
 
  

 

Международное Казначейство «М1» 

Medzinárodná Pokladňa «М1» 
LEI: 2534008YC6NRP4BLQF15; UN ID: 626139; Telex: 64 623439 ITMO RU; Ph: +7-495-1258418 

 

 

 

Dátum: 22 júla 2022 

Ref. č.: 018/RES2022 

Kód: 0139ТЪRA 

Kód: 786 ПАН 

 

 

 

REZOLÚCIA č. 018 
 

    Z Božej milosti Medzinárodná Menová Pokladňa M1 prejavuje svoju 

úctu a má tú česť oznámiť nasledovné: 

    Berieme na vedomie, že Medzinárodná Pokladňa M1 je vďaka svojmu 

univerzálnemu charakteru a legitímnosti jedinečnou a kľúčovou organizáciou na hľadanie 

efektívnych riešení medzinárodných ekonomických problémov s cieľom ovplyvniť rozvojový 

proces vo svete, a opätovne potvrdzujeme, že Medzinárodná Pokladňa M1 má dobré 

predpoklady na účasť v rôznych reformných procesoch, zameraných na zlepšenie a 

posilnenie efektívneho fungovania medzinárodného finančného systému a jeho 

architektúry, pričom uznávame, že Medzinárodná Pokladňa M1 a medzinárodné finančné 

inštitúcie sú vybavené komplementárnymi schopnosťami, takže koordinácia ich činností je 

kľúčová. 
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         Pripomíname, že Medzinárodná Pokladňa M1 je vlastníkom, správcom a 

regulátorom Hlavných Svetových Posvätných, Duchovných účtov vo Svetovej 

banke, distribuovaných medzi rôzne banky v krajinách sveta, ktoré sú základom 

architektúry Svetového Finančného Systému, 

         Konštatujeme, V súlade s existenciou Práva ( Moc ) vlastniť a disponovať s 

Hlavnými Svetovými Posvätnými účtami, rozdelenými medzi rôzne banky v 

krajinách sveta, ktoré sú základom architektúry svetového finančného systému , 

že Medzinárodná pokladnica M1 je Hlavným Regulátorom svetového finančného 

systému a Právom vlastní hlavné svetové aktíva, ktoré sú základom finančných 

inštitúcií, ako je Federálny rezervný systém, inštitúcie Bretton Woodskeho 

dohovoru, najmä Medzinárodný Menový Fond (MMF). ), Medzinárodná banka 

pre obnovu a rozvoj (IBRD) a dodatky k IBRD: Medzinárodnú Asociáciu pre Rozvoj 

(MAR) - International Development Association (IDA), Medzinárodnú Finančnú 

Korporáciu (International Finance Corporation), Multilaterálnu agentúru pre 

investičné záruky, Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov, ako 

skupina Svetovej banky (WB), 

         Pripomíname, že Svetová banka pri riešení globálnych problémov ľudského 

rozvoja požičiava krajinám so stredným príjmom úvery so stredným príjmom za 

úrokové sadzby zodpovedajúce úrovni trhu týchto krajín. Ďalšia finančná 

inštitúcia Svetovej banky, MAR (IDA), požičiava krajinám s nízkymi príjmami za 

minimálne alebo žiadne úrokové sadzby. Analýza vývoja svetovej ekonomiky 

ukazuje, že programy Svetovej banky v podobe, v akej ich Svetová banka  

sformulovala, nezabezpečovali trvalo udržateľný a spravodlivý rozvoj ekonomík 

krajín a zohľadňovali šírenie záujmov výlučne Korporácie Spojených Štátov 

Amerických (USA), čím sa tieto inštitúcie stali nástrojom pri presadzovaní ich 

neokolonialistických záujmov vo vzťahu k mnohým krajinám.  
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         Mnohé organizácie na národnej a medzinárodnej úrovni sa začali snažiť o 

otvorené, verejne spravodlivé zvažovanie alternatívnych riešení politiky Svetovej 

banky, no voči svetovému spoločenstvu neboli podniknuté žiadne ústretové 

kroky. 

