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UZNESENIE č. 015

Zrušenie aktív s cieľom odstrániť všetky formy diskriminácie,

genocídu Národov.

 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“.

Medzinárodná Pokladňa M1 uznáva, že národy celého sveta vrúcne túžia po 

ukončení kolonializmu vo všetkých jeho prejavoch,

Medzinárodná Pokladňa M1 vychádza z presvedčenia, že pokračujúca existencia 

kolonializmu bráni rozvoju medzinárodnej ekonomickej spolupráce, brzdí sociálny, kultúrny 

a ekonomický rozvoj závislých národov a je v rozpore s ideálmi svetového mieru.

Medzinárodná Pokladňa M1 potvrdzuje, že národy môžu vo svojom vlastnom záujme 

slobodne disponovať svojím prírodným bohatstvom a zdrojmi, bez toho, aby porušili 

akékoľvek záväzky vyplývajúce z medzinárodnej hospodárskej spolupráce založenej na 

princípe vzájomnej výhodnosti a na normách medzinárodného práva,

Medzinárodná Pokladňa M1  je presvedčená, že proces emancipácie nemožno 

zastaviť ani zvrátiť, a že aby sa predišlo vážnym krízam, je potrebné ukončiť kolonializmus a 

všetky praktiky segregácie a diskriminácie s tým spojené.

Medzinárodná Pokladňa M1 vychádza z presvedčenia, že všetky národy majú 

neodňateľné právo na úplnú slobodu, výkon svojej suverenity a integritu svojho národného 

územia.

Medzinárodná Pokladňa M1 slávnostne vyhlasuje potrebu okamžitého a 

bezpodmienečného ukončenia kolonializmu vo všetkých jeho formách a prejavoch.



Medzinárodná Pokladňa M1  pripomína aktívne a skryté aktivity City of London, 

finančného srdca Britského impéria, ktoré bolo dominantnou svetovou mocnosťou a 

ktorého úpadok vplyvu sa začal v posledných rokoch. Hlavnou myšlienkou Tajnej rady (Privy 

Council), tajnej skupiny „Okrúhly Stôl“ (Round Table), organizácie druhého kruhu – „Skupiny 

Okrúhleho stola“, ktorá pokrýva USA a štáty Európy, je, že už jeden a pol storočia Londýnske 

City zostalo centrom prípravy a realizácie plánu na vytvorenie anglosaského impéria, ktoré 

by v ideálnom prípade malo pokrývať celú planétu. Až do konca 20. storočia boli peniaze 

bánk Londýnskej City hlavným prostriedkom svetovej anglosaskej expanzie. Pracovali na 

príprave vojen, revolúcií, ekonomických kríz a iných prevratov. Tieto prevraty priniesli 

bankárom Londýnskej City nevýslovné zisky, no ich hlavným cieľom nebolo ani územné 

zhabanie a peniaze, ale zmena povedomia ľudí. Anglosaská elita sa cíti ako nadradená rasa a 

verí, že zvyšok je potrebné zmeniť na podľudí. Jedným z ich hlavných nástrojov bolo 

všemožné znižovanie duševného rozvoja všetkých, ktorí nepatrili do okruhu svetovej elity. 

Najdôležitejšou zbraňou v rukách tejto malej skupiny ľudí sa stali Spojené štáty americké, 

rukami ktorých City of London vytvára vojny a genocídy národov na Zemi.

Medzinárodná Pokladňa M1 opäť pripomína prebiehajúce zmeny na Zemi a 

nevyhnutný trest za ich zločiny proti ľudskosti, pretože pred Božou Prozreteľnosťou sa 

nemožno skryť, trest je nevyhnutný!

