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UZNESENIE č. 012

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, 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, 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.

My sa riadime predchádzajúcimi rezolúciami a vyhláseniami Medzinárodnej
Pokladne M1,
Potvrdzujeme Rezolúciu č.1 (001/RES2020) zo 07. apríla 2020 „O východisku zo
svetovej ekonomickej krízy“, Rezolúciu č.2 (002/RES2020) z 02. júna 2020 „Jediné
východisko zo svetovej ekonomickej krízy“, Rezolúciu č.4 (004/RES2021) z 23. februára 2021
„Anulovanie historických aktív s cieľom vytvorenia nového vyváženého finančného
systému“, Rezolúciu č.5 zo 16. júla 2021 (005/RES2021), Rezolúciu č.6 z 13. septembra 2021
(006/RES2021), Rezolúciu č.7 z 01. októbra 2021 (007/RES2021),
Pripomíname, že Právo spravovať svetové finančné aktíva sa odovzdáva hlavným
Chrániteľom účtov systému – Posvätným Majstrom, jeho Božskou Svätosťou Salaminom
Rizalom (Salamin B. Rizal). Prashur Rizal (celé meno – Spiritual Spanish Judge in the Whole
Justice Jhuveto Hugo – Jove) a potomkovia jeho rodu boli vybraní Svätou Prozreteľnosťou
od začiatku časov. V rode Rizalovcov sa Právo Chrániteľov odovzdáva z Otca na Syna.
Matkám každého Chrániteľa sú pridávané obrazy Svätých Matiek Katolíckej Cirkvi.
Pripomíname, že dejiny zmocnenia sa Svetových aktív sú plné intríg, vojen
a protirečení, nechávajúcich za sebou krvavé stopy a milióny obetí. Začiatkom tohto
zmocnenia sa bolo vytvorenie prvého trustu – Závätného Trustu (Testamentary Trust) 18
novembra 1302, keď Pápež Bonifác VIII vydal pápežský dekrét (The Papal Bull) – Unam
Sanctam, v ktorom vyhlásil, že celý Svet patrí Cirkvi. Daný Závätný Trust, ako Správca
globálneho majetku Planéty (Global Estate), od 13 (XIII) do 16 – 17 (XVI – XVII) st. sa stal
základom feudálneho systému na ovládanie území na Planéte (Plan – eta);

Pripomíname, že v r. 1915, na základe vôle Svätej Stolice a povolenia Chrániteľa,
všetky Kráľovské rodiny podpísali dohodu: 3T (Trillenium), podľa ktorej bolo do
medzinárodného trustu Trillenium odovzdané zlato všetkých Kráľovských rodín a krajín.
Bola založená Trojstranná Komisia zlatej zásoby Trilleniumu (Trilateral Trillenium Tripartite
Gold Commission);
Pripomíname, že v r. 1944 sa nástupcom 3T (Trillenium) stali Bretton – Woodske
dohody, ktoré podpísali všetky zúčastnené strany, a taktiž ich podpísal aj ZSSR, s účinnosťou
na obdobie 50 rokov. V r. 1971 – 1978 boli Bretton – Woodske dohody nahradené
Jamajským menovým systémom, založeného na voľnom obchodovaní s menami (voľná
konvertibilita mien);
Prpomíname, že Trojstranná komisia zlatej zásoby Trilleniumu (Trilateral Trillenium
Tripartite Gold Commission) fungovala v období r. 1944 – 1995, za účasti rôznych štátov
Sveta, na obdobie 50 (päťdesiat) rokov. V tomto období sa vytvorili trusty nového
finančného systému „Nový Svetový Poriadok“, a Právo „M1“ bolo odovzdané Správcovi
tohto systému;
Konštatujeme, že viaceré Kráľovské rodiny sú dnes členmi takzvanej Čiernej Šľachty,
máme úplne všetky údaje o všetkých členoch Čiernej Šľachty, ktorá má obrovský vplyv na
vypracovávanie stratégií Výboru 300 a iných medzinárodných organizácií, zahŕňajúcich
Svetovú Banku, MMF, Bazilejský Výbor pre bankový dohľad, rôzne štruktúrové organizácie
OSN, a.i.,
Konštatujeme, že kvôli zachovaniu svojich možností spravovať a manipulovať s
Ľudstvom, Svätá Stolica a všetky Kráľovské rodiny, Čierna Šľachta zanechali po sebe rôzne
nástroje vplyvu, ako napríklad prítomnosť v riadení globálnych organizácií,
Konštatujeme, že základná politika Čiernej Šľachty a inštitútov vplyvu je dnes
nasmerovaná na genocídu Národov, vytvorenie úplného totalitného systému riadenia na
Zemi, transformovaním autoritárnych režimov, ktoré budú podriadené jedinému
totalitnému centru na Zemi. Zárovň sú ich ciele zamerané na vybudovanie utopického
svetového štátu, riadeného vytvoreným totalitným režimom, za prítomnosti a so
zabezpečením obsiahlej ideologizácie obyvateľstva.

