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Iskreno pozdravljeni  

drage sestre in dragi bratje, 

brezpogojno ljubeče, 

svobodno, 

srečno in zadovoljno, 

v miru in v sožitju, 

v harmoniji in v radosti, 

solidarno in sodelujoče, 

z modrostjo in znanjem 

vam podarjam vedenje iz te delavnice 

po načelu enakovrednosti v obilju za vse.  

 

 

Informativno-izobraževalna delavnica 8 

Božanski ples Spomenice enega 

Vse se najprej zgodi in dogaja v Umu 

devetnajstega dne, meseca rožnika dvajset-enaindvajset 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

Ta »nenavaden« uvodni pozdrav je torej moja današnja delovna Spomenica Enega, ki jo prilagam v 

Pra-Banko kot dnevno dopolnilo k moji svečani Spomenici Enega. S to delovno Spomenico Enega 

– izraženo in manifestirano tukaj in zdaj – želim podariti En-Dar iz Mojega Pra-Kapitala-Enega -  ki 

je v skrbništvu Pra-Banke - vsem vam drage sestre in bratje tako, da z vami delim neverjetne 

izkušnje in znanje pustolovcev/raziskovalcev, ki se združujemo v zamisli P r a s i n d i k a t. 

Smiselno bi bilo za trenutek postati z nadaljevanjem mojega izvajanja, da se mirno naslonite nazaj 

in usmerite vaše razmišljanje na občutke, ali pa energije, ki ste jih čutili, ko sem vam izrekal 

dobrodošlico.  

---------- 

Lahko se zgodita dva [2] scenarija. 
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Prvi in meni žalosten je ta, da nekdo ni čutil nobene energije ali slabo energijo in da take zgodbe 

niso v sozvočju z njegovimi vibracijami.  

Drugi pa lahko potrdite nekaj pozitivno magičnega in zanimivega. Znate si naslikati domišljijske 

zgodbe v samem umu, ki se oblikujejo iz teh neverjetno magičnih in čudovitih besed, ki sem jih 

uporabil v Svečani Spomenici Enega kot tudi v tej Delovni Spomenici Enega. 

Vam iz druge skupine - drage sestre in bratje - je torej namenjen ta En-Dar.  

Vam iz prve skupine - drage sestre in bratje – pa namenjam globoko izraženo upanje, da boste še 

enkrat – morda celo prvič – vstopili vase in poiskali svoje neverjetne skrite zaklade. 

 

Današnje informativno-izobraževalno druženje izvajam - kot tudi zmeraj sem in bom - pod 

pokroviteljstvom zamisli Pra-Banka in s pooblastilom zamisli  P r a s i n d i k a t in v sodelovanju z 

društvom za srečno življenje Belis. 

Moja – na prejšnjem druženju – izrečena Spomenica Enega je temelj tega in vseh prejšnih ter 

bodočih izvajanj. Zato so izvajanja v sozvočju z zamislijo Pra-Banka, P r a s i n d i k a t in Belis. Na ta 

način se »sproži« duhovni mehanizem za »monetizacijo« duhovne valute iz Pra-Banke, kjer varno 

»počiva« neverjetna energijska moč gostiteljske miselne usmerejnosti, ki je pogoj za gradnjo rajske 

družbe popolnega obilja za vse.   

Denar je lahko samo in izključno le En-Dar. Saj ste verjetno opazili to neverjetno magijo, ki se 

skriva v vsaki besedi ali besedni zvezi. Iste črke – samo drugačna razporeditev črk – in dva 

popolnoma različna svetova sta pred vami.  

Kako torej danes – na tem druženju – delujejo dinamika/ples naslednjih ubesedenih zamisli: 

Božanski Um Enega - Svečana Spomenica Enega – Duhovni Kapital Enega – skrbništvo Pra-Banka – 

monetizacija duhovnega kapitala v En-Dar – delovna Spomenica Enega – načelo vzroka in 

posledice –Božansko Energijsko Povračilo (velikanska energijska vrednost zaradi tega, ker je bila 

dinamika sprožena v polju izjmeno visokih gostiteljskih frekvenc). 

