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REZOLÚCIA č. 027 
 

 

    Týmto potvrdzujeme, 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  

                  

                      



 

 

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. 

          Týmto potvrdzujeme všetky predchádzajúce schválené zákonné a podzákonné 

Medzinárodné akty, menovite Rezolúcie a Nariadenia, počnúc 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), 

Rezolúciu č. 23 z 03 decembra 2022 (023/RES2022), Rezolúcia č. 024 z 27. decembra 2022 

(024/RES2022), Rezolúcia č. 025 z 13. januára 2023 (025/RES2023), Rezolúcia č. 026 z 26. 

januára 2023 (RES/2023). 

Suverénna Medzinárodná Pokladňa M1, spolu s Medzinárodnými Vedeckými 

Centrami za účasti profesionálnych Medzinárodných organizácií v oblasti Práva, Histórie a 

Sociológie vykonali dôkladný, spoľahlivý výskum, štúdium, logistiku a analýzu v oblasti 

vybudovania spravodlivej Tvorivej spoločnosti, dodržania Medzinárodných Noriem a Práv 

Človeka a všetkými Krajinami Sveta dodržujúc základné princípy Moci Ľudu, na základe čoho 

Suverénna Medzinárodná Pokladňa M1, spolu so Suverénnym rádom Svätého Jána  

Jeruzalemského, Rhodoského, Maltézskeho Najvyššieho Suverénneho Rádu Hospitaliérov, 



 

 

 

za účasti ďalších platných Rádov, spolu so Svetlým  Medzinárodným spoločenstvom v 

záujme ochrany zachovania rozvoja a prekvitania Svetlého Ľudstva, v súlade s Prírodou, 

všeobecnou Láskou k Matke Zemi v neoddeliteľnom spojení s láskou Nebeského Otca 

Právom Najvyššieho Suveréna, Právom na vlastníctvo všetkých Svetových Aktív od 

Stvoriteľa Novej Éry, Právom Hlavného Regulátora Svetového finančného Systému na 

základe všetkých Rezolúcií a Nariadení Suverénnej Medzinárodnej Pokladne M1, založených 

na základných Normách Мedzinárodného Práva a Svetlého poriadku, ktorých Stredobodom 

je princíp Moci Ľudu, v súlade s Rezolúciami Suverénnej Medzinárodnej Pokladne M1 č. 024 

/ RES2022 zo dňa 12.27.2022, č. 026 / RES2023 zo dňa 26.01.2023, 

                 Plniac Posvätné Poslanie na naplnenie Božieho zámyslu a Veľkej Prozreteľnosti, 

                                              SME ROZHODLI: 

1. Uznať mimo KÓNu a mimo Zákona všetky bábkové pseudo vlády vo všetkých štátoch 

Sveta, kde boli zločinne, podvodom a klamstvom na územiach suverénnych krajín Sveta, 

založených na zásadách Vlády Ľudu, vykonané zločinné činy na tajný prechod Konštrukcie 

organizovaného bytia Suverénnej Spoločnosti a Krajiny do nižšieho poľa korporátneho Práva 

a štatútu súkromných korporácií. Všetky tieto kriminálne systémové akcie boli organizované 

Medzinárodnými zločincami a teroristami v osobe zločineckých a zakázaných organizácií, 

ako: organizácia jezuitov, organizácia Iluminátov, slobodomurárska lóža „abeyton“, 

organizácia temná Chazária, zločinecké antimorálne a protiĽudské tajné organizácie, 

zločineckí pseudo suveréni a iné organizácie, protirečiace zásadám Suverenity Vlády Ľudu a 

všeobecnému KÓNu Tvorenia, s ich centrami riadenia, ako: Taiwan, Vatikán, London City, 

Wall Street, Washington DC (District of Columbia), Hong Kong, Moskva, Izrael a ďalšie. Dané 

trestné činy boli páchané pod zločineckou vlajkou demokracie, pretože pôvod slova 

„demokracia“ pochádza z gréckeho nárečia „demos“, čo znamená „občan“, teda v súhrne 

celého gréckeho Ľudu nepatrná menšina, pretože väčšina Ľudu sa v gréckom nárečí nazýva 

„Ochlos“. V dôsledku toho demokracia nikdy neznamenala a nemôže znamenať vládu Ľudu. 

