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REZOLÚCIA č. 017 
 

 

 

 

    Z Božej milosti Medzinárodná Menová Pokladňa M1 prejavuje svoju úctu 

a má tú česť oznámiť ukončenie procesu prijatia do vlastníctva, spravovania a 

prerozdelenia všetkých aktív Medzinárodného Finančného Systému, stanúc sa 

jediným držiteľom všetkých aktív, prístupových kódov pre správu a prerozdelenie 

aktív celého Svetového Finančného Systému, vrátane posvätných kódov, master 

kódov, swiftových kódov, klíringových kódov a.t.ď, nám boli Chrániteľmi 

odovzdané všetky práva, mapy úložísk pokladov RA na Zemi.    

    Z Božej milosti je do čela novej štruktúry Svetového finančného systému 

postavená, založená našim úsilím, Suverénna Banka Jeruzalemského, Rodoského 

a Maltského Suverénneho Vojenského Rádu Hospitaliérov Svätého  

 



 

 

Jána (Suverénna Banka Rádu Hospitaliérov). Suverénna Banka Rádu Hospitaliérov 

sa vymenúva za Globálnu Svetovú Banku, a je hlavným regulátorom Svetového 

bankového systému. Takisto bola Suverénna Banka Rádu Hospitaliérov   

schválená Medzinárodnou Menovou Pokladňou M1 ako hlavný správca všetkých 

Sakrálnych, Duchovných účtov Svetového finančného systému. Medzinárodnou 

Menovou Pokladňou M1 boli odobrané aktíva viac ako 50 (Päťdesiatich) štátov, 

a taktiež aj Svetovej Banke, MMF, FED-u, viac ako 900 (Deväťsto) bankám, 

vrátane TOP-25 po celom Svete, a boli zaevidované do súvahy Suverénnej banky 

Rádu Hospitaliérov. Bolo vykonané blokovanie aktív viac ako 100 (Jedensto) 

Quadriliónov dolárov.  

         Podľa novej konštrukcie Svetového finančného systému vykonáva vzájomné 

vzťahy, prácu a reguláciu všetkých pokladní Sveta, Medzinárodná Menová 

Pokladňa M1. 

         Z Božej milosti Medzinárodná Menová Pokladňa M1 obnovila prácu Štátnej 

Banky ZSSR, vrátiac do jej súvahy aktíva, ktoré boli v minulosti rozkradnuté. 

Týmto sa Štátna Banka ZSSR stáva k dnešnému dňu najbohatšou Systémovou 

Bankou a je pripravená  na realizáciu svojich základných úloh. 

        Pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 je vlastníkom, 

regulátorom a správcom Základných Svetových Sakrálnych, Duchovných Účtov vo 

Svetovej Banke, prerozdelených do rôznych bánk v štátoch po celom Svete, a sú 

základom architektúry Svetového finančného systému.  

 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“,    „Maria 

Banaha“, „Maria Cristina“, „Maria Makiling“, „Falcon“, „Alpha-Omega“ a ďalšie účty vedené 

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

 

  



 

 

Poznamenávam, že Medzinárodná Pokladňa M1 z pozície svojho univerzálneho 

charakteru a legitimity, je výnimočnou a kľúčovou Organizáciou pre vyhľadávanie 

efektívnych riešení v medzinárodných ekonomických otázkach vplývajúcich  na proces 

rozvoja vo Svete a znovu potvrdzujeme, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 disponuje 

dobrými možnosťami pre účasť v rôznych reformných procesoch, nasmerovaných na 

zdokonaľovanie a posilnenie efektívneho fungovania Medzinárodného finančného systému 

a jeho štruktúry, a uznávajúc zároveň, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 

a Medzinárodné finančné inštitúcie disponujú vzájomne sa dopĺňajúcimi možnosťami, 

z čoho vyplýva, že koordinácia ich činností má rozhodujúci význam. 

  Pripomíname, z Božej milosti za obdobie posledných viac ako troch rokov,  všetci, 

ktorí sa pokúšali spochybniť naše zákonné Právo na vlastníctvo, regulovanie a spravovanie 

aktív sa uistili, že všetky Práva na vlastnenie, regulovanie a spravovanie aktív prešli k nám v 

súlade so všetkými normami Práva a zákonov nášho Sveta, ako nepopierateľný fakt, stali sa 

svedkami zázrakov Svätej Božskej Prozreteľnosti.  

