
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 9 

Kako pripraviti, evidentirati, hraniti in uporabljati  

temeljne listine in dokumente 
šestindvajsetega dne, meseca rožnika dvajset-enaindvajset 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

Današnje informativno-izobraževalno druženje je spet namenjeno »vrinjeni« tematiki, kajti vidim, 

da imate veliko težav z razumevanjem tega, kako je potrebno pripraviti, evidentirati, hraniti in 

uporabljati temeljne listine in dokumente. 

Z Matejo sva se namreč dogovorila, da najavljen sklop štirih [4] druženj na temo vorteksne 

matematike, povezane s ubesedeno zamislijo Spomenica Enega, pripraviva v obliki intervjuja v 

snemalnem studiu. Ideja se mi zdi odlična, vendar bo izvedba vzela nekaj časa, zato bom vrinil v 

sobotna druženja nekaj pomembnih vsebin in uporabnih napotkov v boju za izhod iz tega 

multidimenzionalnega sistemskega in pravnega blodnjaka. 

V naslednjih tednih si boste lahko na spetni strani www.prasindikat.si ogledali mnoštvo 

najrazličnejših pisanj in navodil v boju proti odpadniški golazni kot tudi pisanj, ki bodo tvorila 

temelje za novo rajsko družbo popolnega obilja za vse, vendar imam občutek, da kar velika 

množica vas, ki poslušate ta izvajanja, smatra posredovano vsebino za malo potrebno filozofiranje, 

ki mu manjka nekih resnih rešitev.  

Mnogi med vami si preprosto želite dobiti nek vzorec/mušter, v katerega bi vpisali svoje podatke 

in vaši/naši problemi in izzivi bi kar naenkrat izginili. Seveda kaj takega ne obstaja, zato boste 

takšni razočarani nad temi druženji.  

http://www.prasindikat.si/


Namen ljudi, ki se združujemo in polnimo ubesedeno zamisel P r a s i n d i k a t (vedno več nas je), 

je opolnomočiti vas in opolnosrčiti in sedaj že veste, kaj ti dve ubesedeni zamisli definirata.  

Da malo prekinemo ta tok nenehnega »bombandiranja« z okultiranim in nepozanim ter zato 

nenavadnim vedenjem o realnosti, sem se odločil, da v sobotno delavnico spet vnesem malo 

svežine, za katero upam in si želim, da bi v vas aktivirala svežo energijo sodelovanja. 

Naslov današnje delavnice jasno nakazuje, da gre za široko tematiko in zato je današnja delavnica 

pravzaprav uvod v večtedensko (morda celo mesečno) druženje, v katerem bomo oblikovali 

teoretičen vsebinski okvir in hkrati uporabna navodila za pripravo, evidentiranje/beleženje, 

hrambo/arhiviranje in aplikacijo/uporabo temeljnih listin in dokumentov. 

Zakaj bi bilo to za naša/vaša življenja tako pomembno?  

Odgovoril vam bom zelo preprosto. Ko sem iskal primeren odgovor na to vprašanje, sem se spet 

spomnil na hazardersko igro Holdem poker na primer. Ta in podobne igre mi za primerjavo pridejo 

na misel zato, ker ta kazino kapitalizem, ki promovira ameriške sanje bolnega kolektivnega 

človeškega uma, ni nič drugega kot ta ali katera podobna hazarderska igra.  

Torej, če hočeš igrati holdem poker moraš posedovati vsaj tri [3] posesti: 

1. Poznati moraš pravila igre; 

2. V rokah moraš držati dve [2] karti; 

3. Imeti moraš kar nekaj gotovine (v komercialnem globalnem kazinoju pa biološko in 

književno obliko lastnine). 

Seveda je igra Holdem poker precej nedolžna hazarderska igra v primejavi z multidimenzionalno 

zmedo sočasnega igranja živih in komercialnih iger. Vendar moramo tudi pri tem prisilnem igranju  

zadostiti vsaj zgornjim trem pogojem, če se želimo uspešno zoperstaviti tem črnim vragom. 

