
 

 
 

 

 

 

 

Dátum: 29. október  2021                                                                             Svetová Banka 

Č. 258/WBG-DEM                                                                                              Výbor 300                                  

Vec: Informačný list                                                                                              Prezident 

Kód: 786 ПАН                                                                                  J.V. David R. Malpass 

 

 

 

POŽIADAVKA 

 

 

    

 

 

   Medzinárodná Pokladňa M1 sa riadi predchádzajúcimi rezolúciami a vyhláseniami, 

 

 

   My sme držiteľom a spávcom Svetového Účtu vo Svetovej Banke, Č.ú. 01-00-01-4-AAA-

777-C3-AM-01, rozmiestneného do rôznych bánk v 172 (Sto sedemdesiatich dvoch) štátoch 

po celom Svete, 

 

   My sme držiteľom a spávcom Svetového Účtu vo Svetovej Banke, Č.ú. 01-1-700-3516  

222  777  8888  999, rozmiestneného do rôznych bánk v 172 (Sto sedemdesiatich dvoch) 

štátoch po celom Svete, 

 

   My sme držiteľom a správcom aktív, zahrňujúcich účty 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 Sinukan or Divine Crystal“, „Maria Makiling or 

Divine Ester Egg“, „ Falcon“, „Alpha - Omega“ a iných účtov, rozmiestnených v rôznych 

Bankách v 189 (Sto osemdesiatich deviatich) štátoch po celom Svete. 

 

 

   Pripomíname, že za uplynulé obdobie viac ako 2-och rokov, všetci tí, ktorí sa pokúšali 

napadnúť právo Medzinárodnej Pokladne M1 na disponovanie svetovými aktívami, sa uistili 



v tom, že všetky práva na používanie a spravovanie aktív prešli ku nám v súlade so všetkými 

právnymi normami nášho sveta, a taktiež sa mohli uistiť о sakrálnom základe Božského 

Práva, ako nepopierateľného faktu, stanúc sa  svedkami zázrakov Svätej Božskej 

Prozreteľnosti.  

 

   Pripomínajúc Vám, že v súvislosti s odovzdaním zúčtovacieho  práva, správy a kontroly 

aktív Vašej váženej Organizácie, sme Vás na základe medzinárodného práva informovali 

o prechode práv správy a riadenia, a informovali sme Vás aj o všetkých prijatých 

rozhodnutiach, rezolúciách, 

 

   Obracajúc pozornosť na súčasnú – reálnu históriu používania daných aktív, ktorá je nám 

známa na základe práva na prevzatie riadenia a spravovanie  aktív, My v mene Medzinárodnej 

Pokladne M1sme uskutočnili podrobné prešetrenie s podporou Priorstva Sionu, Svätej Stolice, 

situačných a analytických centier, sme prišli ku konečnému nemeniteľnému rozhodnutiu, čo 

Vám dávame najavo nasledujúcou požiadavkou:  

 

   Rušíme všetky práva zúčtovania, spravovania a kontroly nad Svetovými Účtami Vašou 

váženou štruktúrou a všetkými organizáciami napojenými na Vás, 

 

   Rušíme všetky aktíva, ktoré boli pred tým odovzdané Vašej váženej Organizácii,  

 

   Aktivujeme blokovanie všetkých systémových kódov na prístup k zúčtovaniu, riadeniu 

a kontrole, ktorými disponovala Vaša vážená Organizácia a organizácie s Vami spojené , 

 

   V súvislosti s prechodom aktív pod naše úplné spravovanie a riadenie, v súlade so všetkými 

normami medzinárodného práva, sú aktíva zavedené do súvahy Medzinárodnej Pokladne M1, 

v súvislosti s týmto dôrazne odporúčame začať procedúru vyňatia daných aktív zo súvahy, 

všetkých cenných papierov, vytvorených na základe daných aktív, a po častiach začať 

likvidáciu skutočných a fiatných finančných zdrojov, ktoré dostala Vaša vážená Organizácia, 

 

   Možnosť prehodnotenia uchovania vytvorených cenných papierov , skutočných a fiatných 

finančných zdrojov, na základe daných aktív, ktoré nie sú vnesené na používanie, a do tejto 

chvíle neboli nasmerované do sociálnych projektov – chýbajú, je prehodnotenie návrhov 

nemožné, 

 

