












 

Международное Казначейство «М1»
Medzinárodná Menová Pokladňa «М1»

LEI: 2534008YC6NRP4BLQF15; UN ID: 626139; Telex: 64 623439 ITMO RU; Ph: +7-495-1258418

Dátum: 03. decembra 2022
Ref. č.: 023/RES2022
Kód: 0139ТЪRA
Kód: 786 ПАН

REZOLÚCIA č. 023

    Týmto pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 je 

vlastníkom a správcom Celosvetového Účtu vo SVETOVEJ BANKE Č. 01-00-01-4-

AAA-777-C3-AM-01, rozmiestneného do rôznych bánk v štátoch po celom Svete,

    Pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 je vlastníkom a 

správcom Celosvetového Účtu vo SVETOVEJ BANKE Č. 01-700-3516-222 777 8888 

999, rozmiestneného do rôznych bánk v štátoch 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 or Divine 

                 

                     Falšovanie úradných dokumentov Medzinárodnej Pokladne M1 je trestné



Crystal“, „Maria Banahaw or Divine Sunflower“, Maria Cristina or Divine Magdalene“, 

„Maria Makiling or Divine Ester Egg“, „Falcon“, „Alpha-Omega“ a ďalších účtov vedených v 

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

          Riadime sa predchádzajúcimi rezolúciami a vyhláseniami Medzinárodnej Pokladne M1,

           Potvrdzujúc Rezolúciu č. 001 (001/RES2020) zo 07 apríla r. 2020 „O východisku zo 

svetovej finančnej krízy“, Rezolúciu č. 002 (002/RES2020) z 02 júna r. 2020 „Jediné 

východisko zo svetovej finančnej krízy“, Rezolúciu č. 003 z 01 októbra 2020 (003/RES2020), 

Rezolúciu č. 004 (004/RES2021) z 23 februára r. 2021 „Anulovanie historických aktív 

s cieľom vytvorenia nového vyváženého finančného systému“, Rezolúciu č. 005 zo 16 júla 

r.2021 (005/RES2021), Rezolúciu č. 006 z 13. septembra r.2021 (006/RES2021), Rezolúciu č. 

007 z 01 októbra r. 2021 (007/RES2021), Rezolúciu č. 008 z 21 decembra 2021 

(008/RES2021), Rezolúciu č. 009 z 22 decembra 2021 (009/RES2021), Rezolúciu č. 010 z 13 

januára 2022 (010/RES2022), Rezolúciu č. 011 z 22 januára 2022 (011/RES2022), Rezolúciu 

č. 012 z 27 februára 2022 (022/RES2022), Rezolúciu č. 013 z 01 marca 2022 (013/RES2022), 

Rezolúciu č. 014 z 03 marca 2022 (014/RES2022), Rezolúciu č. 015 z 13 marca 2022 

(015/RES2022), Rezolúcia č. 016 zo 16 marca 2022 (016/RES2022), Rezolúciu č. 017 z 13 

mája 2022 (017/RES2022), Rezolúciu č. 018 z 22 júla 2022 (018/RES2022), Rezolúciu č. 019 

z 23 septembra 2022 (019/RES2022), Rezolúciou č. 020 z 05 októbra 2022 (020/RES2022), 

Rezolúciu č. 021 z 25 októbra 2022 (021/RES2002), Rezolúciu č. 022 z 30 novembra 2022 

(022/RES2022).

Medzinárodná Pokladňa M1, Vykonávajúc Svetovú Misiu pre Východisko zo 

Svetovej finančnej krízy a zmarenie tretej svetovej vojny, schválila Rezolúciu č. 001 

(001/RES2020) zo 7. apríla 2020 a Rezolúciu č . 011 z 22. januára 2022 (011/RES2022 ) o 

naplnení KÓNu Tvorenia .

Počas minulého času až po dnešok špeciálne služby Medzinárodnej Pokladne M1, 

spolu s ďalšími Medzinárodnými a štátnymi organizáciami na presadzovanie práva, službami 

na boj proti terorizmu a medzinárodnými kontrolnými finančnými organizáciami, neustále 

               Falšovanie úradných dokumentov Medzinárodnej Pokladne M1 je trestné



vychádzajú na svetlo medzinárodné finančné trestné činy Sprenevery a nezákonného 

používania dolárov, uložených na paletách, patriacich vo veľkom rozsahu Medzinárodnej 

Pokladni M1, v rôznych štátoch Sveta, ako Vietnam, Čína, Kambodža, USA, Afganistan, na 

území Európy a na území Zväzu Sovietskych Socialistických Republík.