Vem, da so mnogim med vami enourna sobotna druženja z mano malo »čudna«, hvalabogu da so 

mnogim »osvežujoča« in hvalabogu, da je »radovednost lepa čednost« in sem lahko zaradi vaše 

otroške radovednosti na vas ponosen, ponosen sem da vztrajate,  saj vem, da je to zaradi ljubezni 

do sebe, do svojih najbližjih, do vsega življenja … 

Vsekakor so to gostiteljske energije in ne parazitske energije – in tako »opremljeni« ste del 

pustolovščine vseh pustolovščin, na katero sem vabil že v začetku leta dvatisoč-osemnajst [2018] v 

prvem izmed serije esejev – Ali beseda resnica pomeni to, kar je res? 

Samo dobra tri [3] leta so minila in radovednost (upam da ne kakšna stiska) vas je pripeljala na 

pustolovščino, v kateri častivredni, iskreni, domoljubni, rodoljubni, ljubeči in nasploh gostiteljsko 
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usmerjeni ljudje bijemo neusmiljen boj z umskim virusom - ki sem ga poimenoval »možganožer« - 

tako, da se v pustolovščini iskanja izhoda iz multidimenzionalnega blodnjaka/labirinta 

opolnomočimo ter se hkrati v viziji nove rajske družbe v zlati dobi popolnega obija za vse tudi 

opolnosrčimo. 

Opazili ste, da veliko govorimo o najrazličnejših ubesedenih zamislih: oče, mati, sin, 9, 3, 6, 

kompetentnost, odgovornost, suverenost, trust, Spomenica Enega … - danes se bomo dodatno 

lotili ubesedene zamisli volja in še mnogo drugega. Prepričan sem, da niste nikoli razmišljali o tem, 

da lahko »zeleno« - torej pristno/izvorno dojemanje teh pomembnih zamisli tako usodno vpliva na 

dojemanje celotne pristne realnosti in hkrati na razkrivanje lažne/izkrivljene realnosti na drugi 

strani. 

Iskreno si želim, da bi se vaše vedenje o skrivnostnih ključih za odkodiranje pristne realnosti (pa 

tudi lažne realnosti) poglobilo do te mere, da bi postali mojstri uporabe teh dokaj preprostih 

orodij. 

Zato se vedno znova in znova vračam k istim »slikam«, vendar jih poskušam osvetljevati z 

različnimi »barvami« in z različnih zornih kotov. Tudi danes bo tako.  

Rad bi torej še enkrat naslikal to duhovno dinamiko/smer zamisli Svečana Spomenica Enega (in 

seveda tudi dinamiko dopolnilnih zamisli, ki dajejo frekvenco/energijo tej dinamiki/smeri), da boste 

lažje dojeli, dobesedno občutili ubesedene gostiteljske zamisli ter si ustvarili neposredno izkušnjo 

delovanja božanskih matric na eni strani ter dobesedno občutili (za-znali) ubesedene parazitske 

zamisli ter si ustvarili neposredno izkušnjo delovanja nebožanskih matric na drugi strani.  

Matematičen diagram duhovne dinamike zamisli  Spomenica Enega 
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Pred vami je nenavadna slika, ki jo še bolj nenavadno imenujem »matematični diagram 

gostiteljskega vrtinca/vorteksa«. 

Verjetno ste precej osupli nad samim diagramom in nekaterim je vaš Um vklopil obrambni alarm, 

da je to preveč zapleteno. »Potoložati« vas moram, da ne danes ne bom pojasnjeval celotne slike 

oziroma matematičnega diagrama vorteksa/vrtinca zamisli Svečana Spomenica Enega. Pokazal sem 

vam ga samo za občutek, da so informacije, ki nas danes povezujejo na tem druženju, pomembne, 

da se ena z drugo skladajo in so v sozvočju, da so to morebiti za vas novi, še neznani božanski 

svetovi prisotni kar tukaj in zdaj … 

Naslednja – najverjetneje – štiri [4] druženja bom v prvi polovici – torej dveh [2] druženjih s 

pomočjo vedske/vorteksne matematike ali matematike vrtinca, torusne matematike itd. pojasnjeval 

naslednji matematičen diagram vrtinca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj vam bo Mihael pokazal izjemno dobro simulacijo energijskega duhovnega in hkrati 

zemeljskega gibanja/dinamike, ki izvira iz najpreprostejše matematike, o kateri bo govora v 

naslednjih dveh druženjih. 

Tukaj pogledamo gif: https://gifer.com/en/Htgc 

 

 

https://gifer.com/en/Htgc
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Zakaj bom to naredil?  

To je eden izmed najboljših načinov, da vam prikažem gostiteljsko paradigmo/gostiteljsko miselno 

usmerjenost vedske matematike – matematike vrtinca. Če boste sami brskali po internetu, potem 

brskajte za pojmom »vortex mathematics« ali kaj podobnega.  