Ta delavnica (in napovedujem jih mnogo več na to tematiko) se bo ukvarjala z drugo točko – torej 

ukvarjala se bo z »handom« ali kartami, ki jih je priporočljivo imeti v rokah, da lahko aktivno 

igramo in celo dobimo partijo – morda celoten turnir. 

Danes vam torej za ogrevanje ponujam prevod članka Anne von Reitz. Velikorat sem se skliceval na 

ime te ženske, ki je svetovno poznana pravna avtoriteta (ameriška sodnica običajnega prava (ang. 

Common Law). Zdi se mi, da je prav, da za uvod postrežem z argumenti, ki jih na to tematiko niza 

sama Anna von Reitz, kajti na ta način boste morda malce bolj pomirjeni zaradi predlogov, ki jih 

bom nizal v naslednjih javljanjih.   

Čaka nas veliko dela in velika pustolovščina. 

Že pred dobrim letom sem prvič opozoril na pomembnost porodnega zapisnika, Mednarodnega 

rojstnega lista in Rojstnega lista, ki so temeljna listina in dokumenta, ki dozajujejo obstoj avatarjev 

v različnih igrah. To listino in oba dokumenta moramo primerno pripraviti, overiti, 

evidentirati/arhivirati in hraniti zato, da jih šele nato lahko brezhibno in uspešno uporabljamo v 

svojih zasebnih in komercialnih zadevah. 



Če se boste aktivno pridružili, boste lahko skupaj z nami to tudi naredili. Dobili boste nadalnja 

navodila, ki so in bodo narejena zato, da bi čimbolj uspešno, učinkovito in hitro napredovali.  

Če ste pozorno poslušali Bojanova ali moja izvajanja in pisanja, potem veste, da sem večkrat 

omenil, da večina ljudi, ki se sooča s katerimkoli pravno-komercialnim problemom, popolnoma 

napačno odreagira in je njihov napor zato večinoma popolnoma neučinkovit, morda celo nevaren. 

V jezi nad najrazličnejšimi uradniki/odpadniškimi plačanci se namreč naiven človek vedno znova v 

sporu s temi gnusobami obesi na njihove izjave (njihovo zgodbo) oziroma njihove definicije, kar je 

popolnoma narobe. To je celo nečastno in skozi oči trgovskega sistema pravičnosti nedopustno.  

Kaj to pomeni? 

Če hočemo torej uspešnoi odbijati napade parazitske množice od boga odpadlih ljudi, MORAMO 

oblikovati svoje definicije, svojo zgodbo in svoje argumente, ne pa da se nenehno »obešamo« na 

argumente nasprotne strani. 

Zakaj pa to delamo? 

Odgovor je zelo preprost. Ker drugega načina niti ne poznamo. Ker smo pozabili uporabljati 

gostiteljsko miselnost. Ker obešati se na drugega je parazitstvo. 

Upam, da s pomočjo informacij iz naših delavnic in pisanj počasi pridobivate na znanju, preko 

katerega lahko  gradite podobo enega/-grozljivega sveta na eni strani in drugega-rajskega na 

drugi.  

 

Kako uporabljati lastno »papirologijo«  

napisala: Anna Von Reitz 

osemindvajseti dan, meseca svečna, dvajset-devetnajst 

Referenca na izvoren članek: 

http://www.paulstramer.net/2019/02/how-to-use-your-paperwork.html 

 

Najbolje napisana in pripravljena pravno-komercialna pisanja ti ne bodo pomagala, če ne veš, kako 

jih uporabiti. Da, moral boš misliti onstran tega, da ta pisanja samo pošlješ in jih 

arhiviraš/registriraš. 