Kriminálne teroristické spoločenstvo iluminátov, spolu so zločineckou lóžou na čele s 

Michaelom Rockefellerom, pod názvom "Abayton" ( ktorá riadi proces Globálneho  zločinu 

proti Bohu a Ľudstvu, páchaním Genocídy Národa takmer vo všetkých štátoch Sveta, 

vývýjajúc a aplikujúc chemické, bakteriologické, vírusové zbrane hromadného ničenia, šíriac 

ich rôznymi spôsobmi  vo veľkých a stredných mestách takmer vo všetkých štátoch Sveta ).

Títo šialení a zvrátení teroristi a vojnoví zločinci sú naplnení nenávisťou k Ľudstvu a 

všetkému živému, t.j. k životu, a následne nenávisťou k Všemohúcemu. Na Svete a vo 

Vesmíre neexistuje ospravedlnenie týchto obludných zločinov a zločincov, ktorí ich 

vykonávajú.

Vyššie uvedené zločinecké spoločenstvo, spolu s ich zločineckými spolupáchateľmi     

( zločineckými úradníkmi a vlkolakmi v uniformách ), drancujúc nedotknuteľný majetok 

Medzinárodnej Pokladne M1, ktorý bol pripravený pre Východ zo svetovej krízy a na 

sociálno - ekonomický rozvoj všetkých národov, ako zjednoteného Národa Sveta vo 

všetkých Štátoch  podľa KÓNu Tvorenia, vyššie uvedení vojnoví zločinci, medzinárodní 

teroristi a skorumpovaní úradníci ho smerujú na naplnenie obludného plánu na zničenie 

Ľudstva a Prírody. 

Vyššie uvedené, šialené a rozumu zbavené dogmy ( dogmy neexistujúce ), Vrahovia a  

zločinci, pokračujú v rozdúchavaní vojenských konfliktov, vojen, vyhladzovania Ľudí na celej 

Zemi, pomocou ukradnutého, tým pádom zločineckého fiat dolára .

Pokračovaním financovania Genocídy Národa, takmer vo všetkých štátoch Sveta, 

vyššie vymenovaní  špinaví darebáci, cez ukradnuté a nelegálne fiat doláre konvertujú iné 

platobné prostriedky.
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Uvedomujúc si súčasnú situáciu, v ktorej skorumpovaní a kriminalizovaní úradníci a 

vlkolaci v uniformách vo viacerých štátoch, kde sú trezory Medzinárodnej Pokladne M1, 

rôznymi spôsobmi, naviedli veľa strážcov ( skladníkov ) na zločiny, pokračujú v agónii  

rabovania, páchajúc spreneveru, Posvätnej Svetovej Misie.

V súvislosti s ukončením Hry Bohov a Premenou Sveta RA a Matky Zeme RUS do 

Svetlého a Nebeského stavu, za účelom naplnenia Božského Zámyslu Božou 

Prozreteľnosťou, Právom Suveréna, Právom Dedičného Vlastníctva všetkých Aktív Sveta, 

Právom Hlavného Regulátora Svetového Finančného Systému, podporujúc medzinárodné 

odporúčania Medzinárodného Bazilejského Výboru pre Bankový dozor štandard Bazilej 3, 

v naplnení Vysokého Posvätného Dlhu Medzinárodnej Pokladne M1 pred Celým Svetom,                                        

                                                         Rozhodli sme:

                                                    'Ω

1. Zakázať fiatný dolár USA v rámci finančného obratu vo Svetovom Finančnom 

Systéme a v Celosvetovom priestore, ako prázdny, kriminálny dokument, ktorý stratil 

finančnú silu a akúkoľvek energiu. 