   Odporúčame Vašej váženej Organizácii od chvíle prijatia daného oznámenia vykonať 

nevyhnutné systémové oznámenia vo Svetovom finančnom  systéme v priebehu 48 hodín, 

s cieľom včasného vyrozumenia všetkých bankových a medzibankových organizácií, 

 

   Na podporu fungovania a financovania programov Svetovej Banky a s ňou spojených 

Organizácií existuje len jedna možnosť formovania budúceho finančného systému, a to je 

aktivácia spolupráce s Medzinárodnou Pokladňou M1 s cieľom prijatia programov a inštrukcií 

na zavedenie ďalšej finančnej činnosti vo Vašej ctenej činnosti, 

 

    Upozorňujeme, že ľubovoľné úkony spojené s využívaním vyššie spomenutých aktív 

s cieľom monetizácie vo finančnom systéme sú zločinom a zakladajú sa na osobnej 

zodpovednosti osôb, úradníkov a bankových úradníkov páchajúcich predmetné zločiny, 

 

   Upozorňujeme, že Sakrálne Práva Chrániteľov vyššie spomenutých aktív sú odobrané, 

a akékoľvek činnosti protirečiace Rezolúcii Medzinárodnej Pokladne č. 4 (004/RES2021) 



z 23.ferbruára  2021 „Anulovanie historických aktív“ s cieľom vytvorenia vyváženého 

nového finančného systému budú mať pre chrániteľov okamžité ( neodvratné ) sakrálne 

a javné dôsledky s prejavením v materiálnom svete, 

 

   Upozorňujeme, že v rámci cieľov nedopustenia zločinu a podvodu poctivých subjektov 

Práva, sa predpisuje odovzdať register dokumentov na uvedenie do likvidácie s cieľom 

vyúčtovania, analýzy a vyhodnotenia poctivoosti Ex – chrániteľov, Ex – držiteľov a Ex – 

správcov Právom riadenia historických aktív Svetového Finančného Systému. 

 

   Je nemožné obsiahnuť jedným oznamom, a vyčísliť všetky zásluhy Ľudí, ktorí pracovali 

a pracujú vo vašej váženej Organizácii, chceme vám vyjadriť veľkú vďaku za účtovanie, 

spravovanie a kontrolu aktív vo všetkých predchádzajúcich rokoch, a obzvlášť chceme 

vyjadriť vďaku za vnesený nepopierateľný vklad pri podpore: 

 

- svetovej kultúry a výchovy Ľudí na základe princípov  spravodlivosti, slobody a sveta 

pre podporu ľudskej dôstojnosti, 

- výchovy vo svetovom duchu, s cieľom upevnenia ducha znášanlivosti, dialógu, 

spolupráce a solidarity, 

- podpora Ľudí v práve na vzdelanie, aby vzdelanie bolo nasmerované na všestranný 

rozvoj ľudskej osobnosti a pocitu dôstojnosti, vytvárajúc možnosti pre všetky osoby byť 

prospešnými účastníkmi slobodného Spoločenstva a napomáhať vzájomnému 

porozumeniu, znášanlivosti a priateľstvu medzi všetkými národmi a všetkými rasami, 

etnickými alebo náboženskými skupinami, a taktiež podporovať činnosti Organizácie 

Spojených Národov pri udržiavaní mieru a bezpečnosti, a pri povzbudzovaní Svetového 

rozvoja  a rozvoja práv Človeka, 

 

S úctou 

 

 

 

Jeho Výsosť 

Alexnder Nikolajevič Paramonov 

 

Hlavný Pokladník Medzinárodnej Pokladne M1 

Prezident a Hlavný operatívny Veliteľ 

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

 

OSN č. 521730 

 

 

 

Jeho Výsosť Salamin Rizzal 

Hlavný Poradca Medzinárodnej Pokladne M1 

Prezident, Generálny riaditeľ  

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

 

 

 

 

 



 

 

Komu: Skupina Svetová Banka, Výbor 300 

Prezidentovi J.V. Davidovi R. Malpassovi 

Dátum: 29. október 2021 

 

 

 

OZNÁMENIE 

 

 

White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc sa riadi predchádzajúcimi rezolúciami a 

vyhláseniami. 

