
 

Iskreno pozdravljeni  drage seste in bratje, 

Kaj je to Spomenica Enega? 

Njen pomen, namen in potencial za nas in naše prihodnje rodove. 

Veliko ste v zadnjih tednih slišali in se spraševali o zamisli Spomenica Enega.  

Zamisel je izvorno spodbudil v gibanje/dinamiko bojan in res je izziv doumeti njen pomen, namen 

in potencial. 

Zakaj? 

Zato, ker smo ljudje napačno miselno usmerjeni – namesto gostiteljsko, smo usmerjeni parazitsko. 

Vsi smo čakali, da nam bojan pove njen pomen, namen in potencial, morda celo koristi. Če ne, pa 

smo vsaj želeli zlesti »v njegovo glavo«, da razberemo iz nje te iste informacije. 

Napaka. 

Zlesti moramo namreč »v svojo glavo«, da lahko zares doumemo zamisel Spomenica Enega.  

In danes bi vam rad predstavil plod mojega »burnega« doživljanja zamisli Spomenica Enega tako, 

da odgovorim na zastavljena vprašanja iz naslova te informativno-izobraževalne delavnice. 

 

 

Današnjo informativno-izobraževalno delavnico, ki  jo izvajam kot člen in pod okriljem ter 

pokroviteljstvom zamisli P r a s i n d i k a t, bo potekala takole: 

1. Najprej bom prebral Mojo svečano Spomenico Enega. 

2. Ker je Spomenica Enega ubesedena zamisel in zato najkrajša možna definicija zamisli, je 

prav, da poskušam s preprostimi besedami oslikat poslanstvo in neizmeren potencial te 

zamisli »skozi moje oči«. 

Če mi bo še čas dopuščal, vam bom takoj zatem, ko zajključimo z uvodnimi gostiteljskimi 

zamislimi, naslikal nagnusnost in sprevrženost nasprotne zgodbe na ta način, da bom prebral iz 

……. in vmes pokomentiral določene nezaslišane trditve v tem materialu. 

Naslednjič bom nadaljeval s trusti tako, da bomo osvežili vedenje iz prvega in drugega dela in 

spoznali skrivnostne in redkokomu poznane Cestui Que Vie Truste. 

Tu povem Spomenico Enega 

Vi ste sedaj slišali mojo Spomenico Enega, Bojanovo, na sedež Prasindikata je prišlo do danes kar 

nekaj Spomenic Enega.  



 

Ampak verjetno se sprašujete - in to je dobro – kakšen je pomen te listine, morda celo kakšna je 

vrednost, kakšna je odgovornost, kakšen ima smisel in nešteto drugih vprašanj. 

Poskušal vam bom na njih odgovoriti tako, da vam bom povedal, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju, 

od danes dalje, ko sem pred mnogimi pričami svečano izrekel  in zapisal Spomenico Enega. 

 

Priprava vsebine za Spomenico Enega 

Vsebina Spomenice Enega je pravzaprav zaveza Tebi samemu in celotnemu Stvarstvu, v kateri 

svečano opredeliš najvišja merila božanske pravičnosti v odnosu od Tebe in do Tebe – ko daješ in 

ko prejemaš.  

Jaz sem pač v temelju povedal 2 stvari: 

- Da se Sebi in celotnemu Stvarstvu zavezujem, da bom deloval po načelih brezpogojne 

ljubezni, svobode, sreče in zadovoljstva, miru in sožitja, harmonije in radosti, modrosti in 

znanja ter enakovrednosti v obilju za vse. 

- Hkrati pa sem se tudi zavezal, da po načelu enakovrednosti, častivrednosti, zaupanja in 

bratstva spodbudim/iniciram gostiteljski – božanski energijski tok tako, da častno počakam 

drugega, ki si želi z menoj izmenjavati nešteto oblik energije/oblik lastnine, da sprejme moj 

Dar v obliki hrambe originalne kopije svečane Spomenice Enega in pristopi do Mene s 

povratno zaprisego samemu Sebi in Stvarstvu – torej z njegovo Spomenico Enega, katere 

izpis originalne kopije je  dan meni v hrambo. 

Nekaterim se takšna zgodba okoli Spomenice Enega zdi otročja. V njej ne vidijo nikakršne 

vrednosti. Zato je prav, da tudi tistim, ki se sicer sami nejeverno sprašujejo ista vprašanja - bodo 

veseli odgovora - ponujam naslednjo razlago: 

Kakšen družben smisel – kakšno družbeno vrednost ima zamisel Spomenica Enega – kakšen 

potencial ima zamisel? 

Definiral bom torej poslanstvo zamisli Spomenica Enega. 

Ker je Spomenica Enega pravzaprav svečana zaprisega samemu Sebi in hkrati celotnemu Stvarstvu, 

zahteva priprava vsebine najprej poglobljen razgovor s samim Seboj in o Sebi. Človek, ki se loteva 

priprave vsebine v njegovi lastni svečani Spomenici Enega, mora poglobljeno in z ljubeznijo do 

sebe in do svojega življenja premisliti o svojih najboljših talentih in najvišjem prispevku v vlogi 

vrhovnega skrbnika na Zemlji. 