              2. - Všetkým Majstrom Svetového finančného Systému,

                  - Všetkým medzinárodným a štátnym organizáciám presadzovania práva,

               - Všetkým medzinárodným a štátnym organizáciám na boj proti terorizmu,

               - Všetkým štátnym a súkromným Vojenským organizáciám,

               - Všetkým medzinárodným a štátnym kontrolným a monitorovacím 

                 organizáciám ,

               Okamžite začať blokovať všetky kódy, všetky účty , elektronické a hotovostné 

transakcie fiat amerického dolára USA, zakázané touto Rezolúciou v celom globálnom 

priestore, s následnou likvidáciou, touto Rezolúciou zakázaných papierových dolárových fiat 
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bankoviek USA , ako aj blokovanie a vymazanie všetkých účtovných záznamov fiat dolára 

zakázaných touto Rezolúciou  fiat dolár USA v celom Svetovom Finančnom Systéme a v 

Celosvetovom priestore.

               Uskutočniť Globálny monitoring s následnou utilizáciou fiat dolára USA, zakázaného 

touto vyhláškou, v jeho ľubovoľnej podobe. 

                                                                                                 A

                Všetkým štátom Sveta a finančným inštitúciám dôrazne doporučujeme vstúpiť do 

Svetového programu Sunrise na prechod na zlatý štandard, vypracovaného a 

implementovaného Medzinárodnou Pokladňou M1 v Celosvetovom priestore. Oficiálne 

žiadosti všetkých verejných subjektov Práva Nášho Sveta prosím náležitým spôsobom 

posielať elektronickou poštou na adresu Medzinárodnej Pokladne M1 ( e-mailová adresa E-

mail : SunRise@monetarvone.org ).

             Medzinárodná pokladnica M1 Opäť Potvrdzuje svoje ubezpečenie o tom, že aj v 

budúcnosti bude sebavedomo a pevne pokračovať vo svojej službe Ľudstvu , ochrane 

Ľudí, obnovení Spravodlivosti , zachovaní Mieru a Vytvorení Svetlého Finančného 

Systému, slúžiacemu pre Sociálno – ekonomický Rozvoj Ľudského Sveta v KÓNe Tvorenia, 

Láske a Harmónii so VšeBohom Rodom Najvyššim  a Prírodou .

Jeho Veličenstvo Alexandr

Cár Cárov

Generálny Tajomník 
Medzinárodnej Pokladne M1,

Prezident White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc,                                                                     
Veľký Intendant Suverénneho Rádu Svätého Jána 

Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho 

Rádu Hospitaliérov.

Ohm

ʘ
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REZOLÚCIA č. 023

    Týmto pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 je 

vlastníkom a správcom Celosvetového Účtu vo SVETOVEJ BANKE Č. 01-00-01-4-

AAA-777-C3-AM-01, rozmiestneného do rôznych bánk v štátoch po celom Svete,

    Pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 je vlastníkom a 

správcom Celosvetového Účtu vo SVETOVEJ BANKE Č. 01-700-3516-222 777 8888 

999, rozmiestneného do rôznych bánk v štátoch 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 or Divine 
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Crystal“, „Maria Banahaw or Divine Sunflower“, Maria Cristina or Divine Magdalene“, 

„Maria Makiling or Divine Ester Egg“, „Falcon“, „Alpha-Omega“ a ďalších účtov vedených v 

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

          Riadime sa predchádzajúcimi rezolúciami a vyhláseniami Medzinárodnej Pokladne M1,

           Potvrdzujúc Rezolúciu č. 001 (001/RES2020) zo 07 apríla r. 2020 „O východisku zo 

svetovej finančnej krízy“, Rezolúciu č. 002 (002/RES2020) z 02 júna r. 2020 „Jediné 

východisko zo svetovej finančnej krízy“, Rezolúciu č. 003 z 01 októbra 2020 (003/RES2020), 

Rezolúciu č. 004 (004/RES2021) z 23 februára r. 2021 „Anulovanie historických aktív 

s cieľom vytvorenia nového vyváženého finančného systému“, Rezolúciu č. 005 zo 16 júla 

r.2021 (005/RES2021), Rezolúciu č. 006 z 13. septembra r.2021 (006/RES2021), Rezolúciu č. 

