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REZOLÚCIA č. 002

JEDINÉ VÝCHODISKO ZO SVETOVEJ FINANČNEJ KRÍZY

So znepokojením a obavami Správna rada Medzinárodnej menovej pokladne 1 konštatuje, že
celosvetová epidémia spôsobená koronavírusom Covid-19 vedie k shut downu (zastaveniu)
svetovej ekonomiky, preťaženiu zdravotných a sociálnych systémov na celom svete a vytvára
bezprostrednú hrozbu kolapsu Svetového finančného fiat systému.

Z DÔVODU týchto hroziacich tendencií, Medzinárodná menová pokladňa Jeden, v ďalšom

nazývanú “ITM1“ prijala rozhodnutie urýchliť vývoj Menovej reformy na riešenie uvedeného

problému.

Z DÔVODU toho, že svetová finančná kríza odhalila nedostatky vo finančnom riadení

existujúcich systémov, čím nás prinútila hľadať východisko z tejto situácie, ktorá vznikla na

svetovom finančnom trhu, identifikovať hlavné smery opatrení na zlepšenie trvalej

udržateľnosti bankových systémov a predchádzanie krízam ako je táto. To spôsobilo, že

Medzinárodná menová pokladňa Jeden musí preformulovať zásady bankovej regulácie

a potrebu vyvinúť a implementovať nové prístupy a metódy na hodnotenie systémových rizík,

vytvorenie proticyklických noriem kapitálovej primeranosti a vytvorenie rezerv na možné

úverové straty počas období hospodárskeho vzostupu a recesie.

BOLO PRIJATÉ ROZHODNUTIE, že menová reforma vezme do úvahy:

1) stále znehodnocovanie vedúcich svetových mien;

2) vysokú mieru zadlženosti vo svete;

3) rastúce tendencie tlačiť peniaze bez zabezpečenej rezervnej hodnoty;

4) tým spôsobený pokles trhových indexov založených na americkom dolári;



5) použitie peňažného multiplikátora, ktorý spôsobuje, že v bankách ostávajú nadmerné

úverové rezervy;

6) bezprostredné negatívne dôsledky prebiehajúceho Svetového resetu mien (Global

Currency Reset – GCR)

Ďalej bolo PRIJATÉ ROZHODNUTIE, že ITM1 použije svoje obrovské portfólio Bankového

Súvahového zlata, ako aj Mimo Súvahového zlata, ako zábezpeku na zabezpečenie Menovej

reformy.

ITM1 ako vlastník a postupník (príjemca na základe postúpenia) má v správe takmer celé

Svetové zlaté rezervy (Global Gold Reserves).

Túto skutočnosť uznávajú všetky regulačné orgány Svetového finančného systému ako

Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Banka pre medzinárodné zúčtovanie, OSN atď.

a ponúka perspektívu na prijatie riešenia v národnom, ideologickom a ekonomickom záujme.

NAKOĽKO s dôslednou realizáciou našej Rezolúcie číslo 001 “Protikrízové finančné

opatrenia“, ktorá bola zverejnená dňa 7. apríla 2020, odporúčame, aby bol v Svetovom

finančnom systéme zavedený ZLATÝ ŠTANDARD, a to urýchlene.

Podporujeme (1) zavedenie XAU, menový kód pre Zlato, ako index pre všeobecný Svetový

platobný štandard a (2) navrhnutie, emitovanie a vytlačenie série Pokladničných poukážok

Svetovej meny “TBM1“, riadené prostredníctvom ITM1 a pridružených partnerov.

NAKOĽKO integrujúc pozitívne vlastnosti Zvláštnych práv čerpania (Medzinárodná rezervná

mena SDR), TBM1 budú použité ako perspektívny najdôležitejší medzinárodný prvok na

vytvorenie oficiálnych devízových rezervných systémov, na reguláciu platobných bilancií a

na meranie hodnoty nových národných mien.

BOLO PRIJATÉ ROZHODNUTIE, že Medzinárodná pokladňa M1, ako Vlastník a Správca

rezervných zlatých aktív a ako Strážca a Tvorca súvisiacich menových kódov, zavedie

nasledujúce prístupy k riešeniu a konkrétny súbor opatrení:



1) Okamžite realizovali konečné predpisy dohody Bazilej III na zavedenie Zlatého štandardu

prostredníctvom presadenia XAU ako jediného Svetového platobného štandardného

indexu pre nové Svetové meny;

2) Implementovať tri (3) rôzne nové Svetové rezervné meny do Svetového finančného

systému, vypočítať, nastaviť a zosúladiť ich s hodnotou XAU a zariadiť celosvetový obeh.