Namen in logika: 

Vzrok ustvarjanja in razvijanja pisanj je v prvi vrsti v oblikovanju nadrejene evidence (ang. Superior 

Evidence) o tem, kdo si (ang. Lawful Person (zakonita osebnost/oseba)/božansko bitje, ki v igri 

življenja uporablja avatar iz mesa in krvi in status, položaj in kapaciteto v kateri deluješ (peaceful 

American State civilian (miroljuben ameriški privatni državljan)/miroljuben deželan dežele 

Štajerske). 

 

 

http://www.paulstramer.net/2019/02/how-to-use-your-paperwork.html


 

 

 

 

 

 

 

Britanski teritorialni vojski – aka Združene države/Republika Slovenija – se zdi smiselno, da 

napačno identificira vsakogar kot sovražnega borca, dokler ni drugače dokazano. 

Dve strani v tej grozni in 150 let trajajoči fantazijski »vojni« sta britanska teritorialna vlada, ki 

upravlja teritorialno Republiko Slovenijo in municipalna vlada, ki upravlja municipalno REPUBLIKO 

SLOVENIJO. 

Torej ima tuja okupatorska angleška teritorialna Republika Slovenija njihove neprijavljene tuje 

agente (ki v tej grozni vojaški trgovsko-pomorski igri igrajo vlogo izdajalskih tujih odpadniških 

plačancev). Tudi doktorji in sestre so nezakonito »vpoklicani« pod starim zveznim kodeksom (ang. 

Federal Title) 37 kot uniformirani častniki), ki v bolnicah identificirajo vse novorojence kot 

»izgubljene na bojišču«. Ti tako postanejo sirote, ki so dane v skrbništvo teritorialne Republike 

Slovenije. Nato ta golazen pošlje tvoje podatke nekam (Združeni Narodi, ameriško zakladništvo), 



da te samovoljno definirajo in registrirajo kot »sovražnega borca«. Tako lahko vojska pride in ropa 

tvoje premoženje – vse pod pretvezo, da si »sovražnik«. Vsa ta nesnaga se promovira iz obeh strani 

te farse. 

Imajo torej »evidence« da si oboje: teritorialna sirota in revež, oskrbovanec teritorialne »države« in 

celo še več »dokazov« da si municipalni OBČAN v REPUBLIKI SLOVENIJI, kar predpostavi tvoj 

položaj, status in kapaciteto kot »sovražen borec« - torej že kriminalec pod neavtoriziranim 14. 

amandmajem in hkrati si suženj, saj si kriminalec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O moj bog, ali niso bili zaposleni pri izmišljanju laži in procesov, s katerimi so prevarali in oropali 

ljudi, katere naj bi ščitili in jim služili? 

Ko sedaj veš, kaj ti paraziti delajo proti nedolžnemu človeštvu ali ni prišel čas, da odgovoriš? 

Res je, na tvoje IME so izdali rojstni list (rojstna lista)  in le-ta služita kot dokaz njim, ampak lahko 

služita tudi kot dokaz tudi tebi. To je meč, ki je oster na obeh straneh (word is sword). 

Moral si boš pridobiti nekaj certificiranih/overjenih kopij1 rojstnega lista in jih vložiti med arhivske 

spise. Poleg tega moraš pridobiti dve verodostojni notarizirani pričevanji/izjavi ljudi, ki imajo 

»vedenje iz prve roke« kdo si ti (prijatelji, družinski členi, sorodniki, sodelavci …), kdaj si rojen, ki 

jasno identificirajo tvojo sliko tako, da povedo, kdaj si bil rojen, kje in komu, kakšno ime/naziv sta ti 

dala roditelja … 

 
1 Overjena kopija je kopija primarnega/originalnega dokumenta, na katerem je zaznamek ali potrdilo, da gre za resnično kopijo 
primarnega dokumenta. Ne potrjuje, da je primarni dokument pristen, le da je resnična kopija primarnega dokumenta. 



