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UZNESENIE č. 016

               Odobratie aktív s cieľom vybudovať svet bez jadrových zbraní 

                  a zastaviť preteky v zbrojení, ktoré aktívne rozvíja NATO.

 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), Rezolúciu č.8 z 21. 

decembra 2021 (008/RES2021), Rezolúciu č.9 z 22. decembra 2021 „Reforma svetového 



finančno – ekonomického systému a jeho štruktúry“ (009/RES2021), Rezolúciu č.11 z 22. 

januára 2022 „O rozviazaní všetkých vzťahov so všeobecne známou rodinou finančníkov 

Rotschildovcov“ (011/RES2022), Rezolúciu č.12 z 27. januára 2022 „Odobratie všetkých práv 

k aktívam pre Trojstrannú Komisiu Zlatej Zásoby Trillenium a Trustov finančného systému 

Nový Svetový Poriadok“  (012/RES2022), Rezolúciu č. 13 (013/RĽS2022) zo dňa 01. marca 

2022 "Definovanie úlohy Štátnej banky ZSSR pri reštrukturalizácii globálneho finančného a 

ekonomického systému a jeho architektúry, aktivácia nových funkcií", Rezolúciu č. 14 

(014/RES2022) zo dňa 03. marca 2022 „Odobratie aktív s cieľom zabrániť tretej svetovej 

vojne a zabrániť návratu nacizmu“, Rezolúciu č. 15 (015/RES2022) „Odobratie aktív s cieľom 

odstrániť všetky formy diskriminácie, genocídy národov“.

Pripomíname, že koniec Druhej svetovej vojny bol začiatkom éry nového 

usporiadania síl na medzinárodnej scéne. Dve protichodné zoskupenia štátov zjednotené 

okolo ZSSR a USA tvoriace bipolárny model sveta. Jedným zo symbolov začiatku studenej 

vojny bola Severoatlantická aliancia (NATO), ktorá vznikla 4. apríla 1949 ako protisovietsky 

vojensko-politický blok. Teraz je v aliancii 30 štátov.

Deklarované ciele NATO sa týkajú výlučne bezpečnosti, slobody a demokracie. Táto 

organizácia, vytvorená na obranné účely, si kladie za úlohu udržiavať stabilitu na celom 

svete, regulovať geopolitické nepokoje, obranu demokracie, ľudských práv a hraníc po 2. 

svetovej vojne. Nemožno  však nespomenúť, že NATO v posledných desaťročiach používa na 

dosiahnutie svojich cieľov veľmi pochybné prostriedky. Ozbrojené sily NATO tak v rokoch 

1995 a 1999 použili na území bývalej Juhoslávie mnoho druhov zakázaných zbraní a v 

súčasnosti sa slovné spojenie „mierové bombardovanie“ stalo chytľavou frázou. NATO sa 

zaujíma aj o krajiny Centrálnej a Strednej Ázie, Blízkeho Východu a Afriky. NATO tradične 

považuje za svojich protivníkov Sovietsky zväz, Rusko a Čínu.

Dnes sa už nepamätajú, no v roku 1954 požiadal ZSSR o členstvo v NATO, no žiadosť 

bola zamietnutá - Severoatlantická aliancia pôvodne vznikla práve ako protiváha mocnému 

Sovietskemu zväzu.



Obraciame pozornosť na hroznú aritmetiku operácií NATO, od ich začiatku ozbrojené 

sily NATO zabili viac ako tri milióny ľudí v dôsledku 60 invázií do suverénnych štátov. 

Zoznam zločinov proti krajinám, Národom je taký veľký, že norimberské procesy sa môžu 

týmito zločinmi zaoberať celé desaťročia, aby potrestali zodpovedných. 

Upozorňujeme, že ozveny vojnových zločinov ukrajinských bezpečnostných síl stále 

doliehajú na Donbas. Výsledkom pravidelného, nevyberavého ostreľovania obývaných 

oblastí s použitím smrtiacich zbraní bola smrť a zranenie tisícov rusky hovoriacich civilistov. 

