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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.  
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Informativno-izobraževalna delavnica 11 

Pravilen prevzem uradne/komercialne poštne poštne pošiljke 

Dat-Um: 

sedmega dne [7] meseca malega srpna [7] dvajset-enaindvajset [20-21] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

Vsak izmed nas je kdaj »moral« iti na »sodišče«. Običajen človek, ki dobi pošto iz sodišča, doživi 

velik stres. Prisotna sta negotovost in strah in skoraj vsak bi se najraje izognil kakršnikoli obravnavi. 

V pisnih sestavkih, zoom delavnicah, na ponedeljkovih srečanjih na Štajerskem … smo v okviru 

Prasindikata na veliko govorili o tem, da sodišča, ki nas vabijo na najrazličnejše obravnave: 

1. Sploh niso sodišča, ampak so adminstrativno telo, sestavljeno iz administratorja (ki sebe 

lažnivo imenuje sodnik), skrbnika pravnih oseb (ki sebe lažnivo imenuje tožilec) in 

pooblaščencev pravnih oseb (ki sebe imenujejo odvetniki) in seveda nekaterih drugih 

uslužbencev (zapisnikar …); 

2. Da pomeni vsako Vabilo … le komercialno ponudbo, na katero se lahko vsak odzove na tri 

načine: 

a. Sprejme vabilo/ponubo in s tem onečasti komercialno pozicijo pravičnega lastninskega 

upravičenja (koristniško titulo) in seveda hkrati onečasti svojo božansko veličino; 

b. Zavrne vabilo/ponudbo in s tem onečasti komercialno pozicijo skrbnika (nadzorno titulo). 

c. Pogojno sprejme vabilo/ponudbo in ohrani ČAST v določenem komercialnem postopku. 

Seveda sedaj veste, da je edina prava pot pogojno sprejetje ponudbe in o tem sva z Bojanom že 

toliko govorila, da danes ne bom ponovno razpravljal o tem. 

Prevzem poštne pošiljke 

Človek, ki se loti analize in študija pravnih tematik, kaj hitro ugotovi, da je stopil v blodnjak, v 

katerem se z lahkoto izgubiš. Da bi bila frustracija še večja, kaj kmalu z grenkobo v srcu ugotoviš, 

da je ta blodnjak tako mogočen, da mu z lahkoto rečemo multidimenzionalen blodnjak, ki je 

spretno sestavljen iz neverjetnega mnoštva prevar in črnih urokov. 

Moje mnenje je, da bi prav-ni strokovnjaki bili zmagovalci med vsemi prevaranti tega sveta, čeprav 

bi bila borba za prvo mesto težka, saj je ves svet prepleten s takšno množico prevarantov in 

zločincev, da je to nekaj neverjetnega.  

O prevarantski in zločinski  naravi današnjega »prava« bi lahko napisal celo knjigo – morda celo 

serijo knjig – vendar bom danes obdelal en košček iz mozaika nagnusnih laži in na to laž bom 

postavil proti-utež, ki naj zdrobi jeklene kosti te nevarne nečloveške pošasti. 
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V soboto sem vam predstavil poštno pošiljko iz OKROŽNEGA SODIŠČA NA PTUJU, v kateri me 

»vabijo kot pričo« na zaslišanje proti neki ženski, ki je ne poznam in si je po veliko vložene 

»miselne telovadbe« nikakor ne morem priklicati v spomin. Seveda je logično, da se temu 

lažnivemu vabilu ne bom odzval – oziroma če dobro sledite našim izvajanjem, potem veste, da se 

bom poskušal izogniti temu prevarantskemu postopku s pomočjo pogojnega sprejetja. 

Vendar vas moram opozoriti, da se komercialni postopek začne že korak prej, preden začnemo 

odgovorajati na pošto, ki smo jo prejeli v poštni pošiljki. Večina ljudi tega ne ve – niti sanja se jim 

ne – da se vaša KOMPETENTNOST začne TEHTATI že ob prevzemu poštne pošiljke. Večina ljudi 

namreč popolnoma napačno prevzema poštne pošiljke, ki prihajajo iz komercialnega/parazitkega 

sistema.  