V tomto smere, Medzinárodná Pokladňa M1 naďalej funguje v rámci rezolúcie č. 14 

(014 / RKS2022) zo dňa 01.03.2022 „Odobratie aktív s cieľom zabrániť Tretej Svetovej Vojne 

a zabrániť návratu nacizmu“ a vyhlasuje aktívnu prácu v zablokovaní všetkých systémových 

prístupových kódov zúčtovania, prerozdelenia a kontroly, ktoré tieto skupiny a organizácie s 

nimi spojené mali, banky, spoločnosti Londýnskeho City.

Medzinárodná Pokladňa M1 pripomína, že každá teória, ktorá pripisuje nadradenosť 

alebo podradenosť určitým rasovým alebo etnickým skupinám, ktorá dáva niektorým ľuďom 

právo dominovať nad ostatnými alebo odmietať iných, ktorí sú údajne podradení voči tým 

prvým, alebo ktorá sa zakladá na určovaní hodnôt na rasových rozdieloch, je vedecky 

neudržateľné a v rozpore s morálnymi a etickými princípmi ľudstva. 



Medzinárodná Pokladňa M1 pripomína, že rasizmus zahŕňa: rasistickú ideológiu, 

postoje založené na rasových predsudkoch, diskriminačné správanie, štrukturálnu 

organizáciu a inštitucionalizované praktiky vedúce k rasovej nerovnosti, ako aj zhubnú 

myšlienku, že diskriminačné vzťahy medzi skupinami sú morálne opodstatnené a vedecké 

hľadiská; rasizmus sa prejavuje v diskriminačných zákonoch alebo nariadeniach a v 

diskriminačných praktikách, ako aj v protispoločenských postojoch a činoch; rasizmus bráni 

rozvoju svojich obetí, korumpuje tých, ktorí ho zasadzujú do praxe, vnútorne rozdeľuje 

národy, vytvára prekážky v ceste medzinárodnej spolupráci a podnecuje politické napätie vo 

vzťahoch medzi národmi; rasizmus je v rozpore so základnými princípmi medzinárodného 

práva a v dôsledku toho predstavuje vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.

Medzinárodná Pokladňa M1 pripomína, že rasové predsudky, historicky spojené s 

nerovnosťami moci, posilňované ekonomickými a sociálnymi rozdielmi medzi ľuďmi a 

skupinami ľudí, a dokonca aj dnes určené na ospravedlnenie takýchto nerovností, sú úplne 

neopodstatnené.

Medzinárodná Pokladňa M1 upozorňuje, že akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie, 

obmedzovanie alebo preferovanie na základe rasy, farby pleti, etnického alebo 

národnostného pôvodu alebo náboženskej neznášanlivosti, založené na rasistickom 

presvedčení, ktoré porušuje alebo ohrozuje suverénnu rovnosť štátov a právo Národov na 

sebaurčenie, alebo ktoré svojvoľným alebo diskriminačným spôsobom obmedzuje právo na 

plný rozvoj akéhokoľvek Človeka alebo skupiny ľudí, čo predpokladá absolútne rovnaký 

prístup k prostriedkom pokroku a plného rozvoja jednotlivca a kolektívu v atmosfére 

rešpektovanie hodnôt, ako aj národnej a svetovej kultúry, je nezlučiteľné s požiadavkami 

spravodlivého medzinárodného poriadku, zaručujúceho rešpektovanie Ľudských práv.

Medzinárodná Pokladňa M1 vyhlasuje, že: 

1. Podriadenie a vykorisťovanie národov cudziemu jarmu a nadvláde je 

popretím základných práv človeka a bráni rozvoju spolupráce a nastoleniu 

mieru na celom svete;



2. Všetky národy majú právo na sebaurčenie; na základe tohto práva slobodne 

rozhodujú o svojom politickom postavení a sledujú svoj hospodársky, 

sociálny a kultúrny rozvoj;

3. Nedostatočná politická, ekonomická a sociálna pripravenosť alebo 

nedostatočná pripravenosť na vzdelanie by sa nikdy nemali používať ako 

ospravedlnenie na oddialenie nezávislosti;