To oblikuje dokaz o tem, kdo zares si in to poveže fizično telo iz mesa in krvi z imenom, da se 

lahko oblikuje tvoja živa zakonita osebnost (ang. Lawful Personhood). Res je, da imaš ti rojsten dan. 

Vendar ima tudi STVOR, ki so ga ustvarili, ko so poporodni material registrirali kot obliko lastnine, 

ki pripada njihovi korporaciji, rojsten dan, ki je datum vnosa informacij v datoteko (register). Takrat 

se ustvari fizična ali pravna oseba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaten kos papirja – listina o ponovnem prenosu realnega premoženja na prvotnega lastnika 

(ang. Deed of Re-Conveyance) uradno odstrani tvojo blagovno znamko iz mednarodne jurisdikcije 

morja in jo postavi nazaj na kopno, prekliče vsa predhodna Pravnomočna pooblastila (ang. Powers 

of Attorney), eskpatriacijo iz teritorialnega in municipalnega državljastva, odstrani certifikat o 

domnevnem imenu (ang. Certificate of Assumed Name) – vse to služi temu, da se postaviš nazaj v 

status zakonite osebnosti ali dobesedno se postaviš nazaj na zemljo in prst slovenskih dežel in 

prevzameš nadzor nad tvojo identiteto in premoženjem. 

 



 

Vsi ti arhivirani dokazi sedaj stojijo nasproti njhovim in so nadrejeni – tvoji so bolj »sveži«,bolj 

verodostojni in bolj popolni. 

Sedaj nastopi problem. Tvoj sosed te toži za služnost. »Inkvizitorji« te nadlegujejo za plačilo 

davkov. Žena želi ločitev. Butci iz socialnih služb ti želijo ukrasti rojence za spolni trg. 

Kaj boš naredil? 

Vsa ta sodišča – popolnoma vsa – so nič več kot najejmniške entitete (lahko jih najameš), ki nimajo 

uradne pisarne ali kapacitete, ki bi bila povezana z deželanom (ang. American State Citizen). 

Kot deželan in zakonita osebnost si zunaj njihove jurisdikcije skoraj ves čas – vendar moraš to 

vedeti in znati prinesti naprej pred »sodišče«. 

Razmislek: 

Pogosto se lahko na sploh izogneš konvencionalnim sodiščnim farsam. Če ne gre drugače pa idi 

opolnomočen na sodišče in se postavi tako, da ne boš vstopil v svet črnih svečeniških magov - Bar 

(ustvariti zaščitno ograjo med opazovalcem in sodiščem samim po sebi) in ko »sodnik« pokliče na 

videz tvoje ime in priimek odgovori: »Sodišče sem obiskal kot deželan in zakonita osebnost, da 

zahtevam razsojanje/arbitražo,« Če to pri sodniku vzbudi »slabo« voljo si ne jemlji k srcu in reči: 

»Tožilec me je napačno naslovil, zahtevam razsojanje/arbitražo.« 

Možnosti, da predstaviš tvoje lastniške interese glede na normalen potek poslov, so mnogo boljše 

v razsojanju/arbitraži in če si pred tem opravil svojo domačo nalogo, postanejo tvoje možnosti, da 

si pridobiš uslugo zasebne arbitraže glede strinjanja s tvojim statusom, položajem in kapaciteto – 

če znaš primerno/kompetentno le-to pojasniti – mnogo mnogo boljše. Zavedaj se, da arbitraža ni 

primerna za kriminalne zadeve in da so rezultati arbitraže zavezujoči in dokončni (ni možnosti 

pritožbe) za obe strani. 

Besede »zakonita osebnost«, obiskati, napačno/motno naslovljeno, deželan, so vse alarm za 

sodnika, ki bo najverjetneje pospešil tvoj hiter izhod iz njegove najete sodne dvorane. 