Zato se mi zdi prav, da si vzamem dovolj časa (in seveda prostora), da se najprej ustavim na 

pravilnem prevzemanju poštnih pošiljk. Seveda govorim o uradnih komercialnih pošiljkah: sodišča, 

inšpekcije, banke, izvršitelji, policija … 

V tej delavnici se bom torej posvetil svojemu lastnemu primeru, ki je prišel kot naročen v moj 

poštni predal, tako da boste lahko opazovali »reality šov« kar v živo. Kljub temu, da sem vam 

poštno pošiljko že predstavil, bom za uvod to še enkart storil, da lahko zgodbo povežem v celoto. 

V začetku junija sem v poštni nabiralnik prejel obvestilo o prispeli priporočeni poštni pošiljki, ki mi 

ga je vanj »vrgel« poštar.  

 

Upam, da vam je sedaj že jasno, da v izogib onečaščenju najrazličnejših pozicij/statusov/položajev 

v trustu, MORAM prevzeti poštne pošiljke ne glede na to, da vem, da le-te niso namenjene meni – 

živemu človeku iz mesa in krvi – ampak enemu izmed mnogih avatarjev v komercialnih igrah. 

 

Mnogi ljudje žal napačno odreagirajo (in ne si mislit, da tudi sam nisem pred mnogimi leti isto 

reagiral): 

 

1. Sploh ne grejo dvignit poštne pošiljke; 

2. Dvignejo poštno pošiljko in jo neodprto vrnejo nazaj; 

3. Napačno dvignejo poštno pošiljko in napačno odgovarjajo na njeno vsebino. 

Rad bi zelo na kratko tolmačil prve dve točki in se kasneje posvetil tretji.  
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Točka 1 – Sploh ne grem dvignit poštne pošiljke 

Zelo logično je, da če ne dvigneš poštne pošiljke, sploh ne veš, kakšna je bila njena vsebina. 

Večinoma lahko samo ugibaš in v komerciali je to lahko usodno. Človeku (ali pa komercialnih 

avatarjem, s katerimi »pluje« po komercialnih morjih) to lahko povzroči veliko materialno ali drugo 

škodo.  

Predlagam vam, da tega ne počnete, saj nikoli ne veste, kakšna je vsebina »uradne« pošte. Če ne 

dvignete poštne pošiljke ste takoj pokazali in dokazali, da ste nekompetentni in zato »odprti« za 

ropanje parazitskih odpadniških plačancev. Že takoj ste namreč onečastili celoten komercialni 

postopek, ki se vedno začne s »ponudbo«. 

Točka 2 – Dvignem poštno pošiljko in jo neodprto vrnem nazaj 

Zelo podobno tolmačenje kot v prvi točki. To običajno delajo tisti, ki zmotno mislijo, da so 

dokončno »opravili« s parazitskim sistemom, ker so na primer vrnili ali razrezali osebno izkaznico 

in morda še kakšne druge dokumente. Sam te ljudi popolnoma razumem in jih ne obsojam, kljub 

temu, da moje so moje besede včasih ostre in delujejo kot mrzla voda.  

Takega početja vam ne priporočam zaradi pojasnil iz prve točke kot tudi dodatnega pojasnila, da 

ne glede na to ali ste vrnili, raztrgali, prerezali ali kako drugače izničili »uradne« osebne 

dokumente, v komercialnih igrah smrti še zmeraj ostaja vaša biološka in književna oblika lastnine. 

Igrate igro Holdem poker ali tarok za denar (ali kako drugo hazardersko igro) in bi vam v enem 

trenutku vse skupaj »prišlo preko glave« in se odločite nehati igrati. Ali bi to storili, ko imate na 

mizi ALL IN? Prepričan sem, da ne bi.  

In podobno je v našem primeru. 

Točka 3 - Napačno dvignem poštno pošiljko in napačno odgovarjam na njeno vsebino 

Med vsemi tremi točkami bi zelo težko izbral tisto, ki je manj nevarna za vas. Izogniti se je 

potrebno vsem trem pastem.  

Zato bomo danes bolj natančno pogledali, kako pravilno prevzamem poštno pošiljko in šele nato, 

kako pravilno odgovorim na njo – seveda tako, da ohranim ČAST v nekem komercialnem postopku 

kot tudi izrazim KOMPETENCO/VERODOSTOJNOST v njem. 