Nestabilná ekonomická situácia v Európe má negatívny vplyv na stav 

svetovej ekonomiky. Na pozadí dlhovej krízy v eurozóne sme nútení prijímať 

opatrenia na stimuláciu ekonomík v súvislosti s tým, že európske dlhové 

problémy majú negatívny vplyv na globálny finančný trh.  

 Federálny Rezervný Systém teraz ukázal svoju neschopnosť vykonávať kontrolu nad 

činnosťou finančných inštitúcií Spojených Štátov Amerických (USA), posilniť ich odolnosť 

voči ekonomickým otrasom v celosvetovom meradle, znižovania inflácie, včasnej reakcie na 

najmenšie zmeny ekonomickej situácie a celkovo stabilizácie ekonomického rastu. 

Existujú rôzne kanály cezhraničnej transmisie menovej politiky, ktoré možno 

podmienečne rozdeliť do dvoch skupín: reálne a finančné kanály. Prvým je dopytový kanál, 

ktorý ovplyvňuje ekonomiku prostredníctvom obchodných vzťahov: rast peňažnej zásoby v 

rámci ochrany stimuluje rast dopytu po dovážanom tovare, čo znamená, že pôsobí ako 

hnacia sila ekonomickej aktivity v krajinách – obchodných partnerov. Tento efekt je do 

určitej miery kompenzovaný znehodnotením lokálnej meny a uvoľnením menových 

podmienok. Zmeny v menovej politike Spojených Štátov Amerických (USA) vedú k zmenám 

cien zahraničných aktív, najmä cien dlhopisov. Okrem toho menová politika Spojených 

Štátov Amerických (USA) má vplyv na cenu zdrojov surovín na globálnom trhu. Po prvé, 

prostredníctvom zmeny výmenného kurzu dolára (depreciácia dolára vedie k zvýšeniu ceny 

ropy v dolároch); po druhé, prostredníctvom zmeny úrokovej sadzby alebo iných 

podmienok menovej politiky Spojených Štátov Amerických (USA). Zmena úrokovej sadzby 

ovplyvňuje tak reálny sektor (pokles sadzby prispieva k zvýšeniu ekonomického rastu a 

nárastu dopytu po energetických nosičoch), ako aj finančné trhy (v našom prípade trh 

derivátových cenných papierov na suroviny).  
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Politika kvantitatívneho uvoľňovania, ktorú vykonával Federálny Rezervný Systém 

Spojených Štátov Amerických (USA), má okrem stimulácie vplyvu na globálny finančný 

systém vplyv aj na medzinárodný pohyb kapitálu. Mnohé krajiny s nedostatočne 

rozvinutými finančnými trhmi udržiavajú úrokovú sadzbu dostatočne vysokú na to, aby 

podporili výmenný kurz. Väčšinou ide o prílev krátkodobého kapitálu do krajín s 

rozvíjajúcimi sa trhmi, čo vytvára hrozbu „bublín“ na finančných trhoch. Politika 

kvantitatívneho uvoľňovania v Spojených Štátoch Amerických (USA) a s tým spojené zmeny 

v kapitálových tokoch prispievajú k zhodnocovaniu mien na rozvíjajúcich sa trhoch, čo 

následne vytvára predpoklady pre negatívne zmeny v bilancii bežného účtu. Aby zastavili 

kolaps národnej meny, finanční regulátori mnohých krajín s rozvíjajúcimi sa trhmi, vrátane 

Indonézie, Brazílie, Indie, Turecka, Južnej Afriky, Argentína, Brazília, Čile. Kolumbia, Mexiko. 

India, Indonézia. Pakistanu, Česká republiky, sa uchýlili k zvyšovaniu úrokových sadzieb a k 

devízovým intervenciám. Je pozoruhodné, že najnegatívnejšie 

tento efekt pociťujú krajiny, ktoré predtým zaznamenali výraznejšie zhodnocovanie 

národnej meny a zhoršenie operácií bežného účtu. Krajiny so silnejšími 

makroekonomickými základmi, rozvinutými finančnými trhmi a prísnejšou 

makroekonomickou politikou, pocítili menší tlak. Zmeny sadzieb pokladničných cenných 

papierov v Spojených Štátoch Amerických (USA), je v súlade s pohybom sadzieb federálnych 

fondov. V mnohých krajinách úroková sadzba do značnej miery závisí od menovej politiky 

Spojených Štátov Amerických (USA). 