Druga obrambna črta, ko si soočen s kriminalnimi obtožbami ali neizogibno 

konfrontacijo/soočenjem v njihovi areni: 



1. Sodnik ni tvoj temeljen sovražnik. Sodnik samo sodi igro. Mastno služi lažnive denarce iz 

samih tožb, tako da mu je s tega vidika vseeno koga bo »pribil« - ali tebe ali tožilca. 

2. Torpedirati ali nevtralizirati moraš tožilca. 

3. Vsi ti opadniški plačanci in psihopatski igralci goljufajo na naših zemljah in prsti, na kateri 

sploh nimajo stika/jurisdikcije, zato so verjetno bolj prestraneši tvojega nastopa kot si ti 

prestrašen njihovega. 

4. Pripravi si nastop v naprej in imej dokaze/evidence primerno pripravljene. Naredi nekaj kopij 

vsega, hrani eno v »kopiji glavne datoteke (ang. Master File Copy)«, dodatno kopijo iste 

glavne datoteke pa hrani na nekem varnem in skritem mestu. 

5. Ni ti potrebno prinesti naprej/predstaviti pred sodnika overjenega rojstnega lista (ang. 

Authenticated Birth Certificate) in nikoli ti ni potrebno evidentirati rojstnega lista pri 

sodniku. Overjenega potrebuješ le za tožilca, ki mu ga prineseš naprej/predstaviš. Poleg 

tega prinesi s seboj ali originalne in evidentirane kopije niza dveh pričevanj prič, ki so 

overjene preko javne notarske pisarne pod kaznijo zaradi krive prisege in izven Republike 

Slovenije in REPUBLIKE SLOVENIJE. S temi pričevanji pod prisego se potrjuje, da si ti (na 

strani je vključena tvoja slika) po njihovem vedenju iz prve roke moški ali ženska, katerega 

dejanski fizični dogodek rojstva  se je zgodil v Mariboru materi marjeti in očetu ostoju 

devetnajstega dne, meseca malega sprna devetnajst-petinšestdesetega leta – seveda lahko 

vnesete v te zaprisežene izjave tudi druge rojstne podrobnosti. 

6. Ti trije dokumenti ustanovijo kdo si (status, položaj in kapaciteto), kdaj in kje si se živ rodil in 

tvoja fizična prisotnost ne pušča več dvoma, da si živ.  

7. Tožilca ali pomočnika tožilca postaviš »na hladno«, ga pogledaš v oči in odločno položiš na 

njegovo mizo rojstni list in rečeš: »Moj namen ni, da bi prilagal rosjtni list iz kakršnegakoli 

razloga identifikacije.« To je odvetniški jezik, ki ga lahko prevedemo takole: »Tukaj sem 

zaradi plačila in izvzetja (ang. Exemption).« Na vrh kopije rojstnega lista položi pričevanja 

dveh zapriseženih prič. 

8. Nato reči: »Sem zakonita osebnost, štajerski deželan in tožilec (ali pomočnik) me je napačno 

naslovil . Poslal je nezaželeno pošto, ki je napačno naslovljena na mene.« Na mizo odločno 

položi katerekoli obsodbe ali drugo papirologijo, ki ti je bila poslana na dom. 

9. Potem reči: »Želim jasno povedati. Sem zakonita osebnost v sodni pristojnosti na zemlji in 

prsti slovenske dežele Štajerske. Nisem rezident nobene Republike Slovenije niti REPUBLIKE 

SLOVENIJE. Želim da je jasno tudi to, da nisem prostovoljno pristal na nobene municipalno 

državljastvo/pravno osebnost ali municipalno obveznost in da zahtevam izvzetje iz take 

obveznosti, ki začne veljati z mojim dejanskim časom in mestom rojstva. Obvestilo (izjava, 

da sem živ in se nikoli nisem izgubil na morju; Varovalen sporazum) sem prenesel v vaše 

javne evidence, vendar ne poznam razloga, zakaj je bilo g. tožilcu dovoljeno, da me napačno 

naslovi v tej zadevi.«  

10. »Vsaka neavtorizirana municipalna pravna oseba, ki je predstavljena s PRIMOŽ DURJAVA 

(idem sonans) je bila vrnjena tajniku zakladništva (ang. Secretary of Treasury) in njegovi 

nasledniki so imenovali fiduciarje (skrbnike), ki so odgovorni za ta račun PRIMOŽ DURJAVA. 