3) Zaviesť nové Svetové rezervné meny pod nasledujúcimi konkrétnymi názvami:

a) “Zlatý sovietsky rubeľ“ – 1 (Jeden) Zlatý sovietsky rubeľ = 0,987412 gramov zlata;

b) “Zlatý americký dolár“ – 1 (Jeden) Zlatý americký dolár = 1,2345 gramov zlata;

c) “Zlatá ECU “ – 1 (Jedna) Zlatá ECU = 1 unca   zlata.

4) Vytvoriť výmenný kurz “Svetových peňazí“ vo vzťahu k Svetovým rezervným menám na

obdobie krízy a na obdobie eliminácie dôsledkov krízy.

5) Emitovať  a vytlačiť  bankovky  kryté  zlatom,  denominované vo  vyššie  uvedených

Svetových rezervných menách a zorganizovať systém na ich celosvetové umiestnenie v

štátnych pokladníc, ich národných bankách, rezervných bankách a/alebo centrálnych

štátnych bankách, aby sa zvýšila a konsolidovala zlatá bilancia každej krajiny a presadiť a

umožniť emitovanie národných mien;

6) TBM1 akceptuje ako platbu za platenie daní a ako doplnenie bankových rezerv;

7) Motivovať, naliehať na a podporovať tieto prijímajúce subjekty, aby študovali,

analyzovali a nakoniec definovali podmienky na expanzné finančné a menové politiky za

účelom vytvorenia a stimulácie zabezpečenej medzinárodnej komodity a systému

obchodovania s devízami;

8) Vytvoriť emisný a alokačný systém, ktorý povedie k zrozumiteľnej klasifikácii a oceneniu

mien, ktorými je definovaný model založený na hodnote mien;



9) Zabezpečiť pozitívne vplyvy na hladkú hospodársku fluktuáciu a za účelom i) zabránenia

výskytu permanentných fluktuácií mien, výšky sadzieb a výmenných kurzov (ii) vyvážiť

hospodársku aktivitu a rast (iii) zlepšiť a prerozdeliť životnú úroveň pre všetkých

obyvateľov sveta a (iv) urýchliť technický pokrok na zápas s hroziacimi problémami,

ktorým svet čelí a na ich riešenie;

10) V súlade so záverečnými odporúčaniami a požiadavkami dohody Bazilej III, v krátkom

čase odporučiť všetkým bankovým regulátorom všetkých krajín, ako sú národné banky,

rezervné banky a/alebo centrálne štátne banky, aby vykonali audit Osobitných účtov

štátnych a komerčných bánk, s definovaním kapitálových požiadaviek Tier1, Tier2, Tier 3.

Identifikovaním všetkých aktív, ktoré nespĺňajú požiadavky kapitálovej primeranosti

Tier1, Tier2, Tier3, aby ich stiahli z obehu, vyňali zo súvahy a pripravili ich na likvidáciu;

11) Pokiaľ sa týka dlhov jednotlivých krajín na základe prijatých pôžičiek od rôznych

bankových organizácií. Odporúčame ministerstvám financií krajín, aby vyžadovali od

regulátorov krajín, kde je banka požičiavateľa, poskytnúť správu o kapitálových

požiadavkách Tier1, Tier2, Tier3 prijatých pôžičiek na základe odporúčaní a požiadaviek

dohody Bazilej III. Ak kapitálové požiadavky prijatých pôžičiek nemajú príslušné krytie

zlatom, potom pripraviť tieto záväzky na likvidáciu.

12) Pokiaľ sa týka dlhov Medzinárodného menového fondu. Odporučiť ministerstvám financií

vykonať audity dlhov od zavedenia Jamajského menového systému. Predložiť tieto správy

Medzinárodnej pokladni M1, na základe ktorých Medzinárodná pokladňa M1 poskytne

potrebné aktíva na úplné uzavretie štátnych dlhov voči Medzinárodnému menovému

fondu.

