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REZOLÚCIA č. 026 
 

 

    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 Divin 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 zákonné a podzákonné 

Medzinárodné akty, schválené Suverénnou Medzinárodnou Pokladňou M1, 

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/RES2022). 

Týmto uvádzame nasledovné, Suverénna Medzinárodná Pokladňa M1 

spolu s profesionálnymi Medzinárodnými Organzáciami, profesionálnymi 

Spravodajskými Strediskami a Profesionálnymi Medzinárodnými Analytickými 

Strediskami, plnili Sväté Poslanie na Zachovanie, Rozvoj a Prekvitanie Svetlého 

Ľudstva a Našej Milovanej Matky Prírody, vykonávajúc všetky potrebné činnosti 

na vyjdenie zo Svetovej Finančnej Krízy a predídeniu tretej Svetovej jadrovej  



 

 

vojny s Cieľom Zachovania a Upevnenia Mieru, vykonajúc Globálne Vyšetrovanie 

s použitím hĺbkového odborného štúdia, kontroly a analýzy na odhalenie 

Globálneho zločinu proti Bohu, Prírode a Svetlému Ľudstvu, Vyhlasuje 

Nasledovné: 

Celému Ľudskému Spoločenstvu na Zemi bolo ešte donedávna jasné, že 

prejavenie a ľubovoľná existencia fašizmu na Našej Zemi v jeho ľubovoľnej forme, 

obzvlášť v agresívnej a krvavej forme, takej ako je neofašizmus, je absolútne 

zločinecké a neprípustné. Veľká Krajina Suverén, Zväz Sovietskych Socialistických 

Republík, a Jej mnohonárodostný, Veľký, Suverénny, Sovietsky Národ, spolu so 

spojencami Socializmu v Boji za Oslobodenie, Ochranu a Zachovanie Svetlého 

Ľudstva na Zemi dosiahol Veľké Víťazstvo nad globalistami, nenávidiacim človeka 

neofašizmom v osobe fašistického Nemecka. 

  Zrazu po Veľkom Ľudovom Víťazstve nad protiĽudským fašizmom sa Konal 

Medzinárodný, a vo svojej podstate Svetový Tribunál, schválený Celým Svetovým 

Spoločenstvom, ktorý nemá dobu premlčania, známy Celému Svetu ako 

Norimberský Tribunál. 

Na základe výsledkov Norimberského Tribunálu bol Fašizmus v jeho 

ľubovoľnej podobe (obzvlášť neofašizmus) zakázaný na Celom Svete na Večné 

Časy, a v prípade prejavenia ľubovoľnej podoby fašizmu a ľubovoľnej podpory 

jeho prejavenia, sa na Celom Svete trestá Trestom Smrti. 

   Na základe Globálneho vyšetrovania vyšlo najavo, že po porážke v Druhej 

Svetovej Vojne, nedobytí nepriatelia Ľudstva, za pomoci zločineckej spoločnosti 

jezuitov, využijúc Inštitút pre Náboženské Otázky vo Vatikáne (Vatikánska Banka), 

v rozpore s Právnymi Rozhodnutiami Svetového Norimberského Tribunálu, 

ukradli finančné aktíva určené k úplnej likvidácii, a prepieraním ukradnutých 

zločineckých a krvavých peňazí, zločinecká neofašistická skupina v osobe 

kriminálnych organizácií jezuitov, a nimi vytvorených iluminátov, spolu s 

Vatikánom a Vatikánskou Bankou, začali premiestňovať ukradnuté špinavé 

peniaze do celého Sveta, hlavne do Európy. Za špinavé peniaze, postavené mimo 

zákon na Večné Časy, začali neofašisti v osobe radikálnych sionistov naponáhlo a  



 

 

trestne nakupovať závody, fabriky a iné výrobné prostriedky, a vytvárať dnes 

všeobecne známe koncerny, ako: BMW, Mercedes – Benz, Volkswagen a iné. 

Neofašizmus začal znova pripravovať plán na obsadenie a následné 

zničenie Svetlého Ľudstva, použijúc podobu radikálneho sionizmu. 

V súčasnosti pozorujeme rozdelenie sionizmu do dvoch kategórií: 

1. Kategória – ortodoxný sionizmus, ktorý predstavujú starí židovskí 

starejší, ktorí sa zasadzujú za všeobecne dohodnutý a mierový rozvoj 

mnohonárodnej spoločnosti. 