 

Prišel sem torej z Obvestilom o prejeti priporočeni poštni pošiljki na pošto. Poštna uradnica pred 

mene vedno postavi poštno pošiljko in me vpraša, če jo bom prevzel. 
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Poštna pošiljka je izgledala takole: 

 

 

Seveda sem se odločil, da to »sranje« prevzamem, saj imam že toliko izkušenj s temi lažnivimi 

pisanji, da vem, da ignoranca in neodzivnost na le-to, lahko s sabo prinese mnoge nevšečnosti: 

- privedbo s spremstvom »policije« na »sodišče« (neprijetnost in stroški); 

- plačilo kazni zaradi neodzivnosti; 

- celo 10 dni zapora; 

- itd. 
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Po podatkih, ki jih najdem na kuverti, lahko sicer samo »izurjeno oko« približno ugotovi, kakšna je 

vsebina komercialnega pisanja, vendar v mojem primeru zares nisem vedel, kaj naj bi pričal in proti 

komu ali za koga.  

Danes vam bom predstavil tri koncepte za pravilen prevzem poštne pošiljke ali pa ponudbe 

katerekoli tako imenovane uradne osebe – pa naj bo to sodnik, izvršitelj, policaj, redar … 

Prevzem ponudbe s pomočjo UCC paragrafa §1-308 

Vsi veste, da moraš na pošti, ko prevzemaš uradno poštno pošiljko (ali pa ko ti jo prinese poštar) 

njen prevzem podpisati.  

Tako kot na vsakem mestu v komercialnem postopku, imate tudi pri prevzemanju »uradne« pošte 

možnost oziroma pravno sredstvo (ang. Remedy), da prevzamete pošto tako, da pridržite v 

postopku vse pravice, ki izhajajo iz statusa, položaja in kapacitete, ki se nanašajo na naslovnika. 

V mojem primeru (in v večini primerov s podobno vsebino) sta pošiljatelj in naslovnik/prejemnik na 

napisana na kuverti komercialne entitete-avatarja v teritorialni igri smrti.  

Zakaj? 

Ker vas želijo s pomočjo črnih besednih urokov prelisičiti, da preko fizične/naravne osebe s 

podpisom prevzamete jamstvo v nekem komercialnem postopku. 

Torej to niste vi – živ človek iz mesa in krvi. Kadarkoli dobite katerokoli »uradno« pošto vedite, da 

želijo banditi in/ali norci od vas z jezikovno prevaro izvleči jamstvo, s pomočjo katerega ustvarjajo 

»skrite in skrivnostne« obveznice, ki jih s pomočjo bank monetizirajo v denarna sredstva tako, da 

podeseterijo njihovo vrednost.   

Da zaščitite svoje interese in premoženje ter interese in premoženje, ki je pripeto na vaše 

komercialne avatarje, morate poznati pravna sredstva, s pomočjo katerih že pri prevzemanju take 

pošte ohranite vse pravice, ki izhajajo iz statusa, položaja in kapacitete. 

 

Takšno pravno sredstvo se nahaja v Enotnem komercialnem 

kodeksu (ang. Uniform Commercial Code) v paragrafu §1-308. 

Enotni trgovinski zakonik, prvič objavljen leta 1952, je eden izmed 

številnih enotnih zakonov, ki so bili uvedeni kot zakon s ciljem 

uskladitve zakonov o prodaji in drugih trgovinskih transakcijah po 

vsem svetu. 
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Kaj pravi ta paragraf? Poglejmo prevod. 

§1-308. Izvedba ali prevzem s pridržkom pravic 

a. Stranka, ki s pridržkom (rezervacijo) pravic izvaja ali obljubi izvedbo ali privoli v izvedbo na 

način kot zahteva ali ponuja druga stranka in za to izvedbo ne prejudicira pridržanih pravic. 

Besedne zveze: brez prejudica, s protestom ali podobno so zadovoljive. 

Prejudice – prejudic, kar vpliva na nadaljevanje postopka; prejudicirati, oškodovati. ASPS, STR. 449 

b. podpoglavje a ni veljavno pri soglasju ali zadovoljstvu. 

 

 

Vse, kar moraš vedeti o UCC #1-308 
https://incorporated.zone/ucc-1-308/ 

December 28, 2020 

 

Kaj je UCC #1-308? 

UCC #1-308 se nanaša na paragraf 1-308 Enotnega komercialnega kodeksa/zakonika (ang. 

Uniform Commercial Code) z naslovom Izvedba ali prevzem s pridržkom pravic. 

V bistvu lahko pogodbena stranka nadaljuje z izvedbo obveznosti s protestom, brez prejudica 

(Prejudice – prejudic, kar vpliva na nadaljevanje postopka; prejudicirati, oškodovati. ASPS, STR. 449) 

ali s pridržkom na tak način, da izvedba stranke ne more učinkovati na pravna sredstva nasproti 

drugi stranki. 