  Globalizácia viedla krajiny k väčšej závislosti od politiky iných štátov. Rozhodnutie 

Federálneho Rezervného Systému Spojených Štátov Amerických (USA) môže ovplyvniť 

ekonomické procesy ďaleko za jeho hranicami. Dôvodom je najmä vplyv neštandardných 

opatrení menovej politiky Spojených Štátov Amerických (USA) na ekonomiky rozvojových 

krajín. Keď sa krátkodobá úroková sadzba dostane na nulu, centrálne banky s jej pomocou 

strácajú možnosť ovplyvňovať likviditu.  
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Finanční regulátori v rôznych krajinách, chytení do pasce likvidity počas globálnej finančnej 

krízy, sú nútení uchýliť sa k iným, neštandardným metódam vykonávania menovej politiky. 

Dodnes nie je pojem „neštandardná menová politika“ presne definovaný. 

Keďže dnes je svetovou menou Americký Dolár, systém rezerv má priamy vplyv na 

celú ekonomiku sveta. Hlavnými pákami vplyvu sú poskytované pôžičky, vrátane 

Medzinárodným Menovým Fondom, ako aj pákami vplyvu sú požiadavky Organizácií (na 

kontrolu zahraničných aktív Bazilejský výbor pre bankový dohľad) a požiadavky predložené 

Centrálnym bankám iných krajín. Neustála podpora svetovej ekonomiky potrebným 

objemom Amerických Dolárov sa formovala na základe rôznych aktív, ktoré boli založené na 

aktívach Medzinárodnej Pokladne M1, investičných portfólií, a prírodných zdrojov, navyše 

ešte nevyťažených prírodných zdrojov, ale to všetko umožnilo vytvárať takzvané „finančné 

bubliny“, ktorých sa dnes nahromadilo obrovské množstvo. A aby udržal svetovú 

ekonomiku v chode, FED musí neustále udržiavať množstvo Amerických Dolárov vo svetovej 

ekonomike. Jedným z problémov vzniku „finančných bublín“ bolo hromadenie Amerických 

Dolárov na účtoch rôznych držiteľov, ktorí namiesto investícií zvolili jednoduchú 

akumuláciu, tento trend prinútil FED hľadať cesty k tvorbe nových emisií Amerických 

Dolárov. Jedným z hlavných aktív pre tvorbu Amerických Dolárov boli aktíva Medzinárodnej 

Pokladne M1, ktoré sa prakticky stali základom úspor všetkých držiteľov so sumami viac ako 

50 miliárd Amerických Dolárov na bankových účtoch. 

  Osobitnú úlohu pri zavádzaní aktív v hodnote niekoľkých biliónov dolárov 

založených na aktívach Medzinárodnej Pokladne M1 do globálneho finančného systému, 

zohrali tzv. Programy súkromného umiestňovania prostriedkov (Private Placement 

Programs, takzvané PPP programy). Bankári tieto programy nazývajú Pákový efekt 

(Laverage) , kde sa vlastný kapitál držiteľa používa na pôžičku s multiplikátorom pákového 

efektu. Základom pôžičky bolo uvedenie majetku Medzinárodnej Pokladne M1 do 

svetového finančného systému.  
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Takto vznikli pooly Deutsche Bank a ďalších TOP-25 bánk, a dnes dochádza k aktívnej 

sprenevere prostriedkov z účtov Deutsche Bank, s podporou vrcholového manažmentu 

Deutsche Bank a organizátorov, páchaním trestných činov, neuvedomujúc si škody, ktoré 

spôsobujú pri kolapse svetového finančného systému. V tejto súvislosti Medzinárodná 

Pokladňa M1 začala aktívne blokovať transakcie pre pohyb miliardových, biliónových, 

kvadriliónových súm, blokujúc transakcie vo všetkých medzibankových zúčtovacích 

systémoch, vrátane systémov RTGS, FEDNOW, SEPA. 