Zámer vyhubenia alebo genocídy obyvateľov Donbasu je zrejmý. Svedčia o tom živelné 

masové neoznačené hroby, násilne vytvorené mimo špeciálne určených miest. V auguste až 

októbri 2021 bolo pri Pervomajsku (LĽR) objavených päť takýchto masových hrobov, z 

ktorých boli exhumované pozostatky najmenej 295 civilistov, ktorí zomreli v dôsledku 

ostreľovania ukrajinskými bezpečnostnými silami v roku 2014. Je už známe, že medzi 

pozostatkami sú telá žien rôzneho veku. Hovoríme o krutom zaobchádzaní s civilným 

obyvateľstvom, o používaní prostriedkov a metód v ozbrojenom konflikte, ktoré 

medzinárodné humanitárne právo zakazuje.

Stále sme nepočuli, že by sa západná „civilizovaná“ komunita k týmto vojnovým 

zločinom  jasne vyjadrila. Veríme, že naši kolegovia dobre vedia, že týmto spôsobom dávajú 

kyjevskému nacionalistickému režimu „carte blanche“/voľnú ruku/ pokračovať v 

ozbrojenom násilí voči obyvateľom DĽR a LĽR. Následky na seba nenechali dlho čakať a na 

území Ukrajiny sme svedkami divadla vojenských operácií.

14. marca 2022 zasiahla taktická strela Tochka-U obytnú oblasť mesta Doneck. 

Zahynulo 20 civilistov. Ďalších 28 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Raketové hlavice s kazetovou 

muníciou dokazujú, že cieľom nacionalistického úderu na mesto bolo zabiť maximálny počet 

civilistov. Ostreľovanie bolo vykonané zo severozápadného smeru, z oblasti obývaného 

mesta Krasnoarmejsk, ktorú ovládajú ukrajinské jednotky. Zdôrazňujeme: aplikácia 

kazetovej munície v obytných štvrtiach mesta, kde nie sú palebné postavenia, je vojnovým 

zločinom. Použitie tohto typu zbrane je zakázané medzinárodnými dohodami. Ani úradujúce 

predsedníctvo OBSE, ani žiadny zo zúčastnených štátov však tento akt agresie neodsúdili. 



Vidíme, že podľa Západu sa Ľudia delia na tých, ktorí sú hodní ochrany a tých, ktorí jej z 

nejakého dôvodu nie sú hodní. Také je „civilizované“ správanie a „oddanosť“ 

medzinárodnému humanitárnemu právu.

V tejto súvislosti pripomíname, oslovujúc štáty samostatne, princíp rovnosti v 

dôstojnosti a právach všetkých ľudí a všetkých národov, bez ohľadu na rasu, farbu pleti a 

pôvod, je všeobecne uznávaným princípom, uznávaným v medzinárodnom práve. Preto 

akákoľvek forma diskriminácie vykonaná štátom je porušením medzinárodného práva, čo 

má za následok medzinárodnú zodpovednosť štátu.

Cynizmus organizátorov tohto aktu štátneho terorizmu sa prejavil aj v tom, že dva 

dni pred ním ukrajinská strana začala na sociálnych sieťach šíriť výzvy, aby matky z DĽR prišli 

na mestskú správu Donecka s cieľom zistiť osud ich synov. Bolo to na mieste a v čase 

uvedenom v týchto výzvach, kedy bol zasadený krutý úder.

Upozorňujeme, že v súčasnosti krajiny NATO a Európska únia, ignorujúc 

medzinárodné normy a svoje vlastné pravidlá, dodávajú na Ukrajinu smrtiace zbrane a 

posielajú žoldnierov zabíjať ruských vojakov. Všetku zodpovednosť za smrť tejto kategórie 

cudzincov na Ukrajine nesie výlučne vedenie krajín, ktoré ich vyslali. Medzinárodná 

Pokladňa M1 vyjadruje svoje znepokojenie nad prepojením medzi najímaním a 

obchodovaním so zbraňami, ktoré prispieva k podnecovaniu a predlžovaniu konfliktu na 

Ukrajine.