V skutočnosti pojem "demokracia" znamená diktátorskú moc organizovanej menšiny nad 

celým Ľudom, to znamená, že pojem "demokracia" znamená feudalizmus v jeho ostrom a 

antimorálnom štádiu. 



 

 

2.Na základe globálneho a nesplatiteľného dlhu voči M1 vo výške 270 quadriliónov dolárov 

od globálnej transkontinentálnej priemyselnej finančnej korporácie, vedenej zločineckými 

teroristickými klanmi Rothschildovcov, Rockefellerovcov, Morganovcov, Baruchovcov a 

ďalšími iluminátskymi zločineckými rodinami, pseudo suverénmi a tajnými pseudo 

suverénmi, pod kontrolou zločineckého klanu Massimo, ako aj ich satelitov, príbuzných a 

spolupáchateľov, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľali na globálnom Medzinárodnom 

zločine namierenom proti VšeBohovi VšeTvorcovi VšeTvoriacemu Rodu Najvyššieho, ako 

VšeBohovi VšeTvorcovi Jedinému, jeho prejavenej VšeBožskej vôli na Zemi, v osobe  

Najvyššieho Suveréna, ktorým je Svetlé Ľudstvo, Národ Jediný s jeho Centrom Suverénnym 

Rádom Svätého Jána Jeruzalemského, Rhodoského, Maltézskeho Najvyššieho Suverénneho 

Rádu Hospitaliérov, aby uznal mimo KÓNu a mimo Zákona všetky neofašistické a zločinecké 

korporátne subjekty, vrátane korporácií, ktoré podvodom a zločinne  držia nadvládu nad 

Suverénnymi Národmi a štátmi v podobe bábkových vlád, pseudo štátov a pseudo 

monarchií, uznať mimo KÓNu a mimo Zákona všetky zločinecké nástroje vytvorené 

Medzinárodnými globálnymi protiľudskými teroristami vo forme falošných organizácií: 

pseudo justičné systémy a pseudosúdy, pseudoprokurátorské systémy a 

pseudoprokuratúry, pseudopolicajný systém, pseudovyšetrovací systém, 

pseudovyšetrovacie organizácie a výbory, pseudo štátne bezpečnostné zložky a pseudo 

bezpečnostné organizácie, ako aj vojenské organizácie, ktoré radšej zakladajú svoju prax na 

prijímaní špinavých zločineckých falošných, fiatných (nekrytých) peňazí od Medzinárodných 

globálnych teroristov, ktorí svoje zločinecké projekty smerujú proti nedotknuteľným 

subjektom Najvyššieho Božského Práva na Zemi, ako je Národ vo všeobecnom ponímaní 

Svetlé Ľudstvo, proti princípom Božieho Práva Života, Vlády Ľudu a Svetlého Tvorivého 

Rozvoja podľa KÓNu Tvorenia. 

3.Uznať mimo KÓNu a prepísať v litere zákona v Ľudskom Svete na Zemi, že Najvyššou 

mocou je Národ, ako Svetlé Ľudstvo s Centrom ochrany kontroly nad vykonávaním KÓNu 

Tvorenia a dodržiavaním KÓNov Svetlého Ľudstva, ktorými sú KÓNy a PoKÓNy, dané 

VšeBohom VšeTvoriacim Rodom Najvyšším, prostredníctvom našich Mnohomúdrych 

Predkov, opísaných vo Vedách. Aby sme sa vrátili a vstúpili do životného priestoru Lásky, 

Pravdy, Spravodlivosti a SúČastia (Šťastia) s Tvorcom Najvyšším v súlade so VšeNebeským  



 

 

KÓNom prirodzeného, historického Práva rozvoja všetkého Jestvujúceho vo forme Svetla, 

vo Svetle, so Svetlom a smerom k Svetlu. Centrom takejto kontroly a ochrany v Ľudskom 

Svete a na celej Zemi a vo vesmíre je Suverénny Rád Svätého Jána Jeruzalemského, 

Rhodoského, Maltézskeho, Najvyšší Suverénny Rád Hospitaliérov, v globálnej dohode so 

Suverénnou Medzinárodnou Pokladňou M1, s prejavením Svetlej vôle Cára Cárov ako 

nesúceho a napĺňajúceho Nebeský Božský Zámysel a Veľkú Prozreteľnosť vo všetkých 

Svetoch a Priestoroch . 