Tak poglobljen premislek bi z lahkoto lahko enačili z meditativnim stanjem popolne harmonije z 

vsem, kar je. To se zgodi zato, ker je gostiteljska iniciacija/spodbuda Tvoje Spomenice Enega 

pravzaprav Dar Tvojih talentov na nešteto načinov celotnemu Stvarstvu in seveda so-človeku.  



Poslanstvo Spomenice Enega je torej spodbuditi/inicirati gostiteljsko-božansko dinamiko v realno 

Vesolje tako, da z zaprisego najvišje vrste – torej Spomenico Enega - podariš svoje najvišje talente 

v interakcijo/sodelovanje/sporazumevanje z drugimi ljudmi in vso ostalo živo in neživo naravo. 

To je temeljen smisel zamisli Spomenica Enega. Uporabne možnosti osnovnega potenciala iz 

takšne svečane Spomenice Enega so neverjetne.  

Kakšen je torej energetski potencial zamisli Spomenica Enega?  

Jaz sem torej svojo Spomenico Enega svečano izrekel pred vsemi vami. Seveda jo imam zapisano 

in sedaj jo moram avtorizirati vsaj pred 2 pričama in celotnim Stvarstvom = 3 pričami. 2 priči data 

zapriseženo izjavo, ki sem vam jo predstavil. 

Zakaj vsaj pred 3 pričami? 

Od mene ste že lahko večkrat slišali, da kadarkoli pride do premika/dinamike neke oblike 

lastnine/energije, se to zgodi preko mehanizma trusta v katerem skrbniško 

pozicijo/položaj/kapaciteto drži ekleziastična pisarna, saj je premik/dinamika neke energije 

božansko dejanje.  

Avtoriziral bom torej sam svojo svečano Spomenico Enega in dve priči bosta avtorizirali mojo 

kompetentnost/verodostojnost in avtentičnost moje izrečene Spomenice Enega.  

Ta listina je edini originalni izvod, ki obstaja. Hranite ga vedno kot svoj lasten zaseben in rodbinski 

zaklad. Drugi ljudje v skupnosti lahko dobijo samo kopijo iz kopije originala, ki se nahaja na Pra-

Banki. To se na samo kopijo listine tudi napiše z rdečo barvo desno zgoraj na začetku listine. 

Pošiljanje originalnih kopij na sedež Prasindikata 

Ustvarite eno samo kopijo originalne listine in  v zgornji desni kot na prvi strani napišite z rdečo 

barvo originalna kopija. Le-to dajte v kuverto in jo pošljite na naslov: 

Prasindikat 

c/o Lokovica [22] 

[2391] Prevalje 

 

Arhiv Pra-Banke 

O Pra-Banki in njenem delovanju bomo še veliko govorili. Za začetek naj vam povem, da je Pra-

Banka posebna banka, ki nima z današnjimi zločinskimi združbami ničesar skupnega.  

Komercialni parazitski sistem za svoje delovanje potrebuje registre in registracije. Mi z arhiviranjem 

Spomenic Enega ustvarimo protiutež tem komercialnim registrom z arhivom, v katerega je 

deponiran neskončen energijski potencial. Temeljno poslanstvo Pra-Banke je torej, da zbira 

neskončen človeški energijski potencial zato, da bomo iz njega lahko gradili temelje za novo zlato 

dobo človeštva in nov rajski vrt popolnega obilja za vse. 



Kako Pra-Banka zbira neskončen energijski potencial? 

 

S svečanimi Spomenicami Enega. Vsaka  Spomenica Enega namreč predstavlja neskončen 

potencial individualnega prispevka k tej novi rajski družbi.  

Spomenica Enega zato predstavlja kapital, in sicer duhovni kapital, ki ga je mogoče monetizirati v 

duhovno valuto. Da prav ste slišali. Edini pravi denar je duhoven denar. Če želite kaj več vedeti o tej 

nenavadni izjavi, si na www.prasindikat.si preberite esej št. 3 in esej št. 5 (priporočam pa seveda 

tudi druge eseje in pisanja). 

Ko pošta torej prispe na sedež Prasindikata Spomenico Enega skrbno arhivira »skrbnik arhiva Pra-

Banke«. Nihče drug ne more posegati v arhiv kot skrbnik. Zato je edini, ki lahko na zahtevo 

izdajatelja Spomenice Enega ustvari kopijo originalne kopije in jo pošlje zainteresiranemu so-

človeku. Če poenostavim, izmenjava kopij originalne kopije lahko poteka samo preko Pra-Banke, 

saj je Pra-Banka ponosen skrbnik energijskega potenciala vseh členov Prasindikata. 

