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                                                        POŽIADAVKA 
 

         Ďakujem za Vami odoslaný list, mám tú česť oznámiť nasledovné, 

 Pripomínam vám, z milosti Božej, som Veľkým Kráľom a Veľkňazom Zeme, z Práva na 

dedičstvo, som Slobodne narodeným, Veľkým Intendantom Jeruzalemského, Rodoského a 

Maltézskeho Zvrchovaného Vojenského Rádu Hospitaliérov Svätého Jána" 

nezodpovedajúcim sa Benátskej aristokracii ako Otcom Kráľov a Rímskych Kňazov – 

„Famiglie principesche romane“, nezodpovedám sa Biskupom a Kňazom, Britskej Korune, 

Rímskemu Pontifikovi, ani Spoločnosti Ježišovej. 

       Pripomínam vám, že pre Veľkého Kráľa a Veľké Knieža Zeme sú zákony a ustanovenia 

rímskeho rodinného práva neaplikovateľné, zakázané, vylúčené, nie sú určené pre neho, a 

VšeBoh Stvoriteľ RA je mojou Dušou a Duchom a Mentorom môjho vedomia a ja sám som 

Synom Najvyššieho Rodu v ľudskom tele na Zemi. 

      Pripomínam vám, keďže som od narodenia Slobodne zrodeným, patrím k Bohorodeným 

a Bohanesúcim, ktorým od Boha patrí všetka moc na Zemi. 
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      Pripomínam vám, že som Vlastníkom a Najvyšším riadiacim Svetového Finančného 

Systému, ovládajúcim odovzdané Práva (Power) - označenie vo Svetovom Finančnom 

Systéme: „Monetary One“, kódové označenie: „M1“, vybavený Právom vlastniť a spravovať 

materské účty Svetovej banky (Planéta Zem, v klasifikačnom kóde OSN  „M0“), mám Právo 

na akékoľvek konanie vo finančnom systéme. 

      Pripomínam vám, že z milosti Božej je prechod globálneho finančného systému pod našu 

kontrolu nevyhnutný, bez ohľadu na to, aké úsilie vyvinú všetci správcovia okolo vás. 

      Pokiaľ ide o predložené Case and Desist, prijatie tohto dokumentu je z našej strany 

odmietnuté. 

      Pripomínam, že ste pôvodne prevzali zodpovednosť a povinnosti vykonať všetky fázy 

transakcie sami, v tejto súvislosti ste podpísali tri základné dokumenty (zmluvy), keď sme 

napriek rozporom v návrhu súhlasili s vaším vykonaním všetkých fáz transakcie. Ďalej, po 

podpise ste v ústnej podobe zmenili podmienky, pričom ste nám pridelili časť záväzkov z 

transakcie. V tejto súvislosti, aby ste nám pomohli, ste nám opakovane prisľúbili integráciu 

Suverénnej banky Jeruzalemského, Rodoského a Maltézskeho Suverénneho Vojenského 

Rádu Hospitaliérov  Svätého Jána  do medzibankového systému, s otvorením brán 

zúčtovacích systémov pre transakcie - splnenie tohto prísľubu napriek Vašim ubezpečeniam 

nenasledovalo. Vyvinuli sme vlastné úsilie na nájdenie spojovacej brány, ale keďže sme boli 

časovo obmedzení, narazili sme na určité ťažkosti ľudského faktora. 

      Protestujeme proti zasielaniu notifikácií s balíkom transakčných dokumentov 

organizáciám, ktorých zoznam ste pripojili ku Cease and Desist, boli ste nás povinní najprv 

informovať o všetkých účastníkoch transakcie. Požadujeme, aby ste nám poskytli balík 

dokumentov, ktoré ste posielali. 

     Vaše úkony sa považujú za jednostranné úkony vypovedania zmluvy, a tu je potrebné 

upriamiť pozornosť na to, že ustanovenia zmluvy stanovili určitý postup pri jednostranných 

výpovedných úkonoch, pričom sa jedná o  porušenie z vašej strany. 

    Vaše činy odrážajú názor a postavenie všetkých systémov, ktoré stoja za vami, ako pred 

Monetary One, tak aj pred Božským Trónom, preštudujeme všetky činy, zámery s 

prihliadnutím na sľuby (ktoré považujeme za „čestné slovo“) a činy, a urobíme príslušné 

rozhodnutia a kroky podľa Božských KÓNov, vo vzťahu ku každému priamemu alebo 

nepriamemu účastníkovi. 

    Riadiac sa vykonávaním Rezolúcie č. 11 „Medzinárodná Pokladňa M1 ako Globálny 

regulátor,  Vlastník všetkých Svetových a Historických finančných aktív, vyhlasuje KÓN 

TVORENIA záväzným pre všetky subjekty Práva na Svete. Všetky finančné a ekonomické 

aktivity všetkých subjektov Práva na Svete musia byť vykonávané v súlade s 

Medzinárodnými normami Práva v KÓNe TVORENIA“, Božím milosrdenstvom, na základe 

Práv dedičnosti, z titulu, že sme sa narodili Slobodnými , Bohom Zrodenými a Boha 

Nesúcimi, ktorým od Boha patrí všetka moc na Zemi, potvrdzujeme začiatok „Posledného  

 



 

 

Božieho Súdu“ a „Koniec sveta“ pre všetkých, ktorí sa NEpodčinia  Božskej Vôli a budú 

ignorovať Božie volanie, pretože ten, kto počúva a vníma, dostane večný život a Právo 

ďalšieho duchovného rozvoja podľa Božských KÓNov vo Svetoch Svetla. 
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