 

 

     Potvrdzujeme odovzdanie Medzinárodnej Pokladni M1držiteľských a správcovských práv 

Svetového Účtu vo Svetovej Banke, Č.ú. 01-00-01-4-AAA-777-C3-AM-01, rozmiestneného 

do rôznych bánk v 172 (Sto sedemdesiatich dvoch) štátoch po celom Svete,  

 

   Potvrdzujeme odovzdanie Medzinárodnej Pokladni M1držiteľských a správcovských práv 

Svetového Účtu vo Svetovej Banke, Č.ú. 01-1-700-3516  222  777  8888  999, 

rozmiestneného do rôznych bánk v 172 (Sto sedemdesiatich dvoch) štátoch po celom Svete,  

 

   Potvrdzujeme odovzdanie Medzinárodnej Pokladni M1držiteľských a správcovských práv 

aktív, zahrňujúcich účty 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 Sinukan or Divine Crystal“, „Maria Makiling or 

Divine Ester Egg“, „ Falcon“, „Alpha - Omega“ a iných účtov, rozmiestnených v rôznych 

Bankách v 189 (Sto osemdesiatich deviatich) štátoch po celom Svete. 

 

   Pripomíname, že za uplynulé obdobie viac ako 2-och rokov, všetci ktorí sa pokúšali 

napadnúť právo Medzinárodnej Pokladne M1 na disponovanie svetovými aktívami, sa uistili 

v tom, že všetky práva na používanie a spravovanie aktív prešli ku nám v súlade so všetkými 

právnymi normami nášho sveta, a taktiež sa mohli uistiť о sakrálnom základe Božského 

Práva, ako nepopierateľného faktu, stanúc sa  svedkami zázrakov Svätej Božskej 

Prozreteľnosti.   

 

   Pripomínajúc Vám, že odovzdanie zúčtovacieho  práva, správy a kontroly aktív Vašej 

váženej Organizácie, sme Vás na základe medzinárodného práva informovali o prechode práv 

správy a riadenia na Medzinárodnú Menovú Pokladňu M1, a taktiež vás oboznamujeme so 

všetkými prijatými rozhodnutiami, 

 

Obracajúc pozornosť na súčasnú – reálnu históriu používania daných aktív, ktorá je nám 

známa na základe práva na prevzatie riadenia a spravovanie  aktív, My spolu s  

Medzinárodnou Pokladňou M1sme uskutočnili podrobné prešetrenie s podporou Priorstva 

Sionu, Svätej Stolice, situačných a analytických centier, a spoločne sme prišli ku konečnému 

nemeniteľnému rozhodnutiu, čo Vám dávame najavo nasledujúcim oznámením:  

 

 



   Potvrdzujeme odobranie všetkých práv zúčtovania, spravovania a kontroly nad Svetovými 

Účtami Vašou váženou štruktúrou a všetkými organizáciami napojenými na Vás, 

 

   Potvrdzujeme odobranie všetkých aktív, ktoré boli predtým odovzdané Vašej váženej 

Organizácii,  

 

 

   Potvrdzujeme aktiváciu blokovania všetkých systémových kódov na prístup k zúčtovaniu, 

riadeniu a kontrole, ktorými disponovala Vaša vážená Organizácia a organizácie s Vami 

spojené , 

 

   V súvislosti s prechodom aktív pod úplné spravovanie a riadenie Medzinárodnej Pokladne 

M1, v súlade so všetkými normami medzinárodného práva, sú aktíva zavedené do súvahy 

Medzinárodnej Pokladne M1, v súvislosti s týmto dôrazne odporúčame začať procedúru 

vyňatia daných aktív zo súvahy, všetkých cenných papierov, vytvorených na základe daných 

aktív a po častiach začať likvidáciu skutočných a fiatných finančných zdrojov, prijatých 

Vašou váženou Organizáciou, 

 

 

