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                                          OFICIÁLNY LIST PRÍKAZ 
 

 Týmto vyjadrujem hlbokú úctu Vašej Excelencii.  

   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 Sinukuan or Divine Crystal”, „Maria Divine 

Banahaw or Sunglower“, „Maria Cristina or Divine Magdalene“, „Maria Makiling or 

Divine Easter Egg”, „Falcon“, „Alpha - Omega” a iných účtov v rôznych Bankách v 

krajinách celého Sveta, 
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   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;  

   S prihliadnutím na prenesené práva účtovníctva, distribúcie a kontroly aktív vo 

Vašej krajine a príbuzných organizáciách v súlade s medzinárodným právom sme 

upozornili vašu stranu o prevode dispozičných a správcovských práv a informovali 

sme o všetkých prijatých rozhodnutiach a uzneseniach; 

   Venujúc pozornosť pravdivej, skutočnej histórii používania tohto majetku, ktorá je 

nám známa z dôvodu  vlastníctva práva na hospodárenie a nakladanie s týmto 

majetkom, My, v zastúpení Medzinárodnej Pokladne M1, sme vykonali dôkladnú 

štúdiu. Dospeli sme ku konečnému, neodvolateľnému rozhodnutiu, o ktorom 

informujeme Vašu krajinu a súvisiace organizácie týmto oficiálnym príkazom: 

   Odvolávame všetky práva na účtovníctvo, správu a kontrolu účtov (White Spiritual 

Boy) Vašej krajine a súvisiacim pridruženým organizáciám : 

• Československá Obchodná Banka (Slovensko) Účet č. 2227775510 

 • Istrobanka (Slovensko) Účet č. 85347774502  

• Komerční Banka Bratislava (Slovensko) Účet č. 382A77731 

                 • Národná Banka Slovenska (Slovensko) Účet č. 827778213490  

                 • Poštová Banka (Slovensko) Účet č. 338777001  

              • Slovenská Sporiteľňa (Slovensko) Účet č. 4237772589  

              • Slovenská Záručná a Rozvojová Banka (Slovensko) Účet č. 932152777642  

              •Tatra Banka (Slovensko) Účet č. 10007773A20  

   Odvolávame všetky aktíva, ktoré boli predtým prevedené na Vašu ctenú krajinu a  k 

nej pridruženým organizáciám; 

   Aktivujeme blokovanie všetkých systémových prístupových kódov účtovníctva, 

distribúcie a kontroly, ktorú mala Vaša krajina a pridružené organizácie;  

   



 

 

    

   V súvislosti s prevodom aktív, ktoré máme k dispozícii a v spravovaní, pri dodržaní 

všetkých noriem medzinárodného práva, sú tieto aktíva uložené v bilancii Sovereign 

Bank of The Order of Hospilallers of Saint John of Jerusalem (www.sbohk.org). V 

tejto súvislosti dôrazne odporúčame započatie procedúry vyňatia týchto aktív z Vašej 

bilancie, ako aj vyňatia všetkých cenných papierov, vytvorených na základe týchto 

aktív, a aj postupné začatie odstraňovania platných a Fiat finančných zdrojov, 

prijatých Centrálnou Bankou a pridruženými organizáciami;  

   Oznamujeme, že od momentu zablokovania všetkých systémových prístupových 

kódov účtovníctva, distribúcie, nebudú môcť finančné organizácie Vašej krajiny v 

žiadnych zúčtovacích systémoch vykonávať prevody platných a Fiat finančných 

zdrojov vytvorených na základe týchto aktív;  

   Nie je možné uvažovať o zachovaní vytvorených cenných papierov, platných a fiat 

finančných zdrojov vytvorených na základe týchto aktív, ktoré doteraz neboli dané 

do užívania a neboli odoslané na sociálne projekty. Rovnako nie je možné posúdiť 

akékoľvek návrhy;  

   Od momentu prijatia tohto oznámenia prikazujeme vykonať do 48 hodín potrebné 

systémové oznámenia v Globálnom finančnom systéme, aby boli včas informované 

všetky bankové a medzibankové organizácie; 

   Pripomíname, že akékoľvek použitie vyššie uvedených aktív na účely speňaženia vo 

finančnom systéme je trestným činom a je osobnou a individuálnou zodpovednosťou 

osôb, úradníkov a bankových úradníkov, ktorí sa týchto trestných činov dopustia; 

   Pripomíname, že posvätné práva Chrániteľov na vyššie uvedené aktíva boli 

odvolané a akékoľvek kroky v rozpore s Rezolúciou Medzinárodnej Pokladne M1 č. 4 

(004/RES2021) zo dňa 23. februára 2021 «Zrušenie historických aktív s cieľom 

vytvoriť nový, dobre vyvážený finančný systém“ bude mať pre Chrániteľov okamžité 

(nevyhnutné) posvätné a zrejmé dôsledky, ktoré sa prejavia v materiálnom svete;  

   Pripomíname, že v záujme predchádzania podvodom a klamaniu dobromyseľných 

subjektov zákona je potrebné previesť evidenciu listín na zápis do likvidačného 

memoranda za účelom zúčtovania, analýzy  a vyhodnotenie bezúhonnosti bývalých 

chránitešovov, držiteľov a správcov, s právom spravovať historické aktíva Globálneho 

finančného systému.  

 

 

     



 

 

 

   Ešte raz, Medzinárodná Pokladňa M1 chce vyjadriť Vašej Excelencii naše úprimné 

ubezpečenia o najvyššej úcte a prejavenej dôvere.  

Verne, 
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