 

»Monetizacija« Spomenice Enega 

Rekel sem, da je Spomenica Enega svečana zaveza od in do samega Sebe in celotnega Stvarstva, 

ko Človek z ljubeznijo do sebe in do svojega življenja premisliti o svojih najboljših talentih in 

najvišjem prispevku v vlogi vrhovnega skrbnika na Zemlji. 

Spomenica Enega nedvomno nosi v sami zavezi dajanja – prejemanja (gostiteljstvo nasproti zavezi 

prejemanja – dajanja (parazitstvo) neskončen energijski potencial, ki ga z lahkoto imenujemo v 

ekonomskem smislu – Božanski Kapital Enega.  

Ker je to potencial, potrebuje premik/dinamiko, da se lahko preobrazi v duhovno valuto oziroma 

»monetizira« v duhovno valuto. 

 

Kaj je duhovna valuta? 

Odgovor na to prašanje sem večkrat podajal v mojih pisanjih, za to danes samo na krako ponovim 

že povedano.  

Duhoven denar ali še bolje duhovna valuta je dobesedno lahko karkoli. Lahko je prelep iskren 

nasmeh,  lahko je topel ljubeč objem, Lahko je pomoč pri vsakdanjem opravilu, lahko je nasvet, 

podpora, lahko so evri, dolarji, kos kruha, voda, uporaba stranišča … 

Duhovna valuta v pestrem mnoštvu oblik torej nastane iz energijskega potenciala, ki je opisan v 

Spomenici Enega.  

Obstaja kozmično/duhovno gostiteljsko pravilo, ki šele omogoča, da se energijski potencial 

vsakega posameznika, pretvori/monetizira v duhovno valuto – to je pravilo dajanja.  

http://www.prasindikat.si/


In s Spomenico Enega sprožiš uveljavljanje kozmičnega gostiteljskega pravila dajanja, ki odpira 

možnost, da svoj božanski energijski potencial preobraziš/pretvoriš/«monetiziraš« v duhovno 

valuto ali edini pravi denar, ki je kdajkoli obstajal. 

 

Uporabna vrednost Spomenice Enega 

Pred 3 pričami izrečena in zapisana svečana Spomenica Enega je temeljna listina, s katero 

kompetenten, odgovoren in suveren Človek uveljavlja gostiteljski sistem božanske pravičnosti na 

način, da inicira v ta svet Darilo v obliki neskončnega Božanskega gostiteljskega energijskega 

potenciala, ki se manifestira v enkratnih/unikatnih talentih in sposobnostih vsakega posameznika. 

Svečana Spomenica Enega je torej Darilo Sebi in celotnemu Stvarstvu. 

Neskončen Božanski gostiteljski energijski potencial logično vsebuje v samem Sebi neskočno 

uporabnih možnosti. Skupaj bomo šele spoznavali njihove blagodejne učinke.  

Svečano Spomenico Enega je mogoče »predelati« na tisoč in en način.  

Na primer na »Delovno Spomenico Enega«. Iščeš na primer dostojno službo in namesto da pošiljaš 

suhoparne življenjepise, se raje potrudiš in se predstaviš z Delovno Spomenico Enega. 

 

Spomnite se ene od dveh mojih Delovnih Spomenic: 

Vem, da ne morete isto razmišljati, kot razmišljam sam. 

To bi bilo zgrešeno, mimo, NAROBE. 

Če želim povedati/dati informacijo o zamisli/konceptu/ideji, za katero se mi 

iskreno/odgovorno zdi, da je pomembna, je prav, da to naredim s pomočjo arhetipov. 

Le-ti so namreč živi. 

Saj so arhetipi nespremenljive, neovrgljive, neodtujljive zamisli, ki so se osamosvojile. 

In to bom danes spet poskusil. Danes vas želim posebej opozoriti na to metodo učenja. 

Prepričan sem, da deluje, saj je zelo učinkovito delovala pri meni. Ker sem vaš brat, 

ki sem rojen z istim potencialom notranje inteligence/zdrave pameti kot vi, 

drage sestre in bratje, sem zato logično prepričan, da bo učinkovito delovala tudi pri vas. 

Po »zlatem pravilu«. Skrivnostnem pravilu zasebnega druženja z mano. 

Iskreno, ljubeče, izvirno, gostiteljsko … 

 



Povedal sem vse, kar sem vam na tistem druženju lahko dal – iskreno, ljubeče, izvirno, gostiteljsko... 

 

Kratek povzetek 

1. Poglobljen razmislek o vsebini Spomenice Enega 

2. Zapis svečane zaprisege – Spomenica Enega 

3. Izbira dveh kompetentnih prič 

4. Svečana izrečena zaprisega (lahko jo tudi snemate) in avtorizacija 

5. Izdelava 1 originalne kopije 

6. Originalno kopijo pošlješ skupaj s Pooblastilom na sedež Prasindikata 

7. Od Prasindikata prejmeš Potrdilo o prejetju Spomenice Enega in Pooblastila 

 

 