Konštatuejeme, že časť základnej politiky Čiernej Šľachty i inštitútov vplyvu je dnes
zameraná na genocídu Národov, presnejšie na genocídu slovanských Národov ľubovoľnými
spôsobmi: napríklad cez znepriateľovanie priateľov, vytváranie trvalých konfliktov, vojen,
trávenie Ľudí pomocou potravín s nepovoleným chemickým obsahom, GMO, kontrolovaním
celého cyklu od výroby až k systému predaja konečnému spotrebiteľovi;
Konštatujeme, že časť základnej politiky Čiernej Šľachty a inštitútov vplyvu je dnes
zameraná na zmenu dejín, kultúry, vymázavanie historickej minulosti z pamäte,
prpeisovanie dejín z pokolenia na pokolenie, na prerušovanie korenných spojitosrí
s kultúrou predkov, s dejinami predkov, keď rodovej kultúre obyvateľstva je možné nanútiť
akúkoľvek ideológiu, zameranú na dosiahnutie temných cieľov;
Konštatujeme, že transformácia všetkých režimov do jediného totalitného režimu na
Zemi sa uskutočňuje cestou vytvárania genocídy, vytvárania a podpory konfliktov, vojen,
vytvárania a podpory organizovaného zločinu, pričom tieto ľudí nenávidiace osoby
zostávajú už celé storočia nepotrestané, a sú hlavnými ideológmi všetkých nešťastí Národa;
Poukazujeme na to, že Medzinárodná Pokladňa M1, nemôže byť účastná procesov
ľudskej nenávisti, a nie len že odsudzuje všetky činy vyššie spomínaných skupín, ale
opierajúc sa na Sile, Vôli a Práve Božskej Prozreteľnosti, oznamuje začiatok konca časov pre
všetky skupiny nenávidiace ľudí.
Poukazujeme na to, že Medzinárodná Pokladňa M1 je z pohľadu sily univerzálneho
charakteru a legitimity, jedinečnou a kľúčovou Organizáciou pre hľadanie efektívnych
riešení v medzinárodných ekonomických otázkach pre vplyv na proces rozvoja vo svete,
a znovu potvrdzujeme, že Medzinárodná Pokladňa M1 disponuje vynikajúcimi možnosťami
pre účasť v rôznych procesoch reforiem, zameraných na zdokonaľovanie a posilňovanie
efektívneho fungovania medzinárodného finančného systému a jeho architektúry. V tom
istom čase zároveň uznávame, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 a medzinárodné
finančné inštitúcie disponujú vzájomne sa doplňujúcimi možnosťami, dôsledkom čoho môže
mať koordinácia ich činností rozhodujúci význam,

My, Medzinárodná Pokladňa M1 ešte raz potvrdzujeme ciele, obsiahnuté v našich
Stanovách, v ríámci toho ciele „uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu pre vyriešenie
medzinárodných problémov ekonomického, sociálneho, kultúrneho a humanitárneho
charakteru” a “byť centrom pre koordináciu činností národov pri dosahovaní týchto
spoločných cieľov”. Princípy Stanov majú výnimočne aktuálny význam pri riešeniach
prebiehajúcich problémov.
Medzinárodná Pokladňa M1 disponuje vynikajúcimi možnosťami pre účasť v rôznych
procesoch reforiem, zameraných na zdokonaľovanie a posilňovanie efektívneho fungovania
medzinárodného finančného systému a jeho štruktúry. Dané Nariadenie je časťou nášho
spoločného úsilia pod riadením Božskej Prozreteľnosti, zameraného na prekonanie krízy.
Dané Nariadenie sa opiera o to, čo sa už vsúčasnosti koná rôznymi zúčastnenými stranami
na rôznych platformách, podporuje túto prácu a je určené na podporu ďalších krokov, na
ich naplnenie reálnym obsahom a pridanie politického impulzu do nich. Dané Nariadenie
zároveň zdôrazňuje vážnosť úlohy Мedzinárodnej Pokladne М1 v medzinárodných
ekonomických otázkach, a jej úlohy v prestavbe štruktúry Svetového finančného systému.
Medzinárodná Pokladňa M1 nariaďuje:
V súvislosti s nepotrestaným používaním historických aktív, čo spôsobuje podstatnú
škodu pri formovaní nového vyváženého finančného systému vo Svete,