Da bi vašo radovednost dobronamerno še bolj spodbudil, pa vam povem, da vam bom skozi ta 

gostoljubni in presunljivo inteligentno zamišljen božanski ples preprostih števil od 1 – 9  poskušal 

pokazati, da lahko z dekodiranjem tega plesa v pristni realnosti odkrijemo in dokažemo »prstni 

odtis Pra/Boga«. 

V preostalih dveh [2] druženjih od štirih [4] bom postopoma in v ritmu dodajal matematičnemu 

diagramu vrtinca duhovno in zemeljsko dinamiko devetih [9] gostiteljskih zamisli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danes bom iz tega plesa števil v božanskem vrtincu izvzel duhovna števila 9 – 3 – 6 in jih za 

»zagrevanje« z ubesedeno zamislijo VOLJA  povezal: 

1. Božanski Um Enega s število 9, ki predstavlja vrhoven položaj – arhetip OČETA; 

2. Delovno Spomenico Enega s številom 3, ki predstavlja skrbniški položaj – arhetip MATERE; 

3. Monetizacijo Enega-Daru s številom 6, ki predstavlja posestni položaj – arhetip SINA. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strinjali se boste s trditvijo, da mora človek imeti voljo (ang. Will), da nekaj spravi v 

pogon/dinamiko. 

Vendar ima ubesedena zamisel volja zelo široko polje definicije – vse mogoče je lahko povezano z 

ubesedeno zamislijo volja – zato je priporočljivo samostalniški besedi volja - če se slovnično 

izrazim – dodati pridevnik ali prislov ali kaj podobnega. 

S tako metodo dekodiranja realnosti/res (ali laži/prevare) namreč ugotavljamo položaj, status in 

kapaciteto ubesedene zamisli volja. To nam priskrbi ključ do razumevanja te večpomenske 

ubesedene zamisli volja. 

Ker vemo iz mojih prejšnjih izvajanj, da lahko vsaka zamisel zaseda tri [3] možne statuse, položaje 

in kapacitete, zato tudi ubesedena zamisel VOLJA.  

Status, položaj in kapaciteta OČETA – število 9 

To je vrhovni status, položaj in kapaciteta, ki ji nihče ne more prerekati. 

Volja je zato v tem statusu, položaju in kapaciteti Svetega Trojstva SVOBODNA VOLJA. Vsak izmed 

nas ima vedno in brezpogojno možnost, da naredi »kar mu je volja«.  

Božanski Um Enega ima zato vedno in brezpogojno možnost, da vodi avatarja iz mesa in krvi v igri 

življenja v gostiteljsko ali parazitsko usmerjenost. 

Status, položaj in kapaciteta MATERE – število 3 

Sveto število – število 3 je duhoven arhetip, ki določa status, položaj in kapaciteto 

skrbništva/pristnega-božanskega materinstva, ki ga nihče ne more prerekati.  
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Volja je zato v tem statusu, položaju in kapaciteti Svetega Trojstva IZRAŽENA VOLJA (ang. 

Expressed Will (Unam Sanctam)). Vsak izmed nas ima po »zlatem pravilu« obnašanja možnost, da 

se na nešteto načinov izrazi gostiteljsko ali parazitsko voljo.  

V primeru današnjega druženja tukaj in zdaj, sem svojo voljo izrazil z Delovno Spomenico Enega. 

To je bilo Sveto gostoljubno dejanje, ki v tem statusu, položaju in kapaciteti ekleziastične pisarne 

Enega odpira možnost (ampak je še vedno samo možnost), da jo podprejo tudi angelska bitja iz 

drugih dimenzij bivanja. 

Status, položaj in kapaciteta SINA – število 6 

Število 6 je duhoven arhetip, ki določa status, položaj in kapaciteto upravičenja, ki ga nihče ne 

more prerekati.  

Volja v tem statusu, položaju in kapaciteti Svetega Trojstva je OPOROČNA VOLJA ali TESTATMENT 

(ang. Testamentary Will ali preprosto Will).  

