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Informačný list Pokladne

Vážení kolegovia!

    Тýmto Vám vyjadrujeme svoju Úctu, a informujeme Vás, že Medzinárodné Spotrebiteľské 
Družstvo Svetlá Veľká Rus (ďalej len „MSD SVR“), bolo založené v júli 2018, na základe noriem 
Medzinárodného Práva, a je Suverénnym Subjektom Medzinárodného Práva. Od 16. marca 
2019 je MSD SVR zaregistrované v Organizácii Spojených Národov, Na Generálnom 
Sekretariáte a v 26-ich základných Organizáciách a Komisariátoch Valného Zhromaždenia 
OSN, na základe čoho bolo MSD SVR pridelené registračné číslo v systéme OSN, číslo 602009. 
Činnosť MSD SVR je založená na cieľoch naplnenia programu OSN „Agenda 2030”, a taktiež 
plnenia programu OSN „Ciele rozvoja tisícročia“ (CRT), ôsmich medzinárodných cieľov 
rozvoja, ktoré sa 193 členských štátov OSN a v menšej miere 23 medzinárodných organizácií 
dohodli dosiahnuť, prevezmúc na seba časť bremena zodpovednosti pred budúcimi 
pokoleniami. 



    Na základe Stanov MSD SVR a Medzinárodných noriem o Podielových Spotrebiteľských 
a Družstevných Spoločenstvách, bolo rozhodnutím vedenia Družstva založená a 
zaregistrovaná Pokladňa (reg.č. 1810110006400, Špec.č. AAA 001). Spočiatku mala Pokladňa 
názov „Medzinárodná Pokladňa Občianskeho Spoločenstva SVR“, neskôr bol rozhodnutím 
MPD SVR názov Pokladne zmenený na „Medzinárodná Pokladňa M1“. Pokladňa je 
Suverénnou, Medzinárodnou finančnou inštitúciou, a je registrovaná v 26-ich základných 
Výboroch Valného Zhromaždenia a Generálnom Sekretariáte Organizácie Spojených 
Národov, výsledkom čoho bolo Medzinárodnej Pokladni M1 priradené registračné číslo 
v systéme OSN: 626139. Medzinárodná Pokladňa M1 bola taktiež začlenená do 
medzinárodného medzibankového systému Telex, na vykonávanie medzinárodných 
finančných operácií, číslo telexu: 64 623439 ITMO RU.

    Medzinárodná Pokladňa M1 - medzinárodná suverénna finančná organizácia zameraná na 
podporu ekonomického rastu, rozvoj obchodnо-ekonomických vzťahov medzi krajinami a 
podporu integrácie prostredníctvom investičných aktivít. Naša organizácia spolupracuje s 
mnohými rôznymi subjektmi, ponúkajúc finančnú a ekonomickú podporu na stabilizáciu 
miestnych, národných, medzinárodných a globálnych ekonomických systémov..

   Ďalej vysvetľujeme nasledovné, a to že , že Medzinárodná Pokladňa M1 sa svojím právnym 
základom zásadne líši od právnických osôb v Rusku aj v iných krajinách a je finančným 
orgánom Slobodnej Suverénnej Spoločnosti.

   Na základe vyššie uvedeného, ako aj z noriem Medzinárodného Práva a legislatívy krajín, 
spadajú všeobecný počet podielnikov spotrebiteľských, podielových a družstevných 
spoločností pod zákon o nezverejňovaní osobných údajov a do kategórie bankového 
a pokladničného tajomstva. V súvislosti s tým je zverejnenie týchto informácií nezákonným 
konaním.

   Upozorňujeme, že na základe noriem Medzinárodného Práva môžu mať Medzinárodné 
spotrebiteľské Spoločnosti svoje vlastné Pokladne (nekontrolovateľné externým 
regulátorom) a všetci podielnici Medzinárodných spotrebiteľských Spoločností majú 
automaticky svoje účty v tejto  Pokladni. Do kategórie bankových a štátnych tajomstiev patria 
aj informácie o dostupnosti účtov a účtovaní podielových vkladov, ako aj o vysporiadaní v 
rámci Pokladne. Samotná Pokladňa Medzinárodnej spotrebiteľskej Spoločnosti, ktorá 
vykonáva svoju činnosť v súlade s normami Medzinárodného Práva, je regulátorom 
zúčtovania pohybu všetkých druhov podielových vkladov.

   Dodatočne vás informujeme, že akýkoľvek účet otvorený vo Vašej alebo akejkoľvek inej 
Banke, Medzinárodnou spotrebiteľskou Spoločnosťou alebo Pokladňou danej spoločnosti, je 
pokladničným účtom Suverénnej Spoločnosti, a bez rozhodnutia Medzinárodného súdneho 
dvora, resp. bez pokynu od samotnej Medzinárodnej Pokladne M1 , nemôže byť zablokovaný 
bankou alebo finančnou organizáciou.