       Na odvrátenie kolapsu svetovej ekonomiky zaviedla Medzinárodná Pokladňa M1 

prohibičné a reštriktívne opatrenia a začala aktívne blokovať aktivity FEDu pri tvorbe nových 

emisií Amerických Dolárov, na základe aktív Medzinárodnej Pokladne M1. FED namiesto 

konštruktívneho dialógu zvolil politiku „konfrontácie s Medzinárodnou Pokladňou M1. 

Medzinárodná Pokladňa M1 iniciovalo začatie rokovaní s cieľom nájsť spoločné opatrenia 

na vyriešenie súčasnej situácie, no zakaždým iniciované dialógy uviazli na mŕtvom bode. To 

bol začiatok procesu Medzinárodnej Pokladne M1 na neutralizáciu negatívneho vplyvu FEDu 

vo všetkých sférach vplyvu vo svetovej ekonomike. 

      Osobitnú pozornosť treba venovať krátkozrakosti niekoľkých generálov Ruskej 

Federácie, obklopujúcich prezidenta V. V. Putina, ktorí sú zradcami svojho Národa a 

kľúčovými osobami v skupine „ZET“ (ZET Group) , „Ilumináti“ (Illuminati), „Abeyton“ 

(Abeyton Lodge) , „Päť Očí" (Five Eyes, FVEY), v Rusku, ktorí úplne nerozumejú udalostiam, 

ktoré sa odohrávajú vo svetovom finančnom systéme, aby získali priazeň u svojich majiteľov 

Rothschildovcov a Rockefellerovcov, boli spočiatku prezentovaní ako kurátori projektu 

„Medzinárodná Pokladňa M1“, v skutočnosti to tak nebolo. Chceli zlepšiť svoju pozíciu v 

očiach svojich bábkarov, zámerne ich zavádzajúc, čo malo obrovský pozitívny vplyv na 

činnosť Medzinárodnej Pokladne M1, najmä na zmenu architektúry svetového finančného 

systému.  
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Títo generáli špeciálnych služieb Ruskej federácie odovzdali dezinformačné dokumenty, 

materiály o údajnej psychickej nespôsobilosti vedenia Medzinárodnej Pokladne M1, čo 

umožnilo, že Medzinárodná Pokladňa M1 bola dlhodobo podceňovaná vo svojich 

schopnostiach, a umožnilo to, bez odporu Rothschildovcov a Rockefellerov, vybudovať 

základ pre prevzatie plnej kontroly nad UI (Umelá Inteligencia), a hlavnými aktívami 

svetového finančného systému. Takýmto konaním ruskí generáli zavádzali majiteľov FEDu, 

podceňujúc schopností a vplyv Medzinárodnej Pokladne M1, a v súčasnosti postavilo FEDu 

do kritickej situácie, z ktorej už niet východiska, ako výsledok - ekonomický kolaps 

Korporácie Spojených Štátov Amerických (USA). Aj keď nadviazanie konštruktívneho dialógu 

s Medzinárodnou Pokladňou M1 je stále schopné napraviť súčasný stav so zachovaním 

čiastkových funkcií FEDu vo svetovej finančnej architektúre. 

Medzinárodná Pokladňa M1, začnúc systematické blokovanie transakcií s použitím aktív 

Medzinárodnej Pokladne M1 , začala znižovať vplyv FEDu na svetovú ekonomiku, čo dnes 

začali pociťovať predovšetkým popredné krajiny. Mechanizmy spustené mnohými krajinami 

na prechod na vzájomné vyrovnanie v národných menách, opäť potvrdzujú pochopenie 

potreby zníženia závislosti od Amerického Dolára. 