V primeru današnjega druženja sem En-Dar manifestiral tako, da v tem trenutku izvajam tole 

delavnico. To je torej moja oporočna volja ali testament. Testament oziroma oporočna volja sproži 

delovanje božanskega mehanizma pravične izmenjave energije tako, da se En-Dar »monetizira« iz 

Duhovnega Kapitala Enega v vaše vedenje o  zelo okultiranih vsebinah.  
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Poglejmo si ta realen primer: 

Živim v lični hiški v štajerski vasi. V prijetnem zimskem večeru kramljamo  s tremi prijatelji in se 

prijetno zabavamo. Zunaj prične snežiti in v treh urah zapade 20 cm snega. Ker se bodo prijatelji v 

kratkem poslovili in odšli domov, bi bilo potrebno odmetati sneg iz avtov in splužiti dvorišče. Zato 

malce zaskrbljen rečem: »Zunaj močno sneži. Preden greste, bi bilo potrebno očistiti sneg.«  

Ali je s temi besedami moja volja izražena? Nikakor ne. To je le moja misel. To je moja svobodna 

volja.  Da bi se moja svobodna volja ali misel izrazila, bi si moral obleči zimsko jakno, 

čevlje,rokavice, kapo. Vzeti bi moral lopato in poklicati prijatelje: »Ajde. Pridite mi pomagat!« Šel bi 

ven in čistil dvorišče.  

Testament v omenjenem primeru bi bili očiščeni avtomobili in dvorišče.  

 

Zaključek 

Iniciacija/začetek gradnje novega sveta in zlate dobe človeštva v rajski družbi popolnega obilja za 

vse se lahko zgodi le z »množičnim« obdarovanjem. 

To trditev boste dokončno dojeli takrat, ko boste končno obudili v sebi radovednega otroka in si v 

vašem domišljijskem svetu ustvarili neskočen kapital daril, ki jih lahko (ali pa tudi ne) podarite temu 

svetu. Torej takrat, ko vam zamisel Spomenica Enega več ne bo tuja, morda celo otročje smešna ali 

naivna. 

V četrtkovih in sobotnih informativno-izobraževalnih druženjih lahko torej opazujete in »tehtate« 

dve zgodbi, ki sta si diametralno nasprotni: gostiteljsko in parazitsko. Samo želim in upam lahko, 

da nama bo z Bojanom uspelo naslikati te dve zgodbo tako, da vaša odločitev ne bo težka. 

Zato bom za konec poskušal v grobem naslikati nadaljevanje zgodbe v zvezi z Enim-Darilom, ki ga 

bom v naslednjih petih [5] minutah dokončno oddal. 

Zelo natančno pa bomo si bomo podrobnosti iz zamisli Spomenica Enega ogledovali na naslednjih 

štirih sobotnih druženjih (če seveda ne bom moral vmes vrivati kakšne pomembne vsebine). 

Poenostavimo in rečimo, da je moj En-Dar v obliki prenašanja okultirnega vedenja in znanja na vas, 

prejelo sto [100] ljudi. To pomeni, da je En-Dar sprožil božansko gostiteljsko dinamiko, ki lahko 

učinek dinamike Enega Daru multiplicira/pomnoži s sto [100].  

Ko je bil namreč En-Dar podarjen stotim [100] ljudem, poskrbi 6. načelo Naravnega Zakona – 

načelo vzroka in posledice – da se debetna in kreditna stran izenačita (če se izrazim računovodsko; 

ne si mislit, da kozmično računovodstvo ne obstaja-Egipčanska knjiga mrtvih).  
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To načelo – kot tudi preostalih sedem [7] načel Naravnega Zakona je nespremeljivih, večnih, 

absolutnih, neovrgljivih, neodtujljivih, hermetično zapečatenih … Zato brezhibno delujejo pa če vi 

to hočete ali ne, verjamete ali ne, razumete ali ne … 

En-Dar  se bo torej ZAGOTOVO pomnožil s stotimi darovi – vsak od vas bo nekoč in nekje, vedoč 

ali ignoranten, po kozmičnem načelu vzroka in posledice ODDAL svoj En-Dar kot protiutež darilu 

prejetemu od mene.  

Problem razumevanja in dokazovanja načela vzroka in posledice je v tem, da se posledice ne 

pojavilo takoj. Razkorak med vzrokom in posledico je lahko več let, lahko pa sploh ni razkoraka in 

se posledica zgodi skoraj sočasno. 

Kaj vse je lahko En-Dar 

En-Dar je lahko praktično karkoli. Nenazadnje govorimo o izmenjavi eneregije med dvema 

človekoma ali več ljudmi hkrati – kot je to v našem primeru. Neverjetno je, da je naš Um tako 

okužen od lažnega denarja, da kadarkoli zapišem zamisel En-Dar najprej pomislim na evre 

(verjetno pa tudi vi). Vendar pa je to le znak umske obolelosti – vsi smo usmko oboleli. En-Dar še 

zdaleč niso samo in izključno evri. 