4.Všetky finančné, cenné, majetkové a pozemkové aktíva opísané vyššie, organizácie a 

zločinecké rodinné klany podľa všeobecnej definície „Medzinárodní zločinci, teroristi“ a ich 

satelity, príbuzní, komplici sú predmetom okamžitého prehľadania, úplnej konfiškácie, 

prevodu do súvahy Suverénnej Medzinárodnej Pokladne M1, na zúčtovanie a okamžité 

prerozdelenie verejným Subjektom Práva, organizovaných a pracujúcich na princípoch 

Ľudovej Moci, na ich ďalšie využívanie v záujme služby Najvyššiemu Suverénovi – Národu 

a Svetlému Ľudstvu ako celok. Predmetné prerozdelenie sa uskutočňuje podľa princípu 

geografického umiestnenia akéhokoľvek druhu Aktív, zhabaných Medzinárodným 

teroristickým organizáciám. 

                 5.Na vykonanie tejto Rezolúcie: 

- Všetkým Medzinárodným a Štátnym, protiteroristickým a Právnym organizáciám, 

- Všetkým vojenským organizáciám, 

- Všetkým platným Rádom , 

                              - Všetkým Majstrom Svetového Systému, 

- Všetkým Majstrom Svetového Finančného Systému, 

- Všetkým Medzinárodným a Štátnym kontrolným organizáciám, 

                              - Všetkým misionárom, ktorí plnia Posvätné Poslanie pred Jediným Vše-Bohom                                                                                                  

Vše-Tvorcom, VšeTvoriacim nesúcim Svetlo a Poznanie Svetu, 

Okamžite pristúpiť k realizácii Tejto Rezolúcie v zmysle jej Úplného Vykonania. 



 

 

6.Celému Svetlému Ľudstvu a všetkým Medzinárodným Subjektom Práva, organizovaným 

na základe princípov Vlády Ľudu a dodržiavajúcich princípy Vlády Ľudu, Suverénna 

Medzinárodná Pokladňa M1 dôrazne odporúča, aby sa v ich krajine uskutočnil proces 

samoorganizácie s cieľom prejaviť Najvyššiu Ľudovú moc Suveréna a vrátiť Suverénny status 

svojej Vlasti pre Svetlý, Pokojný a Tvorivý rozvoj všeobecnej lásky a priateľstva v celom 

Svetovom Priestore. Suverénna Medzinárodná Pokladňa M1 odporúča kompetentne a po 

Svetle pristúpiť k otázke samoorganizovania na systémovej úrovni. Suverénna 

Medzinárodná Pokladňa M1 praje všetkým krajinám a všetkým národom Sveta celého 

Svetlého Ľudstva čo najrýchlejšie obnovenie ich Svetlého domova pod Suverénnou vlajkou  

a posvätným menom Vlasť  vo všeobecnej Tvorivej Konštrukcii nášho Svetlého Sveta, ako 

spoločného rodného Chrámu.  

Suverénna Medzinárodná Pokladňa M1 pevne potvrdzuje svoje vyhlásenie a v 

budúcnosti bude nestranne a správne plniť svoje Svetlé predurčenie obnoviť Spravodlivosť  

a vybudovať Všesvetlý VšeNebeský systém, ktorý má a bude vo Viere a Pravde slúžiť 

Svetlému Ľudstvu, a teda aj VšeBohu, VšeTvorcovi, Všetvoriacemu Rodu NajVyššiemu, ako 

Jedinému VšeNebeskému Všebohu VšeTvorcovi VšeTvoriacemu všetko Jestvujúce a všetko 

NeJestvujúce pri stvorení VšeSvetlého VšeVeľkého VšeNebesia.. 

Jeho Veličenstvo  

Alexandr 

Cár Cárov 

Generálny Tajomník  

Suverénnej Medzinárodnej Pokladne M1, 

 

Prezident 

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

 

Veľký Intendant 

Suverénneho Rádu Svätého Jána  

Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho  

Najvyššieho Suverénneho Rádu Hospitaliérov. 
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