       Významnú úlohu zohrávajú aktíva Medzinárodnej Pokladne M1, ktoré v rozpore so 

zákazmi využíva FED na vlastnú škodu. Skoršie emisie Amerických Dolárov boli kryté zlatými 

depozitnými certifikátmi, čo umožnilo zaviesť do svetovej ekonomiky neustály prílev 

Amerických Dolárov, krytých aktívami držanými a spravovanými Medzinárodnou Pokladňou 

M1. Dnes takáto možnosť neexistuje, a všetko úsilie je márne. 

Základ finančnej politiky EDu sa teraz obmedzil na úpravu úrokovej sadzby. K tejto 

problematike sa v priebehu roka koná podľa plánu 8 (osem) zasadnutí výboru. Sú chvíle, 

keď sú potrebné dodatočné stretnutia, na ktorých sa rozhoduje o zmene úrokovej sadzby.  
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Tento rok sme videli kroky vedúceho Ministerstva Financií Spojených Štátov Amerických 

(USA) v márnom pokuse zvýšiť dlhový limit Korporácie Spojených Štátov 

Amerických/Oddelenie štátnej pokladne Spojených Štátov Amerických, keď Kongres 

Spojených Štátov Amerických (USA) po dlhých diskusiách sotva prijal rozhodnutie o zvýšení 

limitu, čím ukázal celému svetu svoju neschopnosť, nepochopenie toho, čo sa deje v 

ekonomike a, úprimne povedané, a zradné činy voči ich americkému národu. 

       Zmena úrokovej sadzby FEDu so sebou nesie určitú reakciu veľkých investorov a 

biznismenov po celom svete. Vo výsledku, FED má priamy vplyv na svetovú ekonomiku. 

Najmä tento rok je dopad na svetovú ekonomiku negatívny. Treba poznamenať, že vo 

finančnom svete je všetko prepojené. FED má priamy vplyv na FOREX trh ako celok. 

Investori a veľkí podnikatelia po celom svete nakupujú a predávajú meny rôznych štátov, 

aby dosiahli svoj zisk. Počas zasadnutia Federálneho rezervného výboru FEDu o úrokovej 

sadzbe, všetci účastníci svetového finančného trhu pozorne sledujú túto udalosť, pretože 

zmena tejto hodnoty bude znamenať celý rad ekonomických zmien. 

      Pripomíname, že Federálny Rezervný Systém je súkromná akciová spoločnosť v 

Spojených Státoch Amerických (USA), ktorá plniaca úlohu centrálna banka krajiny. 

Pozostáva z dvanástich rezervných bánk rozmiestnených po celej krajine. Hlavnou úlohou 

organizácie je regulovať americkú ekonomiku vydávaním peňazí do obehu a zmenou 

úrokovej sadzby. Americký Dolár je svetová mena a zvyčajne sa cez ňu prepočítavajú všetky 

meny, v dôsledku čoho zmena úrokovej sadzby určite povedie k prudkému pohybu ciеn 

menоvých párov. Investori, podnikatelia a obchodníci z celého sveta veľmi pozorne sledujú 

zasadnutie rezervného výboru FEDu, ak dôjde k rozhodnutiu o zmene úrokovej sadzby, 

ovplyvní to hodnotu nielen všetkých svetových mien, ale aj iných aktív po celom svete. 
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        Manažéri Medzinárodných Portfólií začínajú byť menej optimistickí, pokiaľ ide o 

budúcnosť svetovej ekonomiky. Dopomohli tomu komentáre FEDu k menovej politike. Za 

takýchto podmienok manažéri zvýšili podiel hotovosti vo svojich portfóliách, čím znížili 

investície do akcií spoločností v rozvojových krajinách. 

        Závislosť európskej ekonomiky na politike FEDu nabrala na význame v poslednom 

období, počas začínajúcej hospodárskej krízy, ktorú vytvorila pandémia. Európska dlhová 

kríza, alebo kríza suverénneho dlhu v rade európskych krajín - dlhová kríza, ktorá v roku 

2010 najskôr zachvátila okrajové krajiny Európskej Únie, a potom sa rozšírila takmer do 

celej eurozóny. Pre niektoré krajiny eurozóny sa stalo ťažké alebo nemožné refinancovať 

verejný dlh bez pomoci sprostredkovateľov. Eurozóna má nepružnú menovú politiku, keďže 

všetci členovia eurozóny sú povinní dodržiavať jednotnú menovú politiku, jednotlivé krajiny 

už nemôžu vydávať národnú menu, aby mohli platiť záväzky voči veriteľom alebo znižovať 

riziko nesplatenia (defaultu). 