UCC #1-308 dovoljuje osebi, entiteti ali stranki, da izrazi nestrinjanje z opustitvijo pravic pri 

določenem dokumentu ali izvedbi določenih pravnih obveznosti. 

Namen UCC #1-308 

Namen UCC #1-308 je zaščititi posameznike in poslovne entitete, da ne bi neprostovoljno opuščali 

svojih pravnih sredstev/pravic, medtem ko opravljajo določeno obveznost ali dolžnost ali 

podpisujejo določen dokument. 

Na splošno ima lahko stranka interes zaščititi pravice, ki se nanašajo na dolg ali pravno obveznost. 

V poslu dobro veste, da niso vse pogodbe (večina) jasno napisane. 

Stranke morda nimajo jasnega razumevanja o dolžnostih in obveznostih v katerikoli situaciji ali 

kontekstu. 

V nekaterih primerih se namreč lahko pogodbena tolmačenja med strankami razlikujejo (čeprav 

morda celo obe stranki delujeta v dobri veri) ali pa v pogodbi morda neka zadeva sploh ni bila 

obravnavana. 

https://incorporated.zone/ucc-1-308/
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Da bi dovolili strankam nadaljevati s pogodbenimi odnosi in so istočasno zaščitene pred tem, da bi 

dobile dodatne domnevne pravne obveznosti, je UCC #1-308 zelo uporaben. 

Stranka, ki izvršuje obveznost ali sprovaja plačilo, bo izvrševala ali plačevala z vsemi rezerviranimi 

pravicami ali pa s protestom. 

Cilj UCC #1-308 ni v tem, da bi stranke poskušale zaobiti pogoje iz pogodbe ali da bi jih ta kodeks 

ščitil pred kršitvami pogodbe. 

Namen je zaščititi stranke, ki so izpostavljene nepričakovanim zahtevam ali so pozvane, da 

opravljajo obveznosti, za katere se niso izrecno strinjale v pogodbi. 

Podpisovanje z vsemi pridržanimi pravicami 

Ko podpišeš dokument, lahko uporabiš tudi frazo »Vse pravice prodržane« ali UCC #1-308. 

S tem si izrazil namero do stranke, ki prejema dokument (pogodbo), da si pravno 

pridržuješ/rezerviraš tvoje pravice ali pravna sredstva proti njim. 

Skoraj vsak dokument lahko podpišeš z UCC #1-308 pridržanjem pravic. To dokumenti večinoma 

so: 

- pogodbe, 

- priznanja, 

- čeke, 

- kredite, 

- račune. 

Pravzaprav lahko vsak dokument podpišeš s pridržanjem pravic. 

Če podpišeš takole: 

Vse pravice pridržane - UCC #1-308, to pomeni kot da praviš: »Podpisujem ta dokument, vendar 

ne morem biti pravno odgovoren za nekaj, za kar se nisem izrecno in namerno strinjal.« 

Primer UCC #1-308 

Vzemimo primer, ko stranka vstopi v pogodbo za dobave dobrin. 

Stranke se strinjajo, da bo trgovec priskrbel 50 enot dobrin po 100EUR/enoto= 5.000 EUR. 

Med izvedbo pogodbenih obveznosti je trgovec končal dobavo s stroški 150 EUR/enoto zato, ker 

se cene med podpisom in izvedbo spremenile/povišale. Trgovec je zato prisiljen predvideti 

dodatne stroške. 

Čeprav se kupec ne strinja z računom trgovca, ki sedaj znaša 7.500 EUR, raje kot da bi šel v pravni 

spor, opravi plačilo »s protestom« ali »brez prejudica«. 
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S plačilom pod protestom, kupec izrazi njegovo namero, da si pridrži vse pravice in pravna sredstva 

proti trgovčevemu računu in zahtevku za 7.500 EUR. 

Če bodo torej poskušali razrežšiti zadevo brez spora, potem je to vredu. 

Če pa ne bodo poskušali rešiti problema brez spora, potem trgovec ne bo pravno sposoben 

zagovarjati, da je kupec implicitno sprejel dodatne stroške za 2.500 EUR s tem, ko je plačal račun. 

Soglasje in zadovoljstvo 

Če se stranke strinjajo, da bodo spremenile pogodbene pogoje tako, da povečajo ali zmanjšajo 

obveznosti ene ali druge (ali pa obeh) strani, potem pravilo UCC #1-308 ne velja. 