2. Kategória – radikálny sionizmus (dogmatické falošné protiľudské 

dogmy), ktorý sa všetkými spôsobmi usiluje o vražedné voči človeku 

činy, s cieľom zničenia Ľudstva a Prírody. Môžeme rozhodne a 

dôveryhodne povedať, že čas Nám ukázal, že existencia tejto zločineckej 

kategórie bytostí v ľudskom prezlečení, je v Ľudskej spoločnosti a na 

Našej Zemi neprípustná.        

V starých písmach judaizmu je napísané, že jevreji (židia) nemajú právo na 

vlastnú   Zem a vlastný Štát do druhého príchodu proroka Mojžiša. V rozpore so 

základnými prikázaniami vlastného náboženstva, židia dostali Veľký Dar od 

Veľkého Víťaza v Druhej Svetovej Vojne – Veľkého a mnohonárodnostného 

Ruského,, Sovietskeho Národa Štátu Suveréna, Zväzu Sovietskych Socialistických 

Republík, prvýkrát za celú históriu Jevrejstva (židovstva) do prenájmu na dlhé 

obdobie, na vybudovanie vlastného židovského štátu, ktorý musí existovať a 

rozvíjať sa v mieri a harmónii so susedmi a inými Krajinami a Národmi na ceste 

Rozumu a Svetla do Budúcnosti. V súčasnosti vidíme, akú „vďaku” sionisti 

prejavili Slovanom, Ruskému a celému Sovietskemu Národu, organizujúc 

obsadenie Štátu Suveréna a dodnes organizujúc genocídu svojich dobrodincov. 

  Teroristické projekty genocídy Suverénnych Občanov Zväzu Sietskych 

Socialistických Republík, pod názvom harvardský projekt a houstonský projekt, 

bol vytvorený  a vykonáva sa sionistami. Zločinná občianska vojna na území Zväzu 

Sovietskych Socialistických Republík – je teroristický projekt na zničenie všetkých 

Slovanov, mnohonárodnostného Ruského a Sovietskeho Národa. 



 

 

Prešlo už okolo štyroch rokov od ukončenia lehoty na prenájom za 

poskytnutú židom Zem zo strany Palestíny, a lásky a harmónie medzi židmi a dlho 

trpiacimi z takéhoto „bratského“ susedstva, palestínacami, nebolo a niet. Celý 

Arabský Zväz bol po celú túto dobu podrobený zločinnému obetovaniu zo strany 

sionizmu. 

  Taktiež je úplne overený aj fakt globálneho terorizmu a genocídy v našom 

Svete, že na všetky tieto projekty na zničenie Svetlého Ľudstva, radikálni sionisti 

zrazu vyčleňovali finančný rozpočet, pozostávajúci zo zločineckých, ukradnutých, 

krvavých a fejkových fiatných peňazí, ktoré sú vo finančnom systéme zakázané. 

Avšak na realizáciu týchto zakázaných kriminálnych transakcií používajú  radikálni 

sionisti falošnú hegemóniu vyššie vymenovaných zločineckých organizácií, so 

všeobecne známym centrom riadenia vo Washingtone DC (District of Columbia), 

London City, Wall – Street, Vatikánska Banka a iné. Suverénna Medzinárodná 

Pokladňa M1 pokladá za svoju povinnosť informovať všetkých Moslimom Sveta o 

jedom z najhnusnejších projektov radikálneho sionizmu na úplné fyzické zničenie 

Moslimov. 

Zločinecké projekty týchto zvrátených psychopatov, zoskupených do 

radikálneho sionizmu, na základe svojej deštruktívnej ničiteľskej podstaty, 

nebudú môcť nechať na pokoji Svetlé Ľudstvo, nezávisle na oddanosti k rôznym 

náboženským konfesiám, územným celkom, jazykovým podobám a farbe pleti. 

  Doslova pred niekoľkými týždňami plánovali radikálni sionisti tretiu 

Svetovú jadrovú vojnu. Ústredným začiatkom tohto globálneho šialeného 

teroristického aktu sa predpokladali spoločné cvičenia Izraela a USA na Blízkom 

Východe. V danom teroristickom deštruktívnom projekte bolo plánované 

použitie všetkých druhov zbraní hromadného ničenia, vrátane jadrových, s 

cieľom zničenia palestíncov, iráncov a afgáncov. 