        Medzinárodná Pokladňa M1 víta európske krajiny, ktoré sa aktívne zapojili do 

produktívneho dialógu pri hľadaní riešení dlhovej krízy. Chceme vás ubezpečiť, že 

Medzinárodná Pokladňa M1 dodržiava všetky predtým vydané Rezolúcie a je odhodlaná 

poskytnúť potrebnú pomoc pri hľadaní konštruktívnych spôsobov riešenia zložitých 

problémov pri prekonaní dlhovej krízy, pre systematický prechod k rastu ekonomík 

európskych krajín, ktoré sa prihlásili. Medzinárodná Pokladňa M1 potvrdzuje svoju 

pripravenosť poskytnúť potrebné množstvo aktív krytých bankovým zlatom na financovanie 

projektov a formovanie trvalo udržateľného ekonomického rozvoja. 

        Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadrila odmietnutie akejkoľvek formy diskriminácie a 

odmietnutie podpory fašizmu zo strany mnohých európskych krajín. V tejto súvislosti 

vyvoláva obavy zvýšené rusofóbske pôsobenie politikov európskych krajín a snahy preniesť 

špeciálnu operáciu Ruskej Federácie do rozsiahlej vojny s krajinami NATO,  
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so Spojenými Štátmi Americkými (USA). Ešte raz varujeme pred takýmito unáhlenými 

krokmi, ktoré nevyhnutne povedú k zničeniu Európy a Korporácie Spojené Štáty Americké 

(USA). Vyzývame na toleranciu a obozretnosť pri rozhodovaní, aby sme zabránili opakovaniu 

deštrukcie ľudstva, ako sa to stalo predtým. Vďaka prepísaniu dejín dnes mnohí ani nevedia, 

že rozsiahla jadrová vojna sa odohrala nie až tak dávno, zanechávajúc nám ruiny minulej 

civilizácie ako dedičstvo. Ale my, čo stojíme vo vedení Medzinárodnej Pokladne M1, si dobre 

pamätáme tieto časy a obdobia začiatku budovania novej civilizácie. Súčasní politici, ktorí 

uskutočňujú negatívne scenáre svojich bábkarov, presadzujúcich myšlienky totality a 

nadradenosti jedných nad druhými, nepoznajú alebo si nepamätajú trpkosť prehier a 

dôsledkov vojny. 

         Podľa novej štruktúry Svetového Finančného Systému vzťahy, prácu a reguláciu 

všetkých pokladní Sveta vykonáva Medzinárodné Pokladničné Oddelenie Medzinárodnej 

Pokladne M 1, 

          S prihliadnutím na účinnosť Rezolúcie č. 017 z 13. mája 2022 (017/RES2022),o 

vyhlásení defaultu Korporácie Spojených Štátov Amerických (USA) a všetkých subjektov 

a podsubjektov práva, oznámení o spustení procesu likvidácie Federálneho Rezervného 

Systému, s cieľom eliminovať negatívne dôsledky jamajského menového systému, zrušiť 

naviazanie mien iných krajín na Americký Dolár (USA), EURO, ktoré sa stali svetovými 

rezervnými menami, s cieľom ukončiť neokolonializmus s podporou London City zo strany 

Korporácie Spojených Štátov Amerických (USA), Medzinárodná Pokladňa M1 rozhodla: 

          Anulovať Právomoc a možnosti Rady Guvernérov Federálneho Rezervného Systému 

vytvárať akékoľvek opatrenia, rozhodnutia, nariadenia, domácej aj medzinárodnej politiky, 

založenej na využívaní aktív Svetového Finančného Systému, ktoré spravuje Medzinárodná 