Prav tako nisem avtoriziral g. tožilca, da izreka kakršnekoli zahtevke/kazni. Zagotovo gre za 

veliko napako in nesporazum.« Na mizo položi črno-belo kopijo tvoje Forme 56 in kopije 

potrdil o prejeti pošti. 

11. »Zdrava pamet vam lahko pove, da nisem mrtev v nobenem pomenu te besede. Vem, da 

delujete pod amandmajem k aktu o Trgovanju s sovražnikom iz 1934 (ang. Amendment to 

the Trading With the Enemy Act) in vem vse o Liberjevem kodeksu in zavedam se, da lahko 

za dejstvo dokažem, da sem miroljubna tretja stranka, ne-bojevnik, ki uveljavlja načelo miru. 

G. sodnik referiram vam AR27-1-161 (ang. Army Regulations 27-10 – Vojaški predpisi), da 



lahko v vojškem izrazoslovju vidite, kakšne vrste zakona in izvzetja in odškodnin sem 

upravičen.« 

»Želim, da se vsa ta zadeva čimprej uredi in ozdravi, kot tudi želim, da je moja zakonita 

osebnost in vso moje premoženje  popolnoma oproščeno in izvzeto – s prejudicom 

zaključka kakršnegakoli nadaljnega kontakta ali sodnega dejanja, ki se tiče oje zakonite 

osebnosti in mojih metarialnih intereso.« 

12. Ohranite čast dragi moji. To morate storiti. V pisanje, ki ste jih položili namizo pred tožilca in 

sodnika »vrnite« tudi po svoje izdelano vizitko z naslovom na katerega ti lahko pošljejo 

pošto. Nato preprosto oddidi iz najete dvorane za cirkus. 

To zahteva veliko energije, iniciative, predplaniraja in prakse. NI dovolj, da samo sediš doma in 

hodiš naokrog prepričan, da veš, kdo si in da vsi drugi vedo, kdo si. 



Naloga tožilca je, da ostriže do gladkega vse »sovražne borce« v tej neobstoječi 150-letni vojni. Da, 

videl te bo kot »sovražnega borca«, če mu  pustiš čisto majčkeno prostora. 

Ko začneš resno razmišljati o tem, potem spoznaš, da ni dosti maneverskega protora, če želiš 

dokazati samo to, da sploh obstajaš. Mnogo več maneverskega prostora obstaja pri evidencah o 

statusu,položaju in kapaciteti tvojih komercialnih avatarjev. 

Takšno stanje vzdržujejo naši dragi generali in admirali ameriške mornarice, ki se s svojo 

zlonamerno agendo igrajo z nevarnimi »igračami« in črpajo velikanske plače in privilegije. 

Ta dejstva skupaj z jasnim vpogledom v to, kaj vse ti odpadniški plačanci ves čas počnejo, bi te 

morala prebuditi in te katapultirati na noge. Bolje prej kot nikoli. 

Ko enkrat vzpostaviš svoj lasten arhiv in ga »izoliraš« ter »pribiješ« svoje nadrejene evidence, 

potem se pridruži svojemu »deželnemu zboru (ang. State Assembly). 

Mislim, da začeti z deželnim/zakonitim zborom (ang. Jural Assembly) je dobra ideja, vendar le, če 

dejansko ustanoviš deželni zbor, ne državni (korporativni). 

 

Vse mogoče smo že poskusili. Tokrat bomo videli ali bodo Britanci ali Papež ali kdo drug nas spet 

ovirali in nas poskušali onesposobiti. Ne glede na vse skupaj – za vso storjeno zlo bodo popolno 

kazensko odgovarjali in bili bodo osramočeni in izpostavljeni pred celotnim človeštvom. 