Nedobytí neofašisti – sú veľkou chybou Svetlého Ľudstva. Rieka Priestoru a 

Času ukázala Svetlému Ľudstvu čoho sú schopní zvrátení bastardi, ktorí sa na 

základe našej benevolencie vyhli spravodlivej odplate. Dôsledky a výsledky tejto 

chyby – globálne obete, mučenia a smútok Svetlého Ľudstva.  



 

 

Zdôrazňujeme tiež tú hanbu, že nachádzajúc sa pod zločineckým a krvavým 

terorizmom zo strany radikálneho sionizmu, kam patrí väčšia časť židovstva, 

zločinecká organizácia jezuitov, zločinecká organizácia iluminátov, lóža Abeyton, 

riadená Davidom a Michaelom Rockefellerovcami, Výbory 300, zločinecký 

Vatikán, na základe mnohopočetných faktov riadený kriminálnou organizáciou 

jezuitov, zločinecké neofašistické organizácie (korporácie a koncerny), že napriek 

rozumu a zdravému zmyslu, Zjednotenie Všetkých Štátov Sveta na Platforme OSN 

zabudlo a trestuhodne zamlčuje dávnejšie prijaté vlastné rozhodnutia o odsúdení 

a zákaze sionizmu ako protiMierového hnutia a učenia. 

 Žiaľ, zločinci a nepriatelia Ľudského Sveta majú prepracovanú prax zámeny 

významov a krivenia obrazov a slov s cieľom podvodu a manipulovania Ľudskej 

spoločnosti. Svetlé Slovo Sionizmus v skutočnosti znamená Duchovnosť, ako 

Istina Zemnovo Mira (Istina Zemského Sveta), Duch znamená Chrám Pre Boha, 

všetko je to obraz Tvorenia. Avšak, ako aj v ich mnohých iných zločineckých 

skutkoch, knihovníci a farizeji (zvrátenci) prekrútili posvätný obraz Božského 

Slova a pod jeho rúškom vytvorili organizáciu teroristov, nenávidiacich ľudí a 

vrahov ľudí. 

 Radikálny sionizmus prenikol do všetkých sfér riadenia organizovaného 

bytia skoro vo všetkých Štátoch Sveta a do Globálnych medzinárodných 

organizácií. Americkí sionisti spolu s exprezidentom Filipín, Ferdinandom 

Marcosom, zorganizovali medzinárodný zločin v podobe globálneho finančného 

podvodu, na základe ktorého vytvorili kriminálnu hegemóniu USA v podobe 

Washington DC (District of Columbia) a medzinárodné finančné organizácie, 

ktoré tam zaregistrovali (Podrobnejšie v Rezolúcii M1 č. 22 z 30.11.2022). Táto 

kriminálna finančná činnosť bola vytvorená a riadená za priamej účasti 

zločineckých organizácií: London City, Vatikán, jezuiti, ilumináti, výbory 300, 

kriminálne tajné organizácie, pseudo suveréni, zločinecká Chazária, čierna šľachta 

a iné. Početnosť týchto zvrátených psychopatov je na pozadí Svetlého Ľudstva 

smiešna. 

                 



 

 

Jeden z takýchto zvrátených dogmatikov bol Tierno Alassane Ba (Joseph), 

bývalý generálny manažér globálneho nadačného fondu Federálneho Rezervného 

Systému korporácie USA, ktorý je tajným šéfom FEDu, je kurátorom Donalda 

Trumpa (iluminát Romanov), je zlodej ziskovej časti posvätných duchovných aktív 

White Spiritual Boy (Poklad RA). Tierno Alassane Ba (Joseph) podvodným 

spôsobom (NeZákonne) vyhlásil Donalda Trumpa (Ilumináta Romanova) za hlavu 

historickej Medzinárodnej Trojstranej Dohody (falošný trust), čím falošne povýšil 

štatút Donalda Trumpa v tajných kruhoch kriminálnej nadvlády na Našej 

Posvätnej Zemi, okupovanej zvrátencami a klamármi, Nepriateľmi Národa. 

Suverénna Medzinárodná Pokladňa M1 Rezolúciou č. 25 z 13.01.2023 zrušila a 

zakázala na Večné Časy všetky finančné Trusty, výsledkom čoho si môže Mr. 