007 z 01 októbra r. 2021 (007/RES2021), Rezolúciu č. 008 z 21 decembra 2021 

(008/RES2021), Rezolúciu č. 009 z 22 decembra 2021 (009/RES2021), Rezolúciu č. 010 z 13 

januára 2022 (010/RES2022), Rezolúciu č. 011 z 22 januára 2022 (011/RES2022), Rezolúciu 

č. 012 z 27 februára 2022 (022/RES2022), Rezolúciu č. 013 z 01 marca 2022 (013/RES2022), 

Rezolúciu č. 014 z 03 marca 2022 (014/RES2022), Rezolúciu č. 015 z 13 marca 2022 

(015/RES2022), Rezolúcia č. 016 zo 16 marca 2022 (016/RES2022), Rezolúciu č. 017 z 13 

mája 2022 (017/RES2022), Rezolúciu č. 018 z 22 júla 2022 (018/RES2022), Rezolúciu č. 019 

z 23 septembra 2022 (019/RES2022), Rezolúciou č. 020 z 05 októbra 2022 (020/RES2022), 

Rezolúciu č. 021 z 25 októbra 2022 (021/RES2002), Rezolúciu č. 022 z 30 novembra 2022 

(022/RES2022).

Medzinárodná Pokladňa M1, Vykonávajúc Svetovú Misiu pre Východisko zo 

Svetovej finančnej krízy a zmarenie tretej svetovej vojny, schválila Rezolúciu č. 001 

(001/RES2020) zo 7. apríla 2020 a Rezolúciu č . 011 z 22. januára 2022 (011/RES2022 ) o 

naplnení KÓNu Tvorenia .

Počas minulého času až po dnešok špeciálne služby Medzinárodnej Pokladne M1, 

spolu s ďalšími Medzinárodnými a štátnymi organizáciami na presadzovanie práva, službami 

na boj proti terorizmu a medzinárodnými kontrolnými finančnými organizáciami, neustále 

               Falšovanie úradných dokumentov Medzinárodnej Pokladne M1 je trestné



vychádzajú na svetlo medzinárodné finančné trestné činy Sprenevery a nezákonného 

používania dolárov, uložených na paletách, patriacich vo veľkom rozsahu Medzinárodnej 

Pokladni M1, v rôznych štátoch Sveta, ako Vietnam, Čína, Kambodža, USA, Afganistan, na 

území Európy a na území Zväzu Sovietskych Socialistických Republík.

Kriminálne teroristické spoločenstvo iluminátov, spolu so zločineckou lóžou na čele s 

Michaelom Rockefellerom, pod názvom "Abayton" ( ktorá riadi proces Globálneho  zločinu 

proti Bohu a Ľudstvu, páchaním Genocídy Národa takmer vo všetkých štátoch Sveta, 

vývýjajúc a aplikujúc chemické, bakteriologické, vírusové zbrane hromadného ničenia, šíriac 

ich rôznymi spôsobmi  vo veľkých a stredných mestách takmer vo všetkých štátoch Sveta ).

Títo šialení a zvrátení teroristi a vojnoví zločinci sú naplnení nenávisťou k Ľudstvu a 

všetkému živému, t.j. k životu, a následne nenávisťou k Všemohúcemu. Na Svete a vo 

Vesmíre neexistuje ospravedlnenie týchto obludných zločinov a zločincov, ktorí ich 

vykonávajú.

Vyššie uvedené zločinecké spoločenstvo, spolu s ich zločineckými spolupáchateľmi     

( zločineckými úradníkmi a vlkolakmi v uniformách ), drancujúc nedotknuteľný majetok 

Medzinárodnej Pokladne M1, ktorý bol pripravený pre Východ zo svetovej krízy a na 

sociálno - ekonomický rozvoj všetkých národov, ako zjednoteného Národa Sveta vo 

všetkých Štátoch  podľa KÓNu Tvorenia, vyššie uvedení vojnoví zločinci, medzinárodní 

teroristi a skorumpovaní úradníci ho smerujú na naplnenie obludného plánu na zničenie 

Ľudstva a Prírody. 

Vyššie uvedené, šialené a rozumu zbavené dogmy ( dogmy neexistujúce ), Vrahovia a  

zločinci, pokračujú v rozdúchavaní vojenských konfliktov, vojen, vyhladzovania Ľudí na celej 

Zemi, pomocou ukradnutého, tým pádom zločineckého fiat dolára .

Pokračovaním financovania Genocídy Národa, takmer vo všetkých štátoch Sveta, 

vyššie vymenovaní  špinaví darebáci, cez ukradnuté a nelegálne fiat doláre konvertujú iné 

platobné prostriedky.