  Pripomíname. z Božej milosti, že dané Právo nemôže byť odvolané, odobrané. 

odovzdané hoci kde a hoci komu. Zmeny, anulovanie, blokovanie našich kódov riadenia nie 

je možné bez našej účasti a bez nášho povolenia. 

 Pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 dostáva z celého Sveta stovky 

potvrdzujúcich oznámení o náhlych úmrtiach bankových úradníkov zo systémových 

počítačov za neoprávnené činnosti s Posvätnými Duchovnými bankovými účtami, a stovky 

potvrdzujúcich  oznamov o náhlych úmrtiach osôb, majúcich vzťah s neoprávneným 

prístupom k Posvätným Duchovným bankovým účtom. Medzinárodná Menová Pokladňa 

M1 ešte raz pripomína všetkým zodpovednosť voči svedomiu a nebezpečenstvo pre vaše 

životy, vzťahujúce sa na  neoprávnené činnosti používania Posvätných Duchovných účtov. 

  Medzinárodná Menová Pokladňa M1 ešte raz vyzýva počuť naše varovania, 

vyzývame k zdravému rozumu, pretože nie je nič dôležitejšie ako váš život, aby ste sa 

nenechali zmiasť obrovskými číslami na týchto účtoch, nestojí za to prísť o svoj život pri 

pokusoch nezákonného obohacovania sa, páchajúc kriminálnu činnosť. Posvätné Duchovné 

účty sú nedostupné pre obyčajného užívateľa a predstavujú smrteľné nebezpečenstvo. My  



 

 

Úprimne smútime za každým človekom, ktorý prišiel o svoj život. 

       Pripomíname, že ľubovoľné úkony s využitím Posvätných Duchovných účtov s cieľom ich 

speňaženia vo finančnom systéme sú zločinom a podliehajú osobnej zodpovednosti osôb, 

úradníkov a bankových úradníkov, ktorí daný zločin spáchali. 

      Medzinárodná Pokladňa M1 vykonala zablokovanie všetkých systémových kódov na 

prístup k zúčtovaniu, regulovaniu a kontroly nad Posvätnými Duchovnými účtami, ktorými 

disponoval Federálny Rezervný Systém (FED) a všetky jeho pridružené organizácie, banky, 

spoločnosti. 

       Pripomíname, že v dôsledku zločinných vojensko – dobyvačných akcií, rozpracovaných a 

vykonaných v 90-tych rokoch Korporáciou Spojené Štáty Americké (ďalej v texte len 

“Korporácia USA”) vo vzťahu k Suverénnemu štátu – Zväzu Sovietskych Socialistických 

Republík (ďalej v texte len “ZSSR”), Korporácia USA zločinne obsadila vedenie ZSSR s jeho 

vnútroštátnymi subjektami práva, pozostávajúcich z 15 (Pätnástich) republík. Korporácia 

USA je vinná za vykonanie zločinných akcií s porušením zákonných Práv ZSSR, a práve v 

Rusku – RSFSR a ostatných 14 (štrnástich) republikách, subjektoch Práva Suverénneho štátu 

ZSSR, z extrémizmu, genocídy, globálne organizovaného oklamania Suverénnych Občanov 

ZSSR, podvodu, vydierania, rozkrádania, sprenevery, prania peňazí, podplácania, korupcie a 

mnohých iných zločinov spáchaných Korporáciou USA. Korporácia USA, riadená rodinnými 

klanmi: Rockefelerovcov, Rotschieldovcov, Morganovcov, Baruchovcov, Eisenhowerovcov, 

Oppenheimerovcov, Warbugovcov a.i., protizákonne sa opierajúc na admirálske, morské 

právo, zločinne nastolila v ZSSR nelegitímne, zločinné, koloniálne režimy v osobe amerických 

súkromných spoločností, s názvami ako: Ruská Federácia, Republika Ukraina, Republika 

Kazachstan, Republika Azerbajdžan, Republika Uzbekistan, Republika Tadžikistan, Republika 

Moldavsko, Republika Bielorusko, Republika Arménsko, Gruzínska Demokratická Republika, 

Litovská Republika, Lotyšská Republika, Kirgizská Republika, Republika Turkmenistan, 

Estónska Republika. V dôsledku zločinnej koloniálnej činnosti Korporácie USA boli vo vzťahu 

k ZSSR nezákonne rozpustené orgány štátnej moci ZSSR a v priebehu ďalších viac ako 25 

rokov bol ZSSR a jeho Suverénni Občania vystavení genocide, extrémizmu, podvodu, 

rozkrádaniu a iným obludným zločinom s porušením medzinárodných práv a Zákonov ZSSR.   