4. Akékoľvek nepriateľstvo alebo represívne opatrenia akejkoľvek povahy 

namierené proti závislým národom musia skončiť, aby im umožnili v mieri a 

slobode uplatňovať svoje právo na úplnú nezávislosť; a musí sa rešpektovať 

integrita ich národných území;

5. Na trustových a nesamosprávnych územiach, ako aj na všetkých ostatných 

územiach, ktoré ešte nie sú nezávislé, musia byť okamžite prijaté opatrenia 

na prenesenie všetkej moci na národy týchto území v súlade s ich slobodne 

vyjadrenou vôľou a želaním, bez akejkoľvek podmienky alebo výhrady a bez 

ohľadu na rasu, etnickú príslušnosť alebo farbu pleti, aby im umožnili úplnú 

nezávislosť a slobodu; 

6. Akýkoľvek pokus o to čiastočne alebo úplne zničiť národnú jednotu a 

územnú celistvosť krajiny, je v rozpore s cieľmi a zásadami Medzinárodnej 

Pokladne M1;

7. Všetky štáty musia prísne a svedomito dodržiavať ustanovenia Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv a iných deklarácií na základe rovnosti, 

nezasahovania do vnútorných záležitostí všetkých štátov, rešpektovania 

suverénnych práv všetkých Národov a územnej celistvosti ich štátov;

8. Medzinárodná Pokladňa M1 potvrdzuje svoju otvorenosť a kreatívne 

zámery pri poskytovaní komplexnej finančnej pomoci pri budovaní 

nezávislej ekonomiky krajinám, ktoré sa rozhodli vymaniť z koloniálnej 

závislosti anglosaského jarma a amerického vplyvu.



Medzinárodná Pokladňa M1 upozorňuje na začiatok procesu straty úlohy Organizácie 

Spojených národov ako platformy na diskusiu o otázkach svetového poriadku a 

predchádzania vojnám. Namiesto toho, aby OSN zachovala svoj štatút medzinárodnej 

organizácie vytvorenej na udržanie a posilnenie medzinárodného mieru a bezpečnosti, ako 

aj na rozvoj spolupráce medzi štátmi, ukázala celému svetu svoju neefektívnosť a neochotu 

podporovať mierové urovnanie konfliktov a vytvorila základ pre stratu dôvery zúčastnených 

krajín v súvislosti so situáciou okolo Ruska a konfliktom na Ukrajine, do ktorého sa zapojili 

všetky krajiny, ktoré chcú spôsobiť maximálne škody Rusku, prejavujú netoleranciu a 

potvrdzujú svoj zámer zničiť Rusko. Svet je svedkom toho, že sa opakuje osud Ligy Národov 

a opakuje sa scenár druhej svetovej vojny. Dnes už bol na územie Ukrajiny vyslaný vojenský 

personál, žoldnieri z viac ako 48 štátov, aby čelili Rusku, a nacistom sa poskytuje komplexná 

podpora, všetky vyhlásenia Ruska o nacizme sa ignorujú a otvorene sa vedie 

prenasledovanie, čo spôsobilo nenapraviteľné škody Národom Ruska.

Medzinárodná Pokladňa M1 upozorňuje najmä na nejednotnosť existujúcich noriem, 

týkajúcich sa ochrany slobody prejavu a prejavu a zákazu rasovej diskriminácie, ako aj 

propagácie národnostnej, rasovej alebo náboženskej nenávisti, ktorá predstavuje 

podnecovanie k diskriminácii, nepriateľstvo, alebo násilie,

Medzinárodná Pokladňa M1 vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo 

pozornosť úsiliu väčšiny členských štátov OSN, ktoré vedú ku kolapsu základov OSN a vyzýva 

všetky štáty, aby sa zamysleli nad tým, čo sa deje a vynaložili úsilie na posilnenie úlohy OSN 

pri riešení politických problémov a otázok svetového poriadku.