Pokladňa M1, najmä Hlavných Svetových Posvätných, Duchovných účtov vo Svetovej banke, 

rozdelených medzi rôzne banky v regiónoch sveta, ktoré sú základom architektúry 

Svetového Finančného Systému. 
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        Anulovať práva Rady Guvernérov Federálneho Rezervného Systému pri tvorbe 

opatrení, rozhodnutí, rezolúcií, medzinárodnej finančnej politiky, odňatie takýchto 

právomocí a práv osobám v Rade Guvernérov Federálneho Rezervného Systému ku 19. 

júlu 2022 : pán Jerome H. Powell - predseda ; pani Michelle W. Bowman ; pani Lael 

Brainard - zástupca predsedu, pani Lisa D. Cook; pán Philip N. Jefferson; pán Christopher 

J. Waller, zastávajúcich posty, a podľa pravidiel vnútornej politiky rotácie a následne 

menované osoby, sú zbavené práva prijímať rozhodnutia, opatrenia, uznesenia 

medzinárodnej úverovej a finančnej politiky, ktoré môžu mať negatívny dopad na 

architektúru Svetového Finančného Systému, na základe 

využívania aktív Svetového Finančného Systému, spravovaného Medzinárodnou 

Pokladňou M1. 

 

           Vzhľadom na nedostatok centralizovaného rozhodovania medzi FED-om a 

bankami FEDu, sa toto anulovanie práv vzťahuje aj na Banky FEDu, ktorých lídri sú v 

Rade Guvernérov Fedu - 01 - Boston; 02- New York; 03-Philadelpliia; 04-Cleveland; 05-

Richmond; 06-AtIanta; 07-Chicago; 08-St.Louis; 09-Minneapolis; 10-Kansas City;  

11-Dallas : 12-San Francisco. 

 

          Vzhľadom na agresivitu neokoloniálnych aktivít pododdelení FEDu, Ministerstva 

Financií Spojených Štátov Amerických (USA) / Oddelenie štátnej pokladne Spojených 

Štátov Amerických (USA) (United Sates Department of the Treasury), najmä kontrolu 

zahraničných aktív, Medzinárodné Pokladňa M1 upozorňuje na zbavenie postavenia 

celosvetových kontrolórov, a v tejto súvislosti aktivuje blokovanie prístupových Práv na 

zmrazenie a blokovanie v medzinárodných finančných systémoch, a blokovanie aktív. V 

prípade porušení a zistení porušení našimi špecialistami, Medzinárodné Pokladňa M1 

uskutoční odvetné opatrenia s možným pozastavením činnosti FEDu,  
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Ministerstva Financií Spojených Štátov Amerických, Oddelenia štátnej pokladne 

Spojených Štátov Amerických (USA) v oblasti medzibankových zúčtovacích systémov, 

ako sú FedWire, FedNow . Chip , ABA, US Swift . Osoby zastávajúce pozície na 

oddeleniach v rámci Divízie Medzinárodných Financií (angl. Division of International 

Finance), a podľa pravidiel vnútornej rotácie a následnom menovaní, sú zbavení práva  

prijímať rozhodnutia, ktoré môžu mať negatívny vplyv na architektúru Svetového 

Finančného Systému, založeného na využívaní aktív Svetového Finančného Systému, 

nachádzajúceho sa v správe Medzinárodnej Pokladne M1. 

 

         Pozbavenie Práv prijímať opatrenia, rozhodnutia, uznesenia, medzinárodnej 

úverovej a finančnej politiky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na architektúru Svetového 

Finančného Systému, založenej na využívaní aktív Svetového Finančného Systému, 

spravovaného Medzinárodnou Pokladňou M1, platí aj pre Ministerstvo Financií 

Spojených Štátov Amerických (USA) / Oddelenie štátnej pokladne Spojených Štátov 

Amerických (USA) (United States Department of the Treasury). 