V týchto dňoch sa potvrdili obavy týkajúce sa vývoja biologických materiálov na 

vojenské účely zo strany USA na území Ukrajiny, pod záštitou amerických spravodajských 

služieb USA. Svedčí o tom extrémna nervozita predstaviteľov americkej administratívy v 

súvislosti s objavením vývoja ich biologických zbraní na území Ukrajiny. Medzinárodná 

Pokladňa M1 má k dispozícii dokumenty, ktoré potvrdzujú, že na území Ukrajiny sa vytvorila 

sieť najmenej 30 (tridsiatich) biologických laboratórií, v ktorých sa vykonávajú mimoriadne 

nebezpečné experimenty zamerané na zlepšenie patogénnych vlastností moru, antraxu, 

tularémia, cholery a iných smrteľných chorôb, pomocou syntetickej biológie. Výsledky 

výskumu boli zaslané do vojenských biologických centier USA, vrátane do Amerického 

Armádneho Lekárskeho Výskumného Ústavu infekčných chorôb, Armádneho Výskumného



Ústau Waltera Reeda. US Naval Medical Research Center a vojenského laboratória vo Fort 

Detrick, ktoré boli predtým kľúčovými cieľmi amerického programu biologických zbraní. 

Program takzvanej „reformy“ ukrajinského zdravotníctva realizovaného USA v praxi viedol k 

zvýšeniu výskytu obzvlášť nebezpečných infekcií medzi Ukrajincami, vrátane ružienky, 

záškrtu a tuberkulózy. Výskyt osýpok sa zvýšil viac ako 100-krát. S vysokou mierou 

pravdepodobnosti môžeme povedať, že jednou z úloh USA a ich spojencov na Ukrajine bolo 

vytvorenie bioagentov, schopných selektívne pôsobiť na rôzne etnické skupiny 

obyvateľstva.

Medzinárodná Pokladňa M1 uznáva, že na efektívne riešenie medzinárodných 

problémov je potrebná čo najvyššia úroveň dohody a spolupráce medzi krajinami.

Medzinárodná Pokladňa M1 napĺňajúc Rezolúciu č. 11 (011/RHS2021) z 22. januára 

2022 „O ukončení všetkých vzťahov so známym priezviskom finančníkov Rothschild“, 

Rezolúciu č. 12 (012/RES2021) z 27. februára 2022 „Zrušenie všetkých práv na aktíva  

Trilaterálnej komisii Trillsnium Gold Reserve a New World Order Financial System Trusts. 

Rezolúciu č. 14 (014/RES2022) zo dňa 3. marca 2022 „Odobratie aktív s cieľom zabrániť 

tretej svetovej vojne a zabrániť návratu nacizmu“. Rezolúciu č.15 (015/RĽS2022) zo dňa 

13.3.2022 „Odobratie aktív za účelom odstránenia všetkých foriem diskriminácie, genocídy 

národov“, aktívne blokuje všetky systémové prístupové kódy pre zúčtovanie, rozdelenie a 

kontrolu aktív, ktorými disponovali tieto skupiny, a všetky pridružené k nim organizácie, 

banky, spoločnosti; sa snaží vytvoriť podmienky, za ktorých budú môcť všetky štáty využiť 

všetky svoje zdroje na vyriešenie problému zlepšenia blahobytu svojich národov, bez 

strachu z akéhokoľvek nátlaku, hrozby alebo použitia sily,

Medzinárodná Pokladňa M zaznamenáva v posledných rokoch rastúci záujem a 

zvýšenú túžbu po uvoľnení napätia, pričom je presvedčená o naliehavej potrebe ďalšieho 

úsilia na rozšírenie tohto trendu tak, aby pokrýval všetky oblasti sveta a prispieval k riešeniu 

nevyriešených medzinárodných problémov mierovými prostriedkami prostredníctvom 

účasti a spolupráce štátov.



Medzinárodná Pokladňa M1 uznáva, že pokračovanie politiky konfrontácie a rivality 

medzi štátmi alebo skupinami štátov je nezlučiteľné s uvoľnením medzinárodného napätia.

Medzinárodná Pokladňa M1 potvrdzuje nedeliteľnosť mieru a bezpečnosti vo 

všetkých regiónoch sveta a rastúcu vzájomnú závislosť medzi krajinami, a preto sa usiluje o 

odstránenie všetkých zdrojov politického napätia a treníc.