Medzinárodná Pokladňa M1 vyzýva štáty, aby zohľadnili možnosť využitia 

bilaterálnych alebo multilaterálnych konzultácií s touto témou, k lepšiemu vzájomnému 

porozumeniu názorov, pozícií a záujmov.

Medzinárodná Pokladňa M1 opätovne potvrdzuje odobratie všetkých aktív, ktoré 

boli predtým prevedené pod správu a disponovanie Ruskej federácie a republík ZSSR 

(Lotyšsko, Litva, Estónsko, Bielorusko, Moldavsko, Kirgizsko, Uzbekistan, Kazachstan, 

Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan) a prevod týchto 



aktív pod správu a disponovanie Suverénnej banky Jeruzalema, Rodosu a Malty 

Zvrchovaného Vojenského Rádu Hospitaliérov sv. Jána.

Po preštudovaní veľkého množstva informácií o všetkých vojnových zločinoch 

Spojených Štátov Amerických upozorňujeme na skutočnosť, že činy Spojených Štátov pod 

heslami propagácie demokracie ukázali svetu celú temnú stránku, ktorá formovala okolo 

Spojených Štátov Amerických mienku diablom vyvoleného  Národa USA, čo je zásadne 

nesprávne, pretože nie všetci občania USA zdieľajú názor ich vládnucich elít.

Iné formy americkej politiky a praktiky segregácie a rasovej diskriminácie 

predstavujú zločin proti svedomiu a dôstojnosti ľudstva a môžu spôsobiť politické napätie a 

predstavovať vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. 

Princíp rovnosti v dôstojnosti a právach všetkých ľudí a všetkých národov bez ohľadu 

na rasu, farbu pleti alebo pôvod, je všeobecne uznávaným princípom, uznávaným v 

medzinárodnom práve. V dôsledku toho je akákoľvek forma diskriminácie zo strany štátu 

porušením medzinárodného práva, čo má za následok medzinárodnú zodpovednosť štátu.

Medzinárodná Pokladňa M1  po splnení stanovených úloh dospela ku konečnému, 

neodvolateľnému rozhodnutiu a prináša nasledovné riešenia:

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

likvidáciu v nasledujúcich krajinách, organizáciách, skupinách, osobám umiestneným v 

centrálnych, národných a/alebo štátnych bankách, komerčných bankách v rôznych krajinách 

sveta:

Spojené Štáty Americké

• Aktivujeme blokovanie všetkých systémových prístupových kódov pre zúčtovanie, 

prerozdelenie a kontrolu, ktoré tieto skupiny a všetky ich pridružené organizácie, banky, 

firmy mali. V súvislosti s prevodom aktív do našej plnej dispozície a správy, pri dodržaní 

všetkých noriem Medzinárodného práva, sú aktíva zapísané do súvahy Medzinárodnej 

Pokladne M1. 



V tejto súvislosti dôrazne odporúčame začať s postupom vyradenia týchto aktív a 

všetkých cenných papierov vytvorených na základe týchto aktív zo súvahy, a postupne začať 

s likvidáciou skutočných a fiat finančných prostriedkov získaných počas obdobia 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 - chýbajú, prehodnotenie návrhov nie je 

možné.

Medzinárodná Pokladňa M1 ešte raz ďakuje a víta doterajšiu spoluprácu s 

Federálnym Rezervným Systémom pri formovaní novej architektúry globálneho finančného 

systému a opäť potvrdzuje svoju otvorenosť pre dialóg v súvislosti s potrebou minimalizovať 

dôsledky prípadného zmrazenia aktív pre občanov USA. V tomto ohľade, po preštudovaní 

významu súčasného amerického finančného systému pre celý Svet, veríme, že existuje 

základ pre začatie procesu vyjednávania.

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.

                                       Schválené, vypracované a vykonané

                                                           13.03.2022

Jeho výsosť

Alexander Nikolajevič Paramonov
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