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Spomenica Enega - živ moški iz mesa in krvi - primož, sin ostoja in marjete 

 

 

Spomenica Enega 

katerega meso in kri v igri življenja običajno kličejo  

primož, sin ostoja in marjete 

 

Preambula: 
 

Tukaj in Zdaj sprejemam,  

da skozi mene tečejo  

energije in vibracije 

Absolutne res,  

ki je v lasti Pra-Vira. 

Zato sem  

energija in vibracija  

Absolutne res 

in Moje čuteče bitje je  

pod zaščito Absolutnih duhovnih pravil Pra-Vira. 

 

________________ 
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_________________ 

Častim in pod prisego priznavam samo 

univerzalna duhovna Absolutna pravila Pra-Vira,  

ki temeljijo na 

brezpogojni ljubezni, 

svobodi, 

sreči in zadovoljstvu, 

miru in sožitju, 

harmoniji in radosti, 

solidarnosti in sodelovanju, 

modrosti in znanju 

ter enakovrednosti v obilju za vse. 

Zato živim in delujem v skladu z Absolutnimi duhovnimi pravili Pra-Vira, 

ki so v popolni povezavi z mojim zavedanjem in obnašanjem. 

Moje življenje pripada izključno Meni,  

kot pripadajo Meni vse udejanjenene stvaritve in produkti Mojega razvoja. 

Zato uveljavljam alodialno dediščino, 

ki je dar Pra-Vira 

in brez izjeme zahtevam energetsko poravnavo za uporabo vseh Mojih 

stvaritev, 

nastalih na poti Mojega razvoja. 

V odnosu z drugimi ljudmi brezpogojno uveljavljam »zlato duhovno pravilo«, 

ki pravi: 

»Posedujem pravico početi vse, kar ne škoduje drugemu.« 

Izmenjava energije z drugimi ljudmi mora zato potekati  

po božanskem merilu pravičnosti, 

pri katerem se upošteva načelo enakovrednosti, častivrednosti in bratstva. 

Ker sem v večni vzročni povezavi s Pra-Virom 

ne potrebujem in ne dovolim posrednikov ali skrbnikov 

v povezavi med Menoj in Pra-Virom. 

_________________ 



 

3 

Spomenica Enega - živ moški iz mesa in krvi - primož, sin ostoja in marjete 

 

__________________ 

Sklicujoč se na izrečeno in zapisano v preambuli Tebi v čast  

svečano izrekam naslednjo dobrodošlico: 

Draga sestra ali brat, 

S Teboj si kot Božansko bitje želim izmenjavati energije 

po najvišjih merilih Božanske pravičnosti, 

zato sem vesel Tvoje pozornosti. 

Po načelu enakovrednosti, častivrednosti, zaupanja in bratstva 

Ti ponujam gostiteljstvo,  

temelječe na iskrenosti. 

Če se počutiš enakovreden in častivreden Človek 

ter lahko ponudiš gostiteljstvo, 

temelječe na iskrenosti, 

Ti v izraz časti na eni strani  

svečano predajam v hrambo to Spomenico Enega. 

Ponosno pričakujem v hrambo  

Tvojo Spomenico Enega in  

Ti izrekam dobrodošlico. 

_________________ 

- tako bodi   - 

 

tukaj in zdaj [na zemlji Štajerski, devetega rožnika] 

živ moški iz mesa in krvi, 

ki ga običajno kličejo primož, sin ostoja in marjete 
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________________ 

 

Ta trenutek in na tem mestu v Stvaritvi [deveti dan meseca rožnika (leta dvatisočenaidvajset (2021) po gregorijanskem 

štetju); blizu spodnjega dupleka] dajem: 

živ moški, poznan z imenom bojan, sin ……… 

in 

živa ženska, poznana z imenom melita, hči Viktorja in Fride [rod Hojnik in Čerče] 

potrdilo pod prisego, da je moški, nam znan z imenom primož, sin ostoja in marjete [rod durjava in nipič] pri polnem 

zavedanju sam in prostovoljno izrekel in nato avtoriziral Spomenico Enega. 

 

 

priča 1 

živ moški iz mesa in krvi 

bojan 

sin …. in ….. 

 

 

priča 2 

 živa ženska iz mesa in krvi  

melita 

hči Viktorja in Fride 

 