En-Dar bi lahko definirali takole: 

En-Dar je presežek človekove energije oziroma oblike lastnine, ki jo je le-ta pripravljen 

brezpogojno podariti/donirati. 

En-Dar je kot oblika lastnine/energijska oblika lahko praktično karkoli: lahko je izjemno čudovit 

nasmeh (omeni svojo izkušnjo), lahko je topel, prisrčen, bratski objem, lahko je pismo podpore, 

lahko je ena glava solate, zelja, pol kile jagod, lahko so ponujene ročne ali druge spretnosti in 

veščine, lahko je 1 evro, 9 evrov …  

Nesmiselno je naštevati, kaj vse je lahko En-Dar, ker naštevanju ne bi bilo konca. V takih primerih 

spreten raziskovalec uporabi apofatično metodo. Apofatična metoda pomeni, da bomo našteli raje 

to , kar En-Dar NI, kajti vse ostalo izven definicije pa En-Dar je. 

Darilo ni DAR, kadar se ga pogojuje in kadar ni gostiteljsko usmerjeno. 

 

Vrednost Enega-Daru 

Zagotovo se strinjate, da bi bilo potrebno ubesedeno zamisel vrednost posebej analizirati.  

Zamisel v-red-nost zakodirana v besedo vrednost, govori o red-u. Ampak kakšnem redu? Morda 

več o tem kdaj drugič.  
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Že antični filozofi so na široko razpravljali o tej ubesedeni zamisli, tudi Platon. Platon je pravilno 

ugotavljal, da nekatere ubesedene zamisli: razdalja, teža, gostota … uporabljamo objektivna merila, 

na primer 1 kg ali 1 meter. 

Pri vrednosti pa je drugače, saj je vrednost subjektivna kategorija. »Kar je za nekoga odpad, je za 

drugega zaklad,« pravi pregovor. 

Zato raje kot o najvišji vrednosti, ki nikoli ne more biti objektivna (ker je subjektivna kategorija), 

govorimo o najvišjem energijskem prispevku. Vsak človek (no skoraj vsak) se je na to Zemljo 

utelesil z unikatnimi/enkratnimi talenti in sposobnosti, zaradi katerih lahko podari temu svetu in 

vsemu kozmosu svoj najvišji prispevek.  

Zelo pomembno je torej razumeti: 

Ni pomembna najvišja vrednost Enega-Daru, ampak najvišji prispevek le-tega.  

»Monetizacija« se bo zgodila po načelu vzroka in posledice 

Nesmiselno se je spraševati in ugibati, kako se bo zgodila »monetizacija« Enega-Daru zaradi 

nepreglednega mnoštva oblik, ki jih ponuja božanska matrica. Najpomembnejše je dejstvo, da se 

bo zagotovo/absolutno zgodila zaradi načela vzroka in posledice. Če boste danes poslušali moje 

izvajanje do zaključka, potem se bo zgodila, pa če vi to hočete ali ne,veste ali ste ignorantni, 

razumete ali ne. Seveda bo posledica pozitivnega značaja, saj izhaja sam vzrok iz gostiteljske 

miselnosti. 

 

Današnja zaključna gostiteljska misel 

Moje današnje izvajanje – torej En-Dar – je namenjen temu, da naslikana slika v vas zbudi pozitivne 

občutke/čustva, ki bodo v vas spodbudile še »živo« - vendar »spečo« otroško radovednost. 

Potrudil sem se, da vam pokažem, da gostiteljska zamisel Spomenica Enega ni samo »otročja igra«, 

nevredna širše pozornosti, ampak je zelo zelo resna in dobro premišljena metoda za izgradnjo 

temeljev za novo družbo v zlati dobi. 

Mogoče je tretja pot – pot v rajsko družbo popolnega obilja za vse - ravno v otroškem 

domišljijskem poigravanju z vašimi/našimi neprecenjlivi in neizmerljivimi darovi, ki jih 

posedujete/mo – pa če vi to verjamete ali ne, veste ali ignorirate, podpirate ali podcenjujete. 

Spomini na naše otroške domišljijske igre so še zmeraj »živi«. Vklopite v Sebi »božanskost  v 

plenicah« in povem vam, da ni daleč dan, ko boste z lahkoto manifestirali v ta svet gostiteljstvo, za 

katero se vam ni niti sanjalo, da vas krasi. 

 