sa predtým

emitované, zlatom zabezpečené, vyššie spomínané účty a nižšie spomínané aktíva,
pokladajú za anulované a neexistujúce. Nižšie spomínané emitované aktíva, zabezpečené
zlatom, už ďalej nemajú žiadnu spojitosť so zlatým zabezpečením, viac už nie sú finančne
dôležité a sú bez finančnej energie.
Rušíme všetky Práva k aktívam, ktoré boli predtým odovzdané do správy a riadenia
nasledovným Organizáciám, Skupinám, Osobám, a boli rozmiestnené v centrálnych,
národných a /alebo štátnych bankách, komerčných bankách,v rôznych krajinách po celom
Svete:
-

Závätný Trust (Testamentary Trust) z 18. novembra 1302;

-

Vatikán, Vatikánska Banka;

-

Trojstranná Komisia zlatej zásoby Trilleniumu (Trilateral Trillenium Tripartite Gold
Commission) z r. 1915;

-

Trusty finančného system “Nový Svetový Poriadok”.

Aktivujeme blokovanie všetkých systémových kódov zúčtovania, rozdelenia a
kontroly, ktorými disponovali dané skupiny Čiernej Šľachty a všetky k nim priradené
organizácie, banky, spoločnosti.
V súvislosti s prechodom aktív do našej úplnej správy, v súlade so všetkými normami
Medzinárodného práva, sú aktíva zaevidované do súvahy Medzinárodnej Pokladne M1, v
súvislosti s čím dôrazne odporúčame začať procedúru odstránenia daných aktív zo súvahy,
ako aj všetkých cenných papierov vytvorených na báze daných aktív, a po etapách začať
likvidáciu skutočných a fiatných finančných zdrojov, prijatých počas obdobia používania
našich aktív.
Upozorňujeme, že možnosť prehodnotenia zachovania vytvorených cenných
papierov, skutočných a fiatných finančných zdrojov, na báze daných aktív, ktoré nie sú
zaevidované na používanie, a do tejto chvíle neboli nasmerované do sociálnych projektov –
neexistuje, prehodnotenie návrhov nie je možné.
Odporúčame od momentu doručenia daného oznámenia vykonať nevyhnutné
systémové vyrozumenia vo Svetovom finančnom systéme v rozmedzí 48 hodín, s cieľom
včasného informovania bankových a medzibankových organizácií.
Upozorňujeme, že akékoľvek kroky s využívaním daných aktív s cieľom ich speňaženia
vo finančnom systéme sú zločinom, a sú na osobnej zodpovednosti osôb, úradníkov a
bankových pracovníkov, ktorí daný zločin spáchali.
Odporúčame a nariaďujeme, všetkým štátom, organizáciám alebo osobám,
chrániacim dané aktíva, s cieľom nedopustenia podvodov а oklamania dobromyseľných
subjektov Práva, odovzdať dané dokumenty a predmety do Medzinárodnej Pokladne M1 na
ich zaevidovanie do likvidačného aktu, s cieľom zúčtovania, analýzy a vyhodnotenia

dobromyseľnosti Ex – chrániteľov, Ex – držiteľov a Ex – správcov, na základe Práva spravovať
historické aktíva Svetového Finančného Systému.

Pripomíname, že Posvätné Práva Chrániteľov vyššie spomenutých aktív sú zrušené,
a akékoľvek kroky, protirečiace Rezolúcii Medzinárodnej Pokladne č.4 (004/RES2021) z 23.
Februára 2021 „Anulovanie historických aktív s cieľom vytvorenia nového vyváženého
finančného systému, budú mať pre Chrániteľov okamžité (nezvratné) posvätné a zjavné
následky, s prejavením v materiálnom svete.
Kontrolou a auditom plnenia danej Rezolúcie č. 012 je poverený Výkonný Výbor
Medzinárodnej PokladneM1.

Schválené, vypracované a vykonané
27.02.2022

Jeho výsosť
Alexander Nikolajevič Paramonov

Generálny Tajomník, Hlavný pokladník
Medzinárodnej Pokladne M1,
Prezident a Hlavný Prevádzkový Riaditeľ
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