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REZOLÚCIA č. 001

PROTIKRÍZOVÉ FINANČNÉ OPATRENIA

V súvislosti s tým, že globálna epidémia spôsobená “Koronavírusom“ a nútené vyhlásenie
celosvetovej karantény s uzavretím štátnych hraníc všetkých krajín sveta, ktoré viedlo k
zastaveniu celej svetovej ekonomiky a ku kolapsu trhu s cennými papiermi a indexov cien
malo závažný dopad na svetovú rezervnú menu – americký dolár.

Na účely boja proti epidémii, všeobecnej panike, kolapsu svetovej ekonomiky a tiež celého
Svetového finančného systému, na účely odstránenia geopolitického napätia medzi krajinami,
ktoré by mohlo viesť k rozpútaniu 3. svetovej vojny, na účely realizácie medzinárodných
odporúčaní dohody Bazilej III:

Medzinárodná pokladňa M1, ako hlavný držiteľ a správca celej svetovej zlatej rezervy,
bankového súvahového zlata aj mimo súvahového zlata na planéte, prijíma nižšie uvedené
uznesenia:

1. Odporučiť, aby všetky krajiny realizovali záverečné odporúčania dohody Bazilej III, na
základe ktorých príjmu ako jednotný platobný svetový štandard svetovú menu – XAU
(bankové zlato).

2. Z dôvodu chýbajúcich cien akcií, v dôsledku kolapsu starej rezervnej meny amerického
dolára, sa odporúča ihneď zaviesť ZLATÝ ŠTANDARD do svetového finančného
systému.

3. Schváliť do Svetového finančného systému a zaviesť do Svetového finančného obehu  nové
svetové rezervné meny, právoplatne schválené v osobitnom, pevnom opatrení, že budú
viazané na XAU (bankové zlato):

a) “Zlatý sovietsky rubeľ“

1 (jeden) Zlatý sovietsky rubeľ = 0,987412g. Prijaté 1. januára 1961;



b) “Zlatý americký dolár“

1 (jeden) Zlatý americký dolár = 1,2345g. Na základe Brettonwoodskej dohody z roku
1944;

c) “Zlatá ECU “
1 (jedna) zlatá ECU = 1 unca zlata, na základe Nariadenia Zvrchovaného vojenského
rádu hospitelierov sv. Jána z Jeruzalemu;

4. Medzinárodná pokladňa M1 je oprávnená:

4.1. Zriadiť na obdobie trvania krízy a na obdobie odstraňovania následkov krízy
Osobitné oddelenie na prekonanie Svetovej finančnej krízy – “Protikrízové centrum“.

4.2. Začať vydávať pokladničné poukážky M1 denominované v troch svetových
rezervných menách (tu ďalej len “TB M1“). TB M1 by mali byť určené na umiestnenie v
Štátnych pokladniciach krajín sveta, ich národných, rezervných, centrálnych štátnych
bankách, na účely zvýšenia a zabezpečenia zlatej rezervy krajiny a na zabezpečenie vydávania
národných mien Krajín, čo bude zjavne viesť k nezrozumiteľnej počiatočnej hodnote
národných mien vo svete na výmenu a obchodovanie na účely obnovy paralyzovaného
medzinárodného obchodu a iných zmlúv.

5. Medzinárodným organizáciám, ktoré pôsobia v oblasti riadenia finančných trhov sa
odporúča, aby neodkladne vytvorili pracovné skupiny s potrebnou úrovňou právomoci a
statusom utajenia, ktoré by pracovali v rámci platformy Osobitného oddelenia
“Protikrízové centrum“.

6. Vládam jednotlivých krajín a ich národným, rezervným, centrálnym a štátnym bankám sa

odporúča,  aby schválili troch až piatich úradníkov, na  operatívnu prácu s Centrom

Svetového finančného systému, s Medzinárodnou pokladňou M1 a s Osobitným oddelením
“Protikrízové centrum“.

7. Kontrolou realizácie týchto protikrízových opatrení by mal byť poverený Spoločný
výkonný výbor s osobitnými právomocami a bude podriadený Medzinárodnej pokladni
M1.



Medzinárodná pokladňa M1

H.E. Alexander N. Paramonov

Hlavný pokladník
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Medzinárodná finančná korporácia
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Veliteľ, Vrchný správca dedičstva, Hlavný pokladník
Vrchné magistérium, Vrchný veliteľ Rád Hospitelierov

___________________________________________________________________________

Všetky tieto rezolúcie (Rezolúcia č.1, č.2, č.3), boli zaslané ešte v roku 2020
predstaviteľom všetkých vlád sveta. (Prezident, Predseda vlády, Minister financií,
Guvernéri Centrálnych bánk).

___________________________________________________________________________