 

         Pozbavenie Práva prijímať opatrenia, rozhodnutia, nariadenia, medzinárodnej 

finančnej politiky, čo môže mať negatívny vplyv na architektúra Svetového Finančného 

Systému, založenej na využívaní aktív Svetového Finančného Systému v správe 

Medzinárodnej Pokladne M1, sa rozširuje aj na Skupinu Svetovej banky (WB), vrátane 

Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD) a dodatkov IBRD: Medzinárodná 

Asociácia pre Rozvoj (MAR), Medzinárodná finančná korporácia, Multilaterálna agencia 

pre garantovanie investícií, Medzinárodné centrum pre reguláciu investičných sporov. 

 

         Zdôrazňujeme, že zbavenie Práva prijímať rozhodnutia, ktoré môžu mať negatívny 

vplyv na architektúru Svetového Finančného Systému, znamená ukončenie finančnej a 

hospodárskej politiky, založenej na využívaní aktív Svetového Finančného Systému, 

ktoré má v správe Medzinárodná Pokladňa M1,  
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vykonávané na podporu a posilnenie neokolonializmu Korporácie Spojených Štátov 

Amerických (USA) na celom svete, ktorá vo svojom konaní berie do úvahy iba svoje 

vlastné záujmy na úkor záujmov iných národov a krajín, formovanie umelo vytvorených 

ekonomických kríz v krajinách, vojen, chudoby, hladu, genocídy v krajinách, kde sa 

nedržia navrhovaného kurzu Korporácie Spojených Štátov Amerických (USA).  

 

        Vyššie uvedené inštitúcie sú základom finančnej a menovej politiky Korporácie 

Spojených Štátov Amerických (USA), základom Bretton Woodskeho systému a 

jamajského menového systému, ktorý naň nadviazal. Takáto politika by sa mala 

prehodnotiť, pretože v budúcom svete nie je a ani nebude miesto pre takúto politiku, v 

tomto smere Medzinárodná Pokladňa M1 ponúka dnes stále fungujúce mechanizmy na 

prekonanie súčasnej svetovej finančnej krízy, vrátane používania stále fungujúcich 

mechanizmov pre Korporáciu Spojených Štátov Amerických (USA). V nasledujúcich 

fázach prelomu svetovej finančnej hospodárskej krízy, v kontexte rozvíjajúcej sa krízy v 

Spojených Štátoch Amerických (USA), budú opatrenia, ktoré dnes navrhuje 

Medzinárodná Pokladňa M1, zajtra prehodnotené na základe nových skutočností, 

výziev, a počtu krajín zapojených do rozširujúcej sa globálnej hospodárskej krízy.         

Medzinárodná Pokladňa M1 ukladá pokračovať zaoberať sa týmito otázkami svojim 

špecializovaným pododdeleniam – Špeciálnemu Oddeleniu pre vyjdenie zo svetovej 

finančnej krízy „Protikrízové Centrum“. 

        

           Medzinárodná Pokladňa M1 sa rozhodla pokračovať v riešení tejto problematiky 

prostredníctvom svojich špecializovaných oddelení – Špeciálneho Oddelenia pre 

prekonanie svetovej finančnej krízy „Antikrízové Centrum“. 
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Kontrolou a auditom vykonávania tohto nariadenia je poverený Výkonný Výbor 

Medzinárodnej Pokladne M1. 

 

 

Schválené, vypracované a vykonané 

22.07.2022 

 

 

Jeho Veličenstvo 

Alexander Nikolajevič Paramonov 

 

Generálny Tajomník, Hlavný pokladník 

Medzinárodnej Pokladne M1, 

 

Prezident a Hlavný Prevádzkový Riaditeľ 

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

 

Číslo OSN 509519 

 

             1Zbavenie práv znamená zrušenie právomocí tvoriť akúkoľvek medzinárodnú politiku, 

akékoľvek činy založené na aktívach Svetového finančného systému, čo znamená 

zbavovanie sa energií (vrátane posvätných) v pozemskom svete, v súvislosti s tým všetky 

činy Zbavených Práv sú od samého počiatku odsúdené na neúspech, pretože sú v rozpore s 

rozhodnutiami Medzinárodnej Pokladne M1. 
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