   Potvrdzujeme neexistenciu možnosti prehodnotenia uchovania vytvorených cenných 

papierov, skutočných a fiatných finančných zdrojov, na základe daných aktív, ktoré nie sú 

danné na používanie a do tejto chvíle neboli nasmerované do sociálnych projektov, je 

prehodnotenie návrhov nemožné, 

 

 

   Potvrdzujeme nevyhnutnosť pre Vašu váženú Organizáciu od chvíle prijatia daného 

oznámenia vykonať nevyhnutné systémové oznámenia vo Svetovom finančnom  systéme 

v priebehu 48 hodín, s cieľom včasného vyrozumenia všetkých bankových a medzibankových 

organizácií, 

 

 

   Potvrdzujeme, že na podporu fungovania a financovania programov Svetovej Banky a s ňou 

spojených Organizácií existuje len jedna možnosť formovania budúceho finančného systému, 

a to je aktivácia spolupráce s Medzinárodnou Pokladňou M1 s cieľom prijatia programov 

a inštrukcií na zavedenie ďalšej finančnej činnosti vo Vašej ctenej činnosti, 

 

 

 

    Upozorňujeme, že ľubovoľné úkony spojené s využívaním vyššie spomenutých aktív 

s cieľom monetizácie vo finančnom systéme sú zločinom a zakladajú sa na osobnej 

zodpovednosti osôb, úradníkov a bankových úradníkov páchajúcich predmetné zločiny, 

 

 

 

   Upozorňujeme, že Sakrálne Práva Chrániteľov vyššie spomenutých aktív sú odobrané, 

a akékoľvek činnosti protirečiace Rezolúcii Medzinárodnej Pokladne č. 4 (004/RES2021) 

z 23.ferbruára  2021 „Anulovanie historických aktív“ s cieľom vytvorenia vyváženého 

nového finančného systému budú mať pre chrániteľov okamžité ( neodvratné ) sakrálne 

a javné dôsledky s prejavením v materiálnom svete, 

 



 

 

 

   Upozorňujeme, že v rámci cieľov nedopustenia zločinu a podvodu poctivých subjektov 

Práva, sa predpisuje odovzdať register dokumentov Medzinárodnej Pokladni M1 na uvedenie 

do likvidácie s cieľom vyúčtovania, analýzy a vyhodnotenia poctivosti Ex – chrániteľov, Ex – 

držiteľov a Ex – správcov Právom riadenia historických aktív Svetového Finančného 

Systému, 

 

 

Je nemožné obsiahnuť jedným oznamom a vyčísliť všetky zásluhy Ľudí, ktorí pracovali 

a pracujú vo vašej váženej Organizácii, chcem vám vyjadriť veľkú vďaku za účtovanie,, 

spravovanie a kontrolu aktív vo všetkých predchádzajúcich rokoch, a obzvlášť chceme 

vyjadriť vďaku za vnesený nepopierateľný vklad pri podpore: 

 

- svetovej kultúry a výchovy Ľudí na základe princípov  spravodlivosti, slobody a sveta 

pre podporu ľudskej dôstojnosti, 

- výchovy v duchu sveta, s cieľom upevnenia ducha znášanlivosti, dialógu, spolupráce 

a solidarity, 

- podpora Ľudí v práve na vzdelanie, aby vzdelanie bolo nasmerované na všestranný 

rozvoj ľudskej osobnosti a pocitu dôstojnosti,vatvárajúc možnosti pre všetky osoby byť 

prospešnými účastníkmi slobodného Spoločenstva a napomáhať vzájomnému 

porozumeniu, znášanlivosti a priateľstvu medzi všetkými národmi a všetkými rasami, 

etnickými alebo náboženskými skupinami, a taktiež podporovať činnosti Organizácie 

Spojených Národov pri udržiavaní mieru a bezpečnosti a pri povzbudzovaní Svetového 

rozvoja  a rozvoja práv Človeka, 

 

S úctou 

 

Jeho Výsosť Salamin Rizzal 

 

Hlavný Poradca 

Prezident, Generálny riaditeľ 

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

 

 

Jeho Výsosť 

Alexnder Nikolajevič Paramonov 

 

Hlavný Pokladník Medzinárodnej Pokladne M1 

Prezident a Hlavný operatívny Veliteľ 

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

 

OSN č. 521730 

 

 

 

 