Medzinárodná Pokladňa M1 je presvedčená, že opatrenia na budovanie dôvery by 

mohli prispieť k zmierneniu medzinárodného napätia,

Medzinárodná Pokladňa M1 je presvedčená o potrebe eliminovať všetky formy 

agresie, cudzej okupácie a zasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov, zabezpečiť 

rešpektovanie ľudských práv a potrebu eliminácie kolonializmu prostredníctvom 

slobodného uplatňovania práva na sebaurčenie a odstránenie rasizmu a apartheidu, ako aj 

iných foriem nespravodlivosti,

Medzinárodná Pokladňa M1  vedená potrebou všetkých štátov, na základe najvyšších 

záujmov mieru a budúcnosti ľudstva, má v úmysle pokračovať v úsilí o ďalšie zmierňovanie 

napätia, rozvíjanie lepších vzťahov medzi krajinami a na tieto účely, sledujúc implementáciu 

stanovených úloh, dospela ku konečnému, neodvolateľnému riešeniu a zavádza nasledujúce 

riešenia:

• Odvolávame všetky práva na aktíva, ktoré boli predtým prevedené pod správu a 

riadenie pre nasledujúce Štáty, Organizácie, Skupiny, Osoby umiestnené v centrálnych, 

národných a/alebo štátnych bankách, komerčných bankách v rôznych krajinách sveta:

NATO – Organizácia Severoatlantickej zmluvy. Severoatlantická aliancia;

AUKUS – Trojstranná obranná aliancia.

• Aktivujeme blokovanie všetkých systémových prístupových kódov pre zúčtovanie, 

rozdelenie a kontrolu, ktorými tieto skupiny a všetky ich pridružené organizácie, banky, 

firmy disponovali.



V súvislosti s prevodom aktív do našej plnej dispozície a správy, pri dodržaní všetkých 

noriem Medzinárodného práva, sú aktíva zaradené do súvahy Medzinárodnej Pokladne M1, 

v tejto súvislosti dôrazne odporúčame začať postup na odstránenie týchto aktív zo súvahy, 

všetkých cenných papierov vytvorených na báze daných aktív, a postupne začať likvidáciu 

skutočných a fiat finančných zdrojov, prijatých počas doby používania týchto aktív.

Upozorňujeme Vás, že nie je možné uvažovať o zachovaní vytvorených cenných 

papierov, skutočných a fiat finančných zdrojov, na základe databázy aktív, ktoré do 

dnešného dňa neboli určené na sociálne projekty, prehodnotenie návrhov nie je možné.

Nariaďujeme aby ste do 48 hodín od okamihu prijatia tohto oznámenia, vykonali 

potrebné systémové oznámenia vo Svetovom finančnom systéme, aby boli včas 

informované všetky bankové a medzibankové organizácie.

Upozorňujeme, že akékoľvek konanie s použitím týchto aktív na účely speňaženia vo 

finančnom systéme je trestným činom a je na osobnú zodpovednosť osôb, úradníkov a 

pracovníkov banky, ktorí sa týchto trestných činov dopustia.

Odporúčame všetkým krajinám, organizáciám alebo jednotlivcom, ktorí tieto aktíva 

skladujú, aby sa predišlo podvodom a klamaniu svedomitých subjektov práva, aby previedli 

tieto dokumenty a predmety do Medzinárodnej Pokladne M1 na zaevidovanie do likvidácie 

za účelom evidencie, analýzy a vyhodnotenia integrity bývalých Chrániteľov, bývalých 

Držiteľov a bývalých Správcov, na základe  Práva spravovať historické aktíva Svetového 

Finančného Systému.

Pripomíname, že Posvätné Práva Chrániteľov vyššie uvedených aktív boli odvolané a 

akékoľvek kroky, ktoré sú v rozpore s rezolúciou Medzinárodnej Pokladne č. 4 (004 / 

RES2021) z 23. februára 2021 „Zrušenie historických aktív za účelom vytvorenia nového 

vyváženého finančného systému“, bude mať pre Chrániteľov okamžité (nezvratné) posvätné 

a zjavné dôsledky, s prejavom v materiálnom svete.