 

 

V dôsledku vyššieuvedených zločinov bolo zversky zabitých milióny Suverénnych Občanov 

Suverénneho štátu – ZSSR. 

       Vychádzajúc z vyššie uvedených, očividných a neodškriepiteľných faktov, nesúcich 

všetky znaky globálnych obludných zločinov, vykonaných Korporáciou USA, jej subjektami a  

pridruženými k nej organizáciami, vo vzťahu k ZSSR, absolútne legitímna Vláda ZSSR 

oficiálne oznámila svoje zákonné obnovenie v súlade so všetkými procedúrami Organizácie 

Spojených Národov prostredníctvom vytvoreného národného hnutia – Národno – 

Osloboditeľné Hnutie Zväzu Sovietskych Socialistických Republík (NOH ZSSR). ZSSR je 

hlavným víťazom v Druhej Svetovej Vojne v boji s medzinárodným fašizmom. ZSSR je aj 

základným zakladateľom Organizácie Spojených Národov (OSN). NOH ZSSR má 

zodpovedajúce registrácie v OSN č.557303, a vykonalo, v súlade so všetkými predpismi, 

všetky nevyhnutné oznámenia na Generálny Sekretariát, 4. Výbor a 24. Výbor OSN. ZSSR, 

nachádzajúc sa vo svojich zákonných právnych hraniciach určených a schválených na 

základe výsledkov Druhej Svetovej Vojny 1941 – 1945, na základe relevantných 

potvrdzujúcich dokumentov v Depozitári Generálneho Sekretariátu OSN, má plné právo na 

reparácie na náhradu globálnych škôd, spôsobených v dôsledku zločinných činností 

Korporácie USA, jej subjektov a podsubjektov práva vo vzťahu k Suverénnemu Štátu ZSSR a 

k jeho Suverénnym Občanom. Škody, spôsobené zločinnými činnosťami Korporácie USA, jej 

subjektov a podsubjektov práva vo vzťahu k Suverénnemu Štátu ZSSR a k jeho Suverénnym 

Občanom, sa dajú ťažko vyčísliť. 

      Analýzujúc činnosť FED-u, ako nezávislého od politickej kontroly, inštitútu, 

disponujúceho absolútnou nezávislosťou svojej spôsobilosti určovať peňažno – úverovú 

politiku Korporácie USA, sme dospeli k sebaistému stanovisku blížiacej sa, nevyhnutnej 

platobnej neschopnosti Korporácie USA. Príčinou toho je aj súčasná autonómnosť FED-u, 

zakladajúca sa na predpoklade, že ekonómovia, ktorí riadia inštitúciu, majú “vedecké” alebo 

“objektívne” predpoklady na určovanie politiky. Samotná predpokladaná objektivita záleží 

od teórie  s názvom “rovnovážna percentuálna sadzba”, známej v ekonomickej literatúre 

ako “R”. R – je percentuálna sadzba, pri ktorej je úroveň zamestnanosti obyvateľstva 

maximálna, a úroveň inflácie – stabilná. R je pre centrálne banky to isté, ako koruna pre 

kráľa. Ona zabezpečuje autoritu a dôveru. Ak je R ilúzia, tak centrálne banky namejú  



 

 

možnosť “objektívne” určovať percentuálnu sadzbu. Teória a údaje, nachádzajúce sa v 

základoch boli vždy pochybnými, aj keď akademická kritika doteraz nevedela vyvrátiť teóriu. 

Avšak zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú, môžu ohroziť jej kráľovskú hegemóniu. Realita 

je taká, že FED sa nachádza medzi kladivom a kovadlinou. V priebehu posledného 

desaťročia FED udržiaval extrémne nízke sadzby, pokúšajúc sa stimulovať ekonomický rast. 