13) Pokiaľ sa týka medzinárodných externých štátnych dlhov, ktoré boli vytvorené medzi

krajinami od zavedenia Jamajského menového systému. Odporučiť ministerstvám financií

vykonať audity dlhov a klasifikovať tieto dlhy, identifikovať strednodobé a dlhodobé dlhy,

predložiť tieto správy o výhradne strednodobých a dlhodobých externých dlhoch

Medzinárodnej pokladni M1. Medzinárodná pokladňa M1 poskytne potrebné aktíva na

úplné uzavretie strednodobých a dlhodobých externých dlhov medzi krajinami. Výnimku

tvoria štátne dlhy vytvorené na realizáciu investičných projektov a štátnych programov

podľa prioritných smerov hospodárskeho rozvoja jednotlivých krajín.



14) Odporučiť všetkým krajinám, aby prehodnotili štátne programy a investičné projekty v

súlade s prioritnými smermi rozvoja hospodárstva jednotlivých krajín. Medzinárodná

pokladňa M1 odporúča definovať programy a projekty, ktoré spĺňajú podmienky rozvoja

ekologickej bezpečnosti, riešenia problému produkcie potravín, riešenia problému

zamestnanosti obyvateľstva, riešenia problémov rozvoja infraštruktúry, bývania pre

všetkých občanov, prechodu na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Odporučiť, aby  všetky  krajiny  prehodnotili  koncepciu  energetickej bezpečnosti
s prechodom na  alternatívne  zdroje  čistej  energie,  berúc do  úvahy  dostupnosť

inovatívnych technológií bezplatnej energie, ktoré budeme aktívne implementovať.

15) Odporučiť poskytnúť  Medzinárodnej  pokladni  M1  pripravené štátne  programy

a investičné projekty v súlade s prioritnými smermi pre rozvoj hospodárstva krajiny.

Medzinárodná pokladňa M1 poskytne potrebné aktíva na financovanie štátnych

programov a investičných projektov. Osobitná pracovná skupina z každej krajiny určí

podmienky a program – plán financovania. Úlohou osobitnej pracovnej skupiny bude

definovať, ktoré štátne programy dostanú nenávratné financovanie.

NAKOĽKO v súlade s vyššie uvedenými štrukturálnymi opatreniami a za podmienky, že

realizácia si vyžaduje intenzívnu spoluprácu na celom svete, ITM1 s úctou odporúča všetkým

Medzinárodným finančným organizáciám, univerzitám a súkromným akreditovaným

expertom, aby sa zaviazali na svoju kvalifikovanú a dôvernú účasť na platforme “Protikrízové

centrum“.

Toto osobitné oddelenie ITM1 je zamerané na navrhovanie a koordináciu riešení problémov,

aby sa vyhli prázdnym účtom klientov svetových a miestnych bánk a neboli konfrontovaní s

panickými aktivitami a drastickými škrtmi v našom liberálnom zmiešanom hospodárskom

trhovom systéme.

BOLO PRIJATÉ ROZHODNUTIE, že vlády a pridružené finančné orgány dostanú

odporúčanie, aby prijali jednu zo spomínaných svetových rezervných mien a schválili

potrebné kroky prostredníctvom ich parlamentov a na úrovni ich centrálnej banky.



BOLO PRIJATÉ ROZHODNUTIE, že prechodné a implementačné obdobie by malo trvať do

31. decembra 2020 a že celková suma národných mien by nemala presiahnuť odhadovanú

zlatú rezervu v súlade s konečným odporúčaniami a požiadavkami dohody Bazilej III.

BOLO PRIJATÉ ROZHODNUTIE, že Kontrolou a Auditom realizácie tejto Rezolúcie č.002

bude poverený Výkonný výbor, ktorému ITM1 udelil osobitné práva a právomoci.

Výkonný výbor bude tvorený a bude sa skladať zo zástupcov ITM1 a účastníkov

“Protikrízového centa.“

Táto rezolúcia bola prijatá dnes dňa 2. júna 2020 a následne sa stáva účinnou podpismi

svedkov.

Odtlačok okrúhlej pečiatky s textom:

MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1

Medzinárodná pokladňa M1

H.E. Alexander N. Paramonov

Hlavný pokladník

Prezident,

Medzinárodná finančná korporácia

White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc

Veliteľ, Vrchný správca dedičstva, Hlavný pokladník

Vrchné magistérium, Vrchný veliteľ

Zvrchovaný a vojenský rád sv. Jána z Jeruzalema

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).

___________________________________________________________________________