   Medzinárodná Pokladňa M1:   

    je vlastníkom a správcom Svetového Účtu vo SVETOVEJ BANKE č. 01-00-01- 4-AAA-777-C3-
AM-01, ktorý je rozdelený medzi rôzne banky v 172 (sto sedemdesiatich dvoch) krajinách 
sveta; 

    je vlastníkom a správcom Svetového Účtu vo SVETOVEJ BANKE, č. 01-1-700-3516-222-777-
8888-999, ktorý je rozdelený medzi rôzne banky v 172 (jedensto sedemdesiatich dvoch) 
krajinách sveta; 

    je vlastníkom a správcom aktív, vrátane účtov pod názvami: "White Spiritual Boy", 
"Spiritual Wonder Boy", ' 'Spiritual Wonder Brothers", "Morning Star", "King David", "Prophet 
Muhammad", "Demas and Saint Timothy", "White Mongolia", "White Vatican", "White 
Eagle", "Maria Sinukuan or Divine Crystal", "Maria Divine Banahaw or Sunflower", "Maria 
Cristina or Divine Magdalene", "Maria Makiling or Divine Ester Egg", "Falcon", "Alpha - 
Omega" a ďalších účtov, ktoré sa nachádzajú v rôznych bankách v 189 (jedensto 
osemdesiatich deviatich) krajinách Sveta,

    Prevod vyššie uvedených aktív bol vykonaný v súlade so všetkými medzinárodnými 
právnymi normami, medzibankovými predpismi, so všetkými potrebnými oznámeniami do 
účtovných systémov vyššie uvedených aktív ako sú Depozitár Generálneho Tajomníka OSN, 
Svetová banka, Medzinárodný Menový Fond, Medzinárodný Súdny dvor pri OSN, Pokladňa 
USA, Federálny Rezervný Systém, Banka pre Medzinárodné Zúčtovanie (Bazilej).

    Vďaka interakcii s množstvom medzinárodných Organizácií, pod záštitou OSN, v rámci 
programu OSN „Agenda 2030“ a cieľom implementácie 27 princípov trvalo udržateľného 
rozvoja, formulovaných v deklarácii schválenej na Konferencii OSN o životnom prostredí 
a rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992, bol vyvinutý program na vytvorenie nového 
finančného systému vo svete, berúc do úvahy skutočnosť, že starý systém bol založený na 
systéme Bretton-Woods, Bretton-Woodska dohoda (angl. Brettton Woods systém) doviedol 
celý svet k finančným krízam, ktoré sa stali hlavným faktorom spomalenia rozvoja ľudstva na 
Zemi.

   Nový finančný systém umožňuje prechod na používanie iba skutočných peňazí krytých 
zlatom, pričom do roku 2030 sa úplne odstránia fiat peniaze (stiahnutie z obehu) 
vytvorených počas fungovania systému Bretton Woods a Jamajského menového systému, 
ktorý po ňom nasledoval. Nový systém využívania skutočných peňazí, ktorý vo svete zavádza 
Medzinárodná Pokladňa M1, je založený na štyroch hlavných princípoch, na základe ktorých 
je potrebné vybudovať politiku trvalo udržateľného rozvoja, sú to: (1) princíp spravodlivosti. 
(2) princíp ochrany životného prostredia. (3) princíp integrity myslenia. (4) zásada „myslieť 
globálne – konať lokálne“.

   Medzinárodná Pokladňa M1 dnes zastáva pozíciu hlavného megaregulátora Svetového 
Finančného Systému. Medzinárodná Pokladňa M1, pri plnení povinností Svetového 



Regulátora Finančného Systému, postupne zavádza etapy prechodu na nový finančný 
systém, pričom vo svojich Vyhláškach (Rezolúciách) odráža hlavné dôvody prechodu.

   Treba venovať pozornosť tomu, že Medzinárodná Pokladňa M1 nеašpirovalа na úlohu 
Svetového Finančného Regulátora, ale okolnosti sformované Svätou Božou Prozreteľnosťou 
vytvorili všetky podmienky a zjednotili seriózne inštitúcie okolo Medzinárodnej Pokladne M1, 
Organizácie, Medzinárodné organizácie, významné osobnosti vedy, mysliteľov, filozofov 
súčasnosti, ktoré si kladú pred Medzinárodnou Pokladňou M1 ciele pri formovaní trvalo 
udržateľného rozvoja vo svete a kladú si obrovskú zodpovednosť pre budúce pokolenia.

   Za posledné obdobie viac ako dva roky každý, ktorý sa pokúsil napadnúť legitímne právo 
Medzinárodnej Pokladne M1 nakladať s aktívami sveta, sa uistili, že všetky práva disponovať a 
spravovať tieto aktíva prešli na nás v súlade so všetkými normami práva a zákonmi nášho 
sveta, a tiež mali možnosť uistiť sa o posvätnom základe Božieho Práva ako nepopierateľnej 
skutočnosti, a stať sa svedkami zázrakov Svätej Božej Prozreteľnosti.

   Medzinárodná Pokladňa M1 opätovne potvrdzuje ciele, medzi ktoré patrí aj cieľ 
uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu pri riešení medzinárodných problémov 
ekonomického, sociálneho, kultúrneho a humanitárneho charakteru a byť centrom pre 
koordináciu krokov národov pri dosahovaní týchto spoločných cieľov, a opäť uvádza potrebu 
posilniť úlohu Medzinárodnej Pokladne M1 pri pomoci financovania a rozvoja krajín.

   Medzinárodná Pokladňa M1 oznamuje celému Svetu začiatok Zlatej Éry podľa Kónu 
Tvorenia. 

S Úctou

Jeho Veličenstvo Alexander 

Generálny Tajomník, Hlavný Pokladník 

Medzinárodnej Pokladne M1,

Prezident a Hlavný prevádzkový Riaditeľ 
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