Pravzaprav točka b) tega kodeksa pravi: 

b) podpoglavje a ni veljavno pri soglasju ali zadovoljstvu. 

Z drugimi besedami: UCC #1-308 brez prejudica v točki b pravi, da točka a ne velja, kadar stranki 

dosežeta dogovor. 

UCC #1-308 torej: 

- omogoča stranki, da izrecno pridrži/rezervira njene pravne pravice in sredstva, ko izvaja 

določeno obveznost; 

- da bi izrecno pridržali pravice uporabi naslednje fraze: brez prejudica, s protestom, vse 

pravice pridržane … 

 

Kako podpišem UCC #1-308 ko podpisujem pogodbo, ponudbo  

ali na sploh neki komercialen dokument? 

https://www.quora.com/How-do-I-sign-UCC-1-308-when-signing-a-contract 

Ko uporabimo UCC #1-308, ki je bolje poznan kodeks VSE PRAVICE PRIDRŽANE, je vse, kar moraš 

narediti to: Z velikimi tiskanimi črlami nad podpisom napišeš: 

 

Mnogi trdijo, da to nima nobenega pravnega učinka, vendar lahko potrdimo, da tisti, ki 

kompetentno uporabijo to pravno sredstvo pravijo, da je to mogočno orodje. 

Zakaj? 

https://www.quora.com/How-do-I-sign-UCC-1-308-when-signing-a-contract
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Ko podpisuješ katerokoli dokumentacijo z VSE PRAVICE PRIDRŽANE ali UCC #1-308 ali oboje, pa 

naj bo to pogodba, priznanje, čeki, krediti, računi in tako naprej, te to zagotovo ščiti pred 

napačnim delovanjem, razen če ga namerno uporabiš za to, da izvršiš nezakonito/ilegalno dejanje. 

Uporabo UCC #1-308 VSE PRAVICE PRIDRŽANE moraš razumeti kot izraz pridržanja pravic, ki tako 

ostanejo nedotaknjene in se ne prevideva katerakoli odgovornost za to, kar si podpisal. Vsaka 

pogodba in dokumentacija, ki zahteva tvoj podpis, je podprta z nizom zakonov, podzakonov, 

pravil, odlokov in politik, ki jim vladajo. Ko uporabiš tvoj podpis na čemerkoli brez VSE PRAVICE 

PRIDRŽANE in brez avtoriziran reprezentant, pravzaprav sporočaš da dovoljuješ vse, kar vlada tej 

jurisdikciji/sodni pristojnosti ali da s podpisom potrjuješ pravila, ki so nad teboj, kar ti lahko 

povzroči veliko zmede in škode. 

S takšnim »turbo« podpisom izrecno zavrneš opustitev tvojih pravic, ki se nanaša na določen 

dokument ali skrito pogodbo, ki obstaja. 

Kratek vmesni povzetek: 

UCC paragraf #1-308 je mogočno pravno sredstvo, čeprav mnogi trdijo, da temu ni tako. Naše 

mnoge izkušnje kažejo, da prva izjava drži, druga pa je čista disinformacija.  

Če znate trezno razmišljati in ste ohranili vsaj del zdrave pameti, se boste zagotovo strinjali, da je v 

nekem komercialnem/pravnem postopku zaželeno že od samega začetka ohraniti (pravniki pravijo 

pridržati) vse pravice, ki izhajajo iz določene sodne pristojnosti/jurisdikcije. 

In ta paragraf UCC #1-308 ti to omogoča. Na ta način lahko v nadaljevanju komercialnega 

postopka ohraniš vse pravice, saj si izrazil kompetentnost v tem postopku in obojestransko čast. 

 

Podpis pod prisilo ali hudo grožnjo 

Vi Coactus 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vi_coactus 

Vi Coactus (V.C.) na latinskem pomeni: bil sem prisiljen. Vi Coactus ali V.C. se uporabi s podpisom. 

S tem poveš, da si nekaj podpisal pod prisilo in da si prepričan, da zaradi tega tvoj podpis ni 

veljaven. 

Vsi dobro veste, da komercialne ponudbe iz si-s-tem-a ne dobiš samo po pošti. Velikokrat se zgodi, 

da jo dobiš kar na ulici. Sam jim pravim »ponudbe pocestnih roparjev«. S pocestnimi roparji mislim 

na policaje, redarje, zdravstvene ali druge inšpektorje … Velikokrat se te zločinske bande združijo, 

da bolj učinