






















































Международное Казначейство «М1»
Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna

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

Dátum: 13 septembra 2021
Ref. č.: 006/RES2021
Kód: 786 ПАН

UZNESENIE č. 006

My, Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna (ďalej aj ako M1), považujeme za svoju

hlavnú zodpovednosť udržiavať mier a bezpečnosť na celom svete uskutočňovaním

medzinárodných menových reforiem v súlade s cieľmi a zásadami M1.

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna sa riadi predchádzajúcimi uzneseniami a

vyhláseniami M1.

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna je majiteľom a správcom svetového účtu vo

SVETOVEJ BANKE, číslo účtu 01-00-01-4-AAA-777-C3-AM-01, ktorý je rozdelený medzi

rôzne banky v 172 (sto sedemdesiatich dvoch) krajinách sveta.

Medzinárodná pokladnica M1 je majiteľom a správcom svetového účtu vo SVETOVEJ

BANKE č. účtu 01-1-700-3516 222 777 8888 999, ktorý je distribuovaný do rôznych bánk v

172 (sto sedemdesiatich dvoch) krajinách sveta.



Potvrdzujúc uznesenie č. 1 (001/RES2020) zo 7. apríla 2020 "Protikrízové finančné

opatrenia", uznesenie č. 2 (002/RES2020) z 2. júna 2020 "Jediná cesta z globálnej finančnej

krízy", uznesenie č. 4 (004/RES2021) z 23. februára 2021 "Zrušenie všetkých emisií

založených na historických aktívach zapísaných v uznesení M1 č. 4 (004/RES2021) z 23.

februára 2021 s cieľom vytvoriť nový vyvážený finančný systém",

Potvrdzujúc, že menová reforma vychádza zo zásad obsiahnutých v rezolúcii

001/RES2020 (2020) o protikrízových finančných opatreniach, o schválení nových svetových

rezervných mien v globálnom finančnom systéme a o zavedení nových svetových rezervných

mien do globálneho finančného obratu, právne schválených v rámci osobitného opatrenia

na plnenie XAU (Bankové Zlato): a) "Zlatý sovietsky rubeľ"; b) "Zlatý americký dolár"; c)

"Zlaté ECU", Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna začala vydávať M1 pokladničné

poukážky denominované v troch nových rezervných svetových menách (ďalej len "TB M1").

TB M1 sú určené na umiestnenie v pokladniciach krajín sveta, ich národných, rezervných,

centrálnych, štátnych bánk s cieľom zvýšiť a zabezpečiť zlatú bilanciu krajín sveta a

zabezpečiť emisiu národných mien krajín sveta, čo povedie k jasnej počiatočnej hodnote

mien krajín sveta pre devízový obchod a obnovenie paralyzovaných medzinárodných

obchodných a iných dohôd.

Pripomínajúc odporúčania vládam a ich príslušným finančným orgánom, aby prijali

jednu z týchto svetových rezervných mien a schválili potrebné kroky na úrovni parlamentov,

ako aj na úrovni svojich centrálnych bánk,

Pripomínajúc, že vzhľadom na pozitívne vlastnosti osobitných práv čerpania (SDR) sa

TB M1 bude používať ako perspektívny dôležitý medzinárodný prvok pri tvorbe oficiálnych

menových rezervných systémov, regulácii platobnej bilancie a meraní hodnoty nových

národných mien,

Potvrdzujúc potrebu všetkých krajín zaviesť jednotný svetový platobný štandard pre

svetovú menu - XAU (bankové zlato), v súvislosti s kolapsom starej rezervnej meny -



amerického dolára, sa odporúča okamžite zaviesť ZLATÝ ŠTANDARD v globálnom finančnom

systéme,

Vítajúc opatrenia prijaté v rámci vykonávania rezolúcie 004/RES2021 (2021),

vyzývajúc na ich pokračovanie a berúc na vedomie nasadenie operácií v tejto súvislosti po

celom svete s cieľom zablokovať využívanie historických aktív, zatknúť a postaviť pred súd

osoby zapojené do ich nezákonného využívania,

Vítajúc krajiny, ktoré sa snažia nadviazať spoluprácu v rámci rezolúcie 002/RES2020

(2020), najmä body 12, 13, 14 a 15,

Potvrdzujúc pripravenosť spolupracovať v súlade s rezolúciou 002/RES2020 (2020),

odsek 12: pokiaľ ide o dlhy voči Medzinárodnému Menovému Fondu. Odporúčame, aby

ministerstvá financií vykonali audit dlhov po zavedení Jamajského menového systému;

predložili správy Medzinárodnej Menovej Pokladnici Jedna, na základe ktorých

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna poskytne potrebné prostriedky na úplné uzavretie

vládnych dlhov voči Medzinárodnému menovému fondu,

Potvrdzujúc pripravenosť spolupracovať v súlade s rezolúciou 002/RES2020 (2020),

odsek 13: pokiaľ ide o medzinárodné vonkajšie verejné dlhy, ktoré vznikli medzi krajinami

po zavedení Jamajského menového systému. Odporúčame, aby krajiny vykonali audit a

klasifikovali tieto dlhy, identifikovali strednodobé a dlhodobé dlhy a predložili správu

Medzinárodnej Menovej Pokladnici Jedna o strednodobých a dlhodobých dlhoch, výlučne

medzištátnych dlhoch. Na základe týchto správ Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna

poskytne potrebné aktíva na úplné uzavretie verejných dlhov medzi krajinami. Výnimkou sú

štátne dlhy tvorené na realizáciu investičných projektov a štátnych programov v súlade s

prioritnými smermi hospodárskeho rozvoja kraja,

Potvrdzujúc našu pripravenosť spolupracovať v súlade s odporúčaniami rezolúcie

002/RES2020 (2020), bod 14: odporúčame všetkým krajinám prehodnotiť štátne programy

a investičné projekty v súlade s prioritnými smermi hospodárskeho rozvoja krajiny;

Identifikovať programy a projekty, ktoré spĺňajú podmienky rozvoja environmentálnej



bezpečnosti, riešenia problému výroby potravín, riešenia problému zamestnanosti, riešenia

problémov rozvoja infraštruktúry, riešenia bytovej otázky, zabezpečením bývania pre

všetkých občanov, prechodu na racionálne využívanie prírodných zdrojov. Odporúčame, aby

všetky krajiny prehodnotili koncepcie energetickej bezpečnosti s prechodom na alternatívne

zdroje energie šetrné k životnému prostrediu s prihliadnutím na dostupnosť inovatívnych

technológií bezplatnej energie, ktoré sa budú aktívne uplatňovať,

Potvrdzujúc našu pripravenosť spolupracovať v súlade s odporúčaniami rezolúcie

002/RES2020 (2020), bod 15: odporúčame, aby pripravené štátne programy a investičné

projekty boli predložené Medzinárodnej Menovej Pokladnici Jedna v súlade s prioritnými

smermi hospodárskeho rozvoja krajiny. Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna poskytne

potrebné aktíva na financovanie štátnych programov a investičných projektov. Osobitná

pracovná skupina so zúčastnenou krajinou určí podmienky a program vo forme

harmonogramu financovania. Úlohou osobitnej pracovnej skupiny bude určiť, ktoré štátne

programy získajú neodvolateľné financovanie,

Potvrdzujúc potrebu ukončiť pokračujúci nárast nezákonného používania fiat

(fiduciárnych) peňazí na základe účtov vedených a spravovaných Medzinárodnou Menovou

Pokladnicou Jedna,

Pripomínajúc, že fiat (fiduciárne) peniaze nemajú žiadnu vnútornú hodnotu a nie sú

zabezpečené rezervami. Tieto aktíva sú kryté len dôverou ľudí v štát a úrovňou vplyvu štátu

vo svete. V závislosti od spôsobu emisie možno rozlišovať tri druhy peňazí: tovarové,

úverové a fiat. Tovarové peniaze zohrávali dôležitú úlohu v kovových peňažných systémoch,

úverové v krajinách, kde neexistoval štátny monopol na emisiu peňazí. Fiat peniaze v

minulosti vydával štát. Dnes štáty vydávajú nielen hotovostné peniaze, ale poskytujú aj

dôveru v bezhotovostné peniaze vytvárané bankami. Preto možno všetky moderné peniaze

považovať za fiat. Ak vezmeme do úvahy, že fiat peniaze sú symbolické úverové

nezabezpečené papierové peniaze, ktoré sa nazývajú fiduciárne, z lat. feducia, "dôvera",

kúpna sila je založená výlučne na dôvere v emitenta. Nominálna hodnota takýchto peňazí

nezávisí od ich materiálu ani od zábezpeky uloženej v banke. V reálnych (kovových)



peňažných systémoch je veľkosť emisie obmedzená bankovými rezervami (likvidnými

aktívami bánk), vo fiat systémoch takéto obmedzenia miznú,

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna ako hlavný vlastník a správca všetkých

svetových zlatých rezerv, a to tak bankového bilančného zlata, ako aj podsúvahového zlata

na planéte Zem, zavádza nasledujúce Riešenia:

Vyzývame všetky krajiny sveta, ako aj štáty, ktoré podpísali prijatie Miléniovej

Deklarácie, aby spojili svoje úsilie v boji proti zdroju všetkých neduhov na Zemi - Chudobe;

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna potvrdzuje svoju pripravenosť poskytnúť všetkým

krajinám potrebné množstvo prostriedkov na zabezpečenie emisie platných peňazí

(001/RES2020 (2020), 005/RES2021 (2021)).

Odsudzujeme všetky banky, ktoré nezákonne využívajú historické aktíva, ktorých

správa a nakladanie s nimi prešlo na Medzinárodnú Menovú Pokladnicu Jedna, a snažia sa

obmedziť prístup Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna k aktívam, zadržaným

akýmkoľvek trestným spôsobom.

Vítame štáty, ktoré sa zapojili a štáty, ktoré sú pripravené zapojiť sa do spolupráce a

súčinnosti s Medzinárodnou Menovou Pokladnicou Jedna, pri potláčaní trestného

zadržiavania práv na správu aktív bankami zo strany zákonného vlastníka a správcu,

Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna, s cieľom vyvodiť trestnú zodpovednosť voči

zamestnancom bánk. Vďaka tejto spolupráci a víťazstvu spravodlivosti a rovnosti všetkých

pred zákonmi Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna pripomína osobnú zodpovednosť

zamestnancov bánk za vykonávanie trestnej činnosti a opätovne vyzýva zamestnancov bánk,

aby si uvedomili svoje konanie s cieľom zdržať sa páchania trestnej činnosti.

Odsudzujeme všetky existujúce emisie novej Fiat meny na základe nezákonného

využívania historických aktív, ktorých právo na kontrolu a disponovanie sa presunulo do

Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna zohľadnenej v rezolúcii 004/RES2021 (2021),

ktoré čoraz viac podkopávajú proces stabilizácie prechodu na nový finančný systém a

ohrozujú životy stoviek miliónov ľudí na Zemi. V tejto súvislosti ako Globálny regulátor



zakazujeme tvorbu emisie nových fiat peňazí na základe nezákonného využívania

historických aktív zohľadnených v Rezolúcii 004/RES2021 (2021).

Odsudzujeme všetky prebiehajúce emisie nových fiat peňazí v ktorejkoľvek krajine

sveta a dôrazne odporúčame, aby všetky štáty okamžite začali s prechodom existujúcich

emisií na nové platné peniaze zabezpečené XAU na základe pokladničných poukážok

Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna.

Zodpovednosť a výhradná úloha Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna, ako aj

zodpovednosť voči všetkým štátom sveta, potvrdzuje svoju pripravenosť poskytnúť

všetkým krajinám potrebný počet pokladničných poukážok Medzinárodnej Menovej

Pokladnice Jedna na zabezpečenie emisie platných peňazí (001/RES2020 (2020)).

Pripomíname, že na základe odporúčaní Bazilejskej dohody III a rezolúcie

001/RES2020 (2020) sa pokladničné poukážky Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna

vydávajú v dvoch kategóriách: (1) rezervná svetová mena (001/RES2020 (2020)); 2) svetová

mena obchodovaná na burze denominovaná v akejkoľvek svetovej mene.

Opäť potvrdzujeme, že na základe vlastníctva a vedenia svetových účtov vo Svetovej

Banke, č. účtu 01-00-01-4-AAA-777-C3-AM-01 a č. účtu 01-1-700- 3516 222 777 8888 999,

ktoré sú hlavnými celosvetovými bezpečnostnými kovovými účtami distribuovanými do

rôznych bánk v 172 (sto sedemdesiatich dvoch) krajinách sveta, na základe rezolúcie

001/RES2020 (2020) opätovne potvrdzujeme, že Pokladničné Poukážky Medzinárodnej

Menovej Pokladnice Jedna sú hlavným, medzinárodne akceptovaným, overeným

bezpečnostným nástrojom na vydávanie nových platných peňazí.

Odsudzujeme všetky nové kryptomeny, ktoré vznikli a vznikajú, ktoré nemajú platnú

zábezpeku, ktorých ťažba čoraz viac podkopáva proces stabilizácie prechodu na nový

finančný systém vo svete, posilňuje procesy prania špinavých peňazí, financovania trestnej

činnosti, extrémizmu a terorizmu.

Napriek tomu, že piata smernica EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD5)

vstúpila do platnosti v januári 2020, napriek všetkým požiadavkám členov FATF, ktoré boli



formulované v júni minulého roka v súvislosti s odporúčaniami týkajúcimi sa regulácie

kryptomien, sa všetky zavedené nové opatrenia vstupnej kontroly ukázali ako neúčinné a

dokazujú zraniteľnosť Fiat-ového finančného systému. V tejto súvislosti zostanú kryptomeny

hlavným nástrojom podsvetia pri praní špinavých peňazí získaných trestnou činnosťou a

financovaní trestnej činnosti, financovaní extrémizmu a terorizmu,

Zavádzame zákaz všetkých typov kryptomien a vyzývame všetky štáty, aby si

uvedomili škodlivosť používania kryptomien v súčasnosti aj v budúcnosti. Používaním

kryptomien sú ohrozené životy stoviek miliónov ľudí na Zemi. Vyzývame všetky štáty, aby

zaviedli zákaz používania kryptomien a vypracovali opatrenia proti ich používaniu, ktoré

vytvoria základ pre boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu trestnej činnosti,

financovaniu extrémizmu a terorizmu.

Vítame zákazy, ktoré štáty zaviedli v súvislosti s používaním kryptomien, čo

nepochybne posilní základ súčasných emisií nových platných peňazí krytých XAU na základe

Pokladničných Poukážok Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna.

Keďže sme nútení pozorovať vznik vojenských konfliktov, zón napätia, založených na

sebeckej túžbe viacerých štátov zmocniť sa prírodných zdrojov, uhľovodíkov, prvkov

vzácnych zemín, iných krajín, s cieľom zabezpečiť a udržať si vedúce postavenie v blízkej

budúcnosti, vyzývame k pochopeniu existencie vyšších hodnôt, založených na ľuďoch,

ľudskom živote, ľudských právach, slobodnej vôle a voľby a pripomíname, že za genocídu,

extrémizmus a terorizmus sa nemožno ospravedlniť a akékoľvek zločiny proti ľudskosti sa na

Zemi trestajú!

Pripomínajúc, že mier a bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva sú piliermi, na ktorých sa

formuje udržateľný tvorivý rozvoj, a základmi kolektívnej bezpečnosti a blahobytu, a

uznávajúc, že rozvoj, mier, bezpečnosť a ľudské práva sú navzájom prepojené a navzájom sa

posilňujú,



Uznávajúc, že mier nie je len absencia konfliktov, ale pozitívny, dynamický a

participatívny proces, v ktorom sa podporuje dialóg, konflikty sa riešia v duchu vzájomného

porozumenia a spolupráce a zabezpečuje sa sociálno-ekonomický rozvoj,

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna sa rozhodla pokračovať v riešení týchto

otázok na svojich špecializovaných útvaroch, a to na špeciálnom oddelení pre prekonávanie

globálnej finančnej krízy "Anti-Crisis Center" a na oddelení špeciálnych projektov a

programov.

Kontrolou a auditom plnenia tohto uznesenia č. 006 je poverený Výkonný výbor

Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna.

Schválené, dokončené a vykonané

Od 13.092021

Jeho výsosť
Alexander Nikolaevich Paramonov

Hlavný pokladník

Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna,

Prezident a prevádzkový riaditeľ
spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc,

Číslo OSN 521730



Príloha k uzneseniu č. 006 z 13.09.2021

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna zastúpená hlavným pokladníkom Jeho

Výsosťou Alexandrom Nikolajevičom Paramonovom:

je majiteľom a správcom Svetového Účtu vo SVETOVEJ BANKE, číslo účtu

01-00-01-4-AAA-777-C3-AM-01, ktorý je rozdelený medzi rôzne banky v 172 (sto

sedemdesiatich dvoch) krajinách sveta.

je majiteľom a správcom Svetového Účtu vo SVETOVEJ BANKE č. účtu 01-1-700-3516

222 777 8888 999, ktorý je distribuovaný do rôznych bánk v 172 (sto sedemdesiatich dvoch)

krajinách sveta.

je vlastníkom a správcom aktív vrátane Bankových účtov a ich distribúcie pod

menami: "White Spiritual Boy", "Spiritual Wonder Boy", "Spiritual Wonder Brothers",

"Morning Star", "King David", 'Prophet Muhammad", "Demasand Saint Timothy", "White

Mongolia", "White Vatican", "White Eagle", "Maria Sinukuan or Divine Crystal", "Maria

Divine Banahaw or Sunflower", "Maria Cristina or Divine Magdalene", "Maria Makiling or

Divine Ester Egg", "Falcon", "Alpha — Omega" a ďalších viac ako 1 400 účtov

nachádzajúcich sa v rôznych bankách v 189 (stoosemdesiatdeväť) krajinách sveta.

Jeho výsosť
Alexander Nikolaevich Paramonov

Hlavný pokladník
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna,



Prezident a prevádzkový riaditeľ
spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc,

Číslo OSN 521730