Medzinárodná Pokladňa M1 vyhlasuje svoje odhodlanie:

• identifikovať bankové účty, aktíva a aktívne blokovať všetky prístupové kódy 

systému pre zúčtovanie, rozdelenie a kontrolu aktív, ktoré mali k dispozícii skupiny a všetky 

ich pridružené organizácie, banky, spoločnosti, eliminovať príčiny a dôsledky 

medzinárodného napätia s cieľom podporiť  mierové a rýchle urovnanie nevyriešených 

medzinárodných problémov a snažiť sa odstraňovať príčiny a dôsledky medzinárodného 

napätia tak, aby sa vzťahy medzi všetkými štátmi vyvíjali smerom k spolupráci a priateľstvu, 

s cieľom predchádzať vzniku situácií, ktoré by mohli ohroziť medzinárodný mier a 

bezpečnosť;

• pevne dodržiavať a presadzovať implementáciu všeobecne uznávaných princípov a 

deklarácií zameraných na posilňovanie medzinárodného mieru, bezpečnosti a rozvoj 

priateľských a kooperatívnych vzťahov medzi štátmi, ako aj plniť si svoje záväzky na 

zabezpečenie financovania trvalo udržateľného rozvoja, vyplývajúce z mnohostranných 

zmlúv a dohôd, ktoré slúžia na dosiahnutie týchto cieľov;

• zosilňovať úlohu Medzinárodnej Pokladne M1 ako jedného z hlavných nástrojov pri 

udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti posilnením mierových schopností 

Organizácie;

• zdržať sa hrozby alebo použitia sily a dodržiavať vo vzťahoch s inými štátmi zásady 

zvrchovanej rovnosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti medzištátnych hraníc, 

neprípustnosti nadobudnutia a obsadenia územia iných štátov silou, riešenia sporov, 

vrátane pohraničných sporov, čisto mierovými prostriedkami, zrieknutia sa zásahov a 

zasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov, dodržiavať rešpekt k právam človeka, 

rešpektovať právo všetkých krajín na slobodnú voľbu svojho sociálneho, politického a 

ekonomického systému“, a rozvíjať svoje vonkajšie vzťahy takým spôsobom, ktorý považujú 

za najlepšie zodpovedajúci pre záujmy svojich Národov;

• zabezpečiť slobodné uplatňovanie práva národov pod koloniálnou a cudzou 

nadvládou na sebaurčenie a podporovať nastolenie vlády väčšiny, najmä tam, kde rasový 

útlak a najmä apartheid zbavili národy možnosti uplatňovať svoje neodňateľné práva . V 



tejto súvislosti pomáhať pri vytváraní potrebných opatrení a poskytovaní nenávratných 

finančných prostriedkov;

• usilovať sa o vytvorenie a rozvoj spravodlivých a vyvážených ekonomických vzťahov 

medzi štátmi a zníženie rozdielov medzi vyspelými a rozvojovými krajinami, v súlade s 

plánmi financovania prijatými Medzinárodnou Pokladňou M1, na základe konsenzu v otázke 

vytvorenia nového medzinárodného hospodárskeho poriadku, a formovanie novej 

architektúry svetového finančného systému; 

• podporovať vzájomné porozumenie a dôveru medzi ľuďmi rozvíjaním a 

uľahčovaním kultúrnych výmen, voľnejšieho pohybu a kontaktov medzi nimi, individuálne aj 

kolektívne. V tejto súvislosti vyhlasujeme, že existujú všetky možnosti bezplatného 

financovania kultúrnych a vzdelávacích programov;

• naďalej rozvíjať svoje vzťahy a spoluprácu v súlade s cieľmi a princípmi 

Medzinárodnej Pokladne M1 na základe KÓNu Tvorenia a rešpektovať výsledné princípy 

uvedené vyššie, uznávajúc, že nič v tejto Rezolúcii nemôže ani zmeniť, ani znížiť záväzky, 

ktoré Medzinárodná Pokladňa M1 prevzala na seba vo vzťahu k iným štátom, v súlade so 

zásadami medzinárodného práva.

                                       Schválené, vypracované a vykonané
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