Rotschild, rozmiestnené v centrálnych bankách, národných alebo 

štátnych bankách, komerčných bankách a fondoch (akýchkoľvek finančných a iných 

organizáciách), vo všetkých štátoch po celom Svete. 

 

V súvislosti s obrovským množstvom finančných a fondových zločinov všeobecne 

známych finančníkov rodiny Rotschild po celom Svete, a obzvlášť finančných, fondových a 

iných zločinov voči Suverénnemu štátu, Zväzu Sovietskych Socialistických Republík a 

Suverénneho Sovietskeho Národa. Medzinárodná Menová Pokladňa a Svetový finančný 

Regulátor Ukladá Zákaz na akúkoľvek činnosť so všeobecne známou finančnou rodinou 

Rotschild v rámci Svetového finančného a fondového systému. Takisto aj všetkým 

subjektom Práva: Suverénom, súkromným osobám, právnickým osobám, štátnym 

organizáciám a súkromno – štátnym štruktúram prikazujeme ukončiť akékoľvek finančné a 

hospodárske vzťahy so všeobecne známou finančnou rodinou Rotschild. 

 

Aktivujeme blokovanie všetkých systémových kódov prístupu k účtom, správe a 

kontrole, ktorými disponovala skupina rodiny Rotschild a všetky k nim pridružené Právne 

subjekty: organizácie, banky, spoločnosti a iné. 

 

V súvislosti s prechodom aktív do úplného vlastníctva, správy a riadenia 

Medzinárodnej Menovej Pokladne M1, všetky normy Medzinárodného Práva, aktíva sú 

zaúčtované do súvahy Medzinárodnej Menovej Pokladne M1, a v súvislosti s tým 

predpisujeme vykonať okamžité blokovanie všetkých aktív, priamo alebo nepriamo 

kontrolovaných a spravovaných všeobecne známou finančnou rodinou Rotschild. 

 

 



 
 

Nariaďujeme finančným a kontrolným organizáciám, Justičným organizáciám od momentu 

doručenia (akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou) daného oznámenia vykonať 

nevyhnutné systémové oznámenia vo Svetovom finančnom systéme v priebehu 48 

(štyridsať osem) hodín, s cieľom včasného oboznámenia všetkých finančných, bankových, 

medzibankových, kontrolných a justičných organizácií. 

 

V súvislosti s odobratím aktív, nа udržiavanie fungovania a financovania programu je 

možný len jeden spôsob vytvorenia budúceho finančného systému – aktivovanie spolupráce 

s Medzinárodnou Menovou Pokladňou M1 s cieľom obdržania programu a inštrukcií na 

vykonávanie ďalšej finančnej činnosti. 

 

Pripomíname, že akékoľvek Medzinárodnou Menovou Pokladňou M1 

nesankcionované činnosti s využitím vyššie uvedených aktív, s cieľom monetizácie vo 

finančnom systéme sú trestnými a nesú so sebou korporátnu a osobnú zodpovednosť osôb, 

úradníkov a bankových úradníkov, ktorí spáchali tieto zločiny. 

 

Pripomíname, že Sakrálne Práva Chrániteľov aktív sú odobraté, a akékoľvek činnosti 

protirečiace Rezolúcii Medzinárodnej Menovej Pokladne č. 4 (04/RES2021) z 23. februára 

2021 “Anulovanie historických aktív s cieľom vytvorenia nového, vyrovnaného finančného 

systému”, budú mať pre Chrániteľov okamžité (nezvratné) sakrálne a iné následky s ich 

prejavením v materiálnom svete. 

 

Pripomíname, že v rámci cieľa nedopúšťania podvodov na svedomitých subjektoch 

Práva sa predpisuje odovzdať register dokumentov na jeho uvedenie do likvidácie za 

účelom zúčtovania, analýzy a vyhodnotenia poctivosti Ex – chrániteľov, Ex – vlastníkov a Ex 

– správcov, predtým majúcich  Práva chrániteľov a správcov historických aktív Svetového 

Finančného Systému. 



 
 

 

 

Medzinárodná Menová Pokladňa M1 nariaďuje pokračovať zaoberať sa týmito 

otázkami svojmu špecializovanému oddeleniu – Špeciálnemu Oddeleniu pre východ zo 

svetovej finančnej krízy “Antikrízové Centrum”. 

 

 

Schválené, vypracované a vykonané 

Od 22.01.2022 

 

 

 

Jeho výsosť 

Alexander Nikolajevič Paramonov 

 

Hlavný pokladník 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna, 

 
Prezident a prevádzkový riaditeľ 

spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc, 
 

Číslo OSN 509519 

 