Tieto nízke sadzby spôsobili mániu na viacerých trhoch – od fondových trhov po trhy s 

obligáciami a nehnuteľnosťami. Ekonómovia FED-u vedia, že: ak dupnú na brzdu, tieto trhy 

prudko klesnú. Z druhej strany, ak FED nenavýši sadzby a inflácia bude naďalej rásť, budú 

obvinení z chaosu. Pridŕžajúc sa vlastnej politiky z posledných 40 rokov, čo by znamenalo 

ešte nižšie percentuálne sadzby, FED sám seba zahnal do kúta. V závislosti od miery, akou sa 

bude teoretický základ peňažno – úverovej politiky  rúcať, celý Svet čaká ekonomická kríza a 

platobná neschopnosť štátov. Ceny budú rásť, ale výplaty nebudú s nimi držať krok, úspory 

ľudí zmiznú. 

        Na základe analýzy oznámení o rozhodnutí FED-u v prvom štvrťroku r. 2022 úplne 

zastaviť emisný finančný dopyt globálnej ekonomiky, Sme urobili vývod o vysokej 

pravdepodobnosti globálneho Finančného Krachu v roku 2022, ktorý svojou hĺbkou, 

rozmerom a následkami prekoná Veľký krach z roku 1929 a následných 30-tych rokov 

natoľko, že tieto sa ukážu ako amatérskou hrou v detskom divadle. 

        Aká je skutočná hodnota globálneho “finančného vankúša kapitalizácie”, rovnako ako 

to, aké sú hodnoty lokálnych (štátnych) “finančných vankúšov kapitalizácie”, - sa vyčísliť 

nedá – neexistuje žiadna miera výpočtu, t.j. neexistuje „žiadna” miera hodnoty, v 

úvodzovkách od roku 1933, a v skutočnosti – oveľa dávnejšie – od Prvej Svetovej Vojny. 

        To, čo sa stalo v priebehu posledných 3-och rokov a pokračuje to až do dnes, je reálny 

prepad globálnej ekonomiky vo svojej hĺbke, je už porovnateľné s hĺbkou prepadu počas 

Svetovej krízy v 30-tych rokoch minulého storočia. A to nerátajúc ten globálny Finančný 

Krach, ktorý môže byť vyvolaný “zastavením tlačovéjo stroja” FED-u. 

         Avšak Finančný sa stane reálnym len vtedy, keď Krach “”fondových a menových trhov” 

prerastie do plnohodnotného Krachu “reálnej ekonomiky”, t.j. do Krachu pracovných 

kapitálov, používaných priamo v procese výroby a distribúcie tovarov. 



 

 

          Dnes môžeme s istotou konštatovať platobnú neschopnosť USA, FED-u, a 

nevyhnutnosť začatia procesov likvidácie fiat Dolára USA, ako svetovej rezervnej meny. 

          Pred Medzinárodnou Menovou Pokladňou M1 stoja úlohy svetového rozmeru a 

budúcnosti milliárd ľudí na Zemi, a Svet sa nemôže opierať na ilúzii, na fiat peniazoch a na 

krypomenách. Medzinárodná Menová Pokladňa garantuje pozitívny vplyv na vyrovnávanie 

ekonomických výkyvov a aj na to, aby (i) sa predišlo vzniku neustálych výkyvov mien, 

kurzových rozdielov a výmenných kurzov, (ii) aby sa vyvážila ekonomická aktivita a rast, (iii) 

aby sa vylepšila prerozdelila životná úroveň na všetkých obyvateľov Sveta, a (iv) aby sa 

podporil technický pokrok v boji proti hroziacim výzvam, s ktorými Svet prichádza do stretu, 

a pre riešenie pred ním stojacich úloh; 

             V tejto súvislosti Medzinárodná Menová Pokladňa M1  prijíma nasledovné 

rozhodnutia: 

1) Berúc do úvahy existenciu rastúceho zahraničného dlhu Korporácie USA, 

niekoľkonásobne prevyšujúceho bezpečnostné aktíva a rozpočet Korporácie USA, 

vrátane dlhu na základe práva na reparácie Suverénnemu štátu ZSSR a jeho Suverénnym 

