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                             OFICIÁLNY LIST POŽIADAVKA

   Medzinárodná Pokladňa M1  sa riadi predchádzajúcimi uzneseniami a 
vyhláseniami, 

   Sme vlastníkom a správcom svetového účtu vo Svetovej banke, účet č. 01-00-01-4-
AAA-777-C3-AM-01 a 01-1-700-3516 222 777 8888 999  distribuovaného medzi 
rôzne banky v krajinách po celom svete. 

   Sme majiteľom a správcom aktív, vrátane účtov pod menami: “White Spiritual 
Boy”, “ Spiritual Wonder Boy”, “Spiritual Wonder Brothers”, “Morning Star”, “King 
David”, “Prophet Muhamed”, “Demas and Saint Timonthy”, “White Mongolia”, 
White Vatican”, White Eagle”, “Maria Sinkukuan or Divine Crystal”, “Maria Divine 
Easter Egg”, “Falcon, “Alpha - Omega” a iných účtov v rôznych Bankách v krajinách 
celého Sveta,

   

EURÓPSKA BANKA PRE 
OBNOVU A ROZVOJ
P. ODILE RENAUD – BASSO
                              PREZIDENT



   

   Sme vlastníkom a správcom všetkých duchovných kódov, hlavných kódov, swift 
kódov, systémových prístupových kódov účtovníctva, distribúcie a kontroly všetkých 
vyššie uvedených účtov vo všetkých zúčtovacích systémoch; 

   Pripomíname, že za posledné viac ako dva roky sa všetci, ktorí sa pokúsili 
spochybniť naše zákonné právo na nakladanie s majetkom, presvedčili, že všetky 
práva vlastniť a nakladať s aktívami prešli k nám, pri dodržaní všetkých noriem 
zákona a zákonov nášho sveta a boli schopní vidieť posvätný základ Božieho zákona 
ako nepopierateľný fakt, a stali sa svedkami zázrakov svätej Božej Prozreteľnosti; 

   Ešte raz ďakujeme orgánom činným v trestnom konaní a spravodajským službám, 
ktoré dlhoročne študujú činnosť EBOR, taktiež ďakujeme za odovzdané materiály, 
dokumenty k prípadom. Dokumenty, ktoré k nám dorazili, potvrdzujú jednu z 
vedúcich úloh EBOR pri podieľaní sa na vytváraní zločineckých schém financovania, 
kde vaša Organizácia šikovne vytvára schémy za účelom utajovania spáchaných 
zločinov, zločinov proti ľudskosti, účasti na schémach financovania konfliktov a 
genocíd. Sme si istí víťazstvom pravidiel zákona a Moci Božej Prozreteľnosti a sme si 
istí, že všetci vinníci budú potrestaní za tajnú dohodu a spáchané zločiny;   

   Samozrejme, chápeme veľký pozitívny prínos pri financovaní projektov  a vzhľadom 
na materiály, ktoré máme, chápeme, že je to len “výkladná skriňa” na krytie trestnej 
činnosti na medzinárodnej úrovni; 

   Dospeli sme ku konečnému, neodvolateľnému rozhodnutiu, o ktorom informujeme 
EBOR a s ňou súvisiace organizácie prostredníctvom tejto Oficiálnej požiadavky;

   Disponujúc právami a možnosťami, na základe medzinárodného Najvyššieho práva 
na zastavenie trestnej činnosti, začneme blokovať veľké množstvo vašich transakcií 
vo všetkých zúčtovacích systémoch finančnej schémy svetového finančného systému, 
ktoré majú vzťah k trestnej činnosti. 

   Aktivujeme blokovanie všetkých systémových prístupových kódov účtovníctva, 
distribúcie a kontroly, ktoré EBOR a jej pridružené Organizácie mali;

   Oznamujeme, že od momentu zablokovania všetkých systémových kódov do 
účtovníctva a distribúcie, nebudú finančné organizácie EBOR môcť vykonávať 
prevody do žiadnych platných zúčtovacích systémov a Fiat finančných zdrojov.  

   Blokovanie sa nebude týkať investičných projektov, ktoré nesúvisia s trestnou 
činnosťou. Po zablokovaní v systémoch vyrovnania odporúčame vykonať dôkladné 
vyšetrovanie na zistenie skutkovej podstaty trestných činov a prijať opatrenia v 
súlade s trestným zákonom.



  

   Vzhľadom na plnú dôveru v prezumpciu neviny EBOR, si vyhradzujeme právo 
zverejňovať trestnú činnosť EBOR a zverejňovať len fakty a dokumenty.  

   Pripomíname, že za akýkoľvek trestný čin sú osobne a individuálne zodpovedné 
osoby, úradníci a bankoví pracovníci, ktorí sa týchto trestných činov dopustia.

Verne,
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