 

Zaključna misel 

Močno upam, da sem vam s pomočjo prevedenega članka Anne von Reitz uspel naslikati, kako 

pomembna je pravilna administracija »komercialnih zadev«. 

Seveda pri nas ni čisto isto kot v Ameriki ali Angliji ali Nemčiji v zvezi s pridobivanjem in 

uveljavljanjem teh listin in dokumentov. 

Več kot leto dni nazaj sem vam predlagal, da si pridobite in ustvarite temeljne listine kot tudi 

dokumente. 

Vsi so povezani z identifikacijo in uveljavitvijo statusa, položaja in kapacitete v različnih trustih 

znotraj: 



1. Igre življenja, od koder uveljavljamo alodialno dediščino in status, položaj in kapaciteto 

svobodne in suverene ženske ali moškega – torej upnika v komercialnih igrah. 

2. Teritorialne komercialne igre, od koder uveljavljamo status,položaj in kapaciteto pravičnega 

lastninskega upravičenja – upravičenec. 

3. Municipalne komercialne igre, v kateri uvekljavljamo status,položaj in kapaciteto 

varovalnega interesa na titulo pravičnega lastninskega upravičenja. 

Če želimo izstopiti iz teh nagnusnih in izjemno nevarnih komercialnih iger smrti, moramo NAJPREJ 

pripraviti, evidentirati/overiti, hraniti/arhivirati in šele nato primerno uporabljati temeljne listine in 

dokumente. 

1. Igra življenja  

Nedvomno moramo pridobiti poroden zapisnik, ki se na mikrofilmih nahaja v porodnišnici, kjer vas 

je mama rodila. To listino, ki je evidenca/dokaz (če je pravilno overjena in hranjena) o rojstvu 

prvorojene in drugorojene osebe (ti in poporoden material (placetna,amnionska vrečka in 

popkovina)). Da bi ta listina postala neizpodbiten dokaz/evidenca, mora biti overjena seveda bomo 

ta postopek dodatno pojasnili, saj se malce razlikuje od tistega v Ameriki ali … Mora biti tudi 

pravilno arhivirana. Tudi o tem več v prihodnjih druženjih. 

Da bi lahko komercialne igre smrti »aktivirali« v igranje iz statusa, položaja in kapacitete 

svobodnega=suverenega čloeka, katerega beseda je zakon => človek = zakon, moramo napisati 

zapriseženo izjavo, v kateri pred verodostojnimi pričami izjaviš, da si živ in da nisi nikoli bil 

izgubljen na morju (komercialnem morju). 

Svečana Spomenica Enega 

2. Teritorialna komercialna igra smrti 

Pridobiti si morate Mednarodni rojstni list (po dunajski konvenciji) in ga pravilno overit, arhivirat in 

uporabljat. Nekaj smernic in strategij smo že nakazali v prejšnjih druženjih. 

3. Municipalna komercialna igra smrti 

Pridobiti si morate Rojstni list in ga pravilno overit, arhivirat in uporabljat. Pripraviti je potrebno 

tudi Varovalen sporazum, ki v bistvu ustvari varovalen interes živega človeka iz mesa in krvi na 

titulo pravičnega lastninskega upravičenjapravne osebe JANEZ PRIMER.  

Ker vas (skoraj vsa) sodišča delujejo v tej jurisdikciji, je potrebno pripraviti in se naučiti 

sporazumevanja s sodišči (sodniki, tožilci, odvetniki, izvršitelji …). 

Skupaj s tem prepisom informativno-izobraževalne delavnice lahko na vašo prošnjo dobite od 

torka dalje tudi navodila za pridobitev porodnega zapisnika, Mednarodnega rojstnega lista in 

rojstnega lista. 

 