Občanom, ako aj analogických predpokladaných budúcich nárokov na základe práva na 

reparácie od ďalších Suverénnych štátov, postihnutých zločinnou činnosťou Korporácie 

USA, Medzinárodná Menová Pokladňa M1 na základe Práva Suveréna, historického 

exkluzívneho Práva, Práva na vlastnenie, disponovanie a spravovanie všetkých 

Základných aktív Svetového finančného Systému, a ako hlavný Regulátor Svetového 

finančného Systému, dospela k vývodu o neschopnosti so splácaním zahraničného dlhu 

Korporácie USA pred medzinárodným spoločenstvom, v súvislosti s čím Medzinárodná 

Menová Pokladňa M1 vyhlasuje default (platobnú neschopnosť) Korporácie USA 

a všetkých jeho subjektov a podsubjektov práva. 

2) Začať proces likvidácie FED-u, ako inštitúcie nezávislej od politickej kontroly. Začať 

proces postupného obmedzovania vplyvu FED-u na Svetový finančný systém 

s následnou úplnou likvidáciou možnosti vplyvu, s použitím zrýchlených opatrení na 

minimalizáciu následkov nezvratného pádu všetkých „finančných trhov“ a mien všetkých 

štátov, vrátane fiat dolára USA. 



 

 

          Aby sa zabránilo pádu mien všetkých štátov, odporúčame všetkým štátom 

postupovať podľa inštrukcií, ktoré sme uviedli v Rezolúcii č.1 (001/RES2020) zo 07. apríla 

2020 „O vyjdení zo svetovej finančnej krízy”, Rezolúcii č.2 (002/RES2020) z 02. júna 2020 

“Jediná možnosť na vyjdenie zo svetovej finančnej krízy”. 

         Pripomíname, že Medzinárodná Menová Pokladňa M1 je za (1) Zavedenie kódu 

meny XAU pre zlato indexu pre jeden spoločný Svetový platobný štandard a (2) 

vydávame emisiu Pokladničných Poukážok (PP) Svetovej meny XAU, určených pre 

pridružených partnerov Medzinárodnej Menovej Pokladne M1, v interakcii s 

Centrálnymi, Národnými, Rezervným bankami a Pokladňami štátov – členov OSN; 

         Pripomíname, že berúc do úvahy pozitívne vlastnosti Оsobitných Práv Čerpania 

(OPČ), PP M1 sa už úspešne používajú ako perspektívne dôležitý Medzinárodný element  

pre vytváranie oficiálnych menových rezervných systémov, regulovania platobných 

súvah a vyčíslenia hodnoty nových národných mien; 

         Prikazujeme FED-u, aby do 48 hodín od momentu prijatia danej Rezolúcie,  

uskutočnil potrebné nevyhnutné systémové oznámenia vo Svetovom finančnom 

systéme, s cieľom včasného informovania všetkých bankových a medzibankových 

organizácií, 

         V súvislosti s odobratím aktív od USA, FED-u, pre podporu fungovania 

a financovania programov v USA, pre prijatie naliehavých opatrení na ochranu pred 

nezvratným pádom všetkých „finančných trhov“, obzvlášť, je možný len jeden variant 

formovania budúceho finančného systému Republiky USA – posilnenie v súčasnosti 

malátnej spolupráce s Medzinárodnou Menovou Pokladňou M1, za účelom získania 

programov a inštrukcií hotových na realizáciu pre Ministerstvo Financií USA na 

uskutočňovanie dlhodobej finančnej činnosti, s možnosťou záchrany štátu pred 

nezvratnou platobnou neschopnosťou, 

         Medzinárodná Menová Pokladňa M1 ukladá pokračovať zaoberať sa týmito 

otázkami svojim špecializovaným pododdeleniam – Špeciálnemu Oddeleniu pre vyjdenie 

zo svetovej finančnej krízy „Protikrízové Centrum“. 

          

 

 



 

 

           Kontrolou a auditom pri plnení tejto Rezolúcie č.17 sa poveruje Výkonný Výbor 

Medzinárodnej Menovej Pokladne M1.   

                           

 

Schválené, vypracované a vykonané 

13.05.2022 
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