Donald Trump vytvoriť aký – taký štatút len službou, vierou a pravdou pred 

Národom Ameriky a celého Sveta. 

  Zločinecké plány radikálneho sionistu, dogmatika Tierno Alassane Ba 

(Joseph) spočívali v celonárodnom podvode, vyjavenom v rôznych reklamných 

akciách s krásnym obalom, ako NESARA/GESARA a Kvantový Finančný Systém 

(KFS). Kvant – je svetelná technológia nášho vesmíru a nikdy nebude fungovať 

pod kontrolou zločincov a zvrátencov. Podľa zločineckých plánov Tierno Alassane 

Ba (Joseph) (kurátor Donalda Trumpa), teroristi plánovali dostať Svetlé Ľudstvo 

pod digitálnu kontrolu, zničiť Božský Rodový Systém Rodiny, vyrábať 

človekopodobné bytosti umelými technológiami zo skúmaviek, pri čom sa 

zvrátenci schovávali za Posvätným Menom Svetlého Proroka Isu, Isusa (Ježiša).  

  Vyšetrujúc stupeň a úroveň zvrátenosti a zločinov človekopodobných 

bytostí, ktoré prenikli a infiltrovali sa do Svetlej Ľudskej Spoločnosti, sa niekedy  

dostaneš do stavu hrôzy, chápajúc tú Ľudskú bolesť a utrpenie, spôsobenú týmito 

bastardmi. 

  Na naplnenie VšeNebeského Božského Zámyslu a VšeNebeskej Veľkej 

Božskej Prozreteľnosti, na základe vyššie spomenutého, Suverénna 

Medzinárodná Pokladňa M1, plniac Posvätné Poslanie a plniac Posvätnú 

Povinnosť pred Svetlým Ľudstvom, ako jediným Národom Sveta, podľa Práva  



 

 

Najvyššieho Suveréna, podľa Práva na Vlastnenie všetkých Svetových Aktív, podľa 

Práva Hlavného Regulátora Svetového Finančného Systému,     

 

                                                 ROZHODLA: 

 

1.Uznať mimo KÓNu a mimo Zákona Akékoľvek zvrátené podoby sionizmu, 

nasmerované proti Svetlému Ľudstvu a Prírode, okrem súčasného smeru 

duchovného rozvoja k poznaniu Božskej IsTiny podľa KÓNu Tvorenia. 

 

2.Uznať mimo KÓNu a mimo Zákona Akékoľvek formy, technológie (aj vrátane 

projektu Kvantový Finančný Systém), finančné emisie a akékoľvek platobné 

prostriedky, vo Svetovom Finančnom Systéme a v Celom Svetom Priestranstve, 

s výnimkou tých Foriem, technológií (aj vrátane projektu Kvantový Finančný 

Systém) finančné Emisie a platobné prostriedky, ktoré sú oficiálne akceptované 

a oficiálne povolené Suverénnou Medzinárodnou Pokladňou M1, ako Vlastníka 

Všetkých Svetových Aktív a Hlavným Regulátorom Svetového Finančného 

Systému, a v súlade s Odporúčaniami Medzinárodného Bazilejského Výboru pre 

Bankový Dohľad (Standard Basel 3), ako aj Rezolúciami a Nariadeniami 

Suverénnej Medzinárodnej Pokladne M1, krytých Systémovým, Súvahovým, 

Bankovým Zlatom (XAU) v podobe Emisií M1 (XAU), skutočných peňazí, v podobe 

Pokladničných poukážok Suverénnej Medzinárodnej Pokladne M1 v Papierovej 

a Elektronickej podobe, s povinnou verifikáciou a potvrdením Suverénnej 

Medzinárodnej Pokladne M1, v súlade s oficiálnymi pokynmi Suverénnej 

Medzinárodnej Pokladne M1. 

 

3.Zakázať a uznať mimo KÓNu a mimo Zákona akékoľvek formy a typy 

organizácií, nasmerované na vytvorenie a pestovanie agresie a nepriateľstva 

v Ľudskej spoločnosti, ktoré porušujú Ľudské Práva a KÓN Tvorenia, bolestivo  

 



 

 

a trestuhodne zasahujú do Práva Svetlého Ľudstva na Harmonický Rozvoj podľa 

KÓNu Tvorenia. Takéto zločiny by mali byť potrestané Trestom Smrti. 

               4.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.                                                                                               

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 by mal 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. 

 

 

 