                       Falšovanie úradných dokumentov Medzinárodnej Pokladne M1 je trestné



Uvedomujúc si súčasnú situáciu, v ktorej skorumpovaní a kriminalizovaní úradníci a 

vlkolaci v uniformách vo viacerých štátoch, kde sú trezory Medzinárodnej Pokladne M1, 

rôznymi spôsobmi, naviedli veľa strážcov ( skladníkov ) na zločiny, pokračujú v agónii  

rabovania, páchajúc spreneveru, Posvätnej Svetovej Misie.

V súvislosti s ukončením Hry Bohov a Premenou Sveta RA a Matky Zeme RUS do 

Svetlého a Nebeského stavu, za účelom naplnenia Božského Zámyslu Božou 

Prozreteľnosťou, Právom Suveréna, Právom Dedičného Vlastníctva všetkých Aktív Sveta, 

Právom Hlavného Regulátora Svetového Finančného Systému, podporujúc medzinárodné 

odporúčania Medzinárodného Bazilejského Výboru pre Bankový dozor štandard Bazilej 3, 

v naplnení Vysokého Posvätného Dlhu Medzinárodnej Pokladne M1 pred Celým Svetom,                                        

                                                         Rozhodli sme:

                                                    'Ω

1. Zakázať fiatný dolár USA v rámci finančného obratu vo Svetovom Finančnom 

Systéme a v Celosvetovom priestore, ako prázdny, kriminálny dokument, ktorý stratil 

finančnú silu a akúkoľvek energiu. 

              2. - Všetkým Majstrom Svetového finančného Systému,

                  - Všetkým medzinárodným a štátnym organizáciám presadzovania práva,

               - Všetkým medzinárodným a štátnym organizáciám na boj proti terorizmu,

               - Všetkým štátnym a súkromným Vojenským organizáciám,

               - Všetkým medzinárodným a štátnym kontrolným a monitorovacím 

                 organizáciám ,

               Okamžite začať blokovať všetky kódy, všetky účty , elektronické a hotovostné 

transakcie fiat amerického dolára USA, zakázané touto Rezolúciou v celom globálnom 

priestore, s následnou likvidáciou, touto Rezolúciou zakázaných papierových dolárových fiat 

                                Falšovanie úradných dokumentov Medzinárodnej Pokladne M1 je trestné



bankoviek USA , ako aj blokovanie a vymazanie všetkých účtovných záznamov fiat dolára 

zakázaných touto Rezolúciou  fiat dolár USA v celom Svetovom Finančnom Systéme a v 

Celosvetovom priestore.

               Uskutočniť Globálny monitoring s následnou utilizáciou fiat dolára USA, zakázaného 

touto vyhláškou, v jeho ľubovoľnej podobe. 

                                                                                                 A

                Všetkým štátom Sveta a finančným inštitúciám dôrazne doporučujeme vstúpiť do 

Svetového programu Sunrise na prechod na zlatý štandard, vypracovaného a 

implementovaného Medzinárodnou Pokladňou M1 v Celosvetovom priestore. Oficiálne 

žiadosti všetkých verejných subjektov Práva Nášho Sveta prosím náležitým spôsobom 

posielať elektronickou poštou na adresu Medzinárodnej Pokladne M1 ( e-mailová adresa E-

mail : SunRise@monetarvone.org ).

             Medzinárodná pokladnica M1 Opäť Potvrdzuje svoje ubezpečenie o tom, že aj v 

budúcnosti bude sebavedomo a pevne pokračovať vo svojej službe Ľudstvu , ochrane 

Ľudí, obnovení Spravodlivosti , zachovaní Mieru a Vytvorení Svetlého Finančného 

Systému, slúžiacemu pre Sociálno – ekonomický Rozvoj Ľudského Sveta v KÓNe Tvorenia, 

Láske a Harmónii so VšeBohom Rodom Najvyššim  a Prírodou .

Jeho Veličenstvo Alexandr

Cár Cárov

Generálny Tajomník 
Medzinárodnej Pokladne M1,

Prezident White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc,                                                                     
Veľký Intendant Suverénneho Rádu Svätého Jána 

Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho 

Rádu Hospitaliérov.

Ohm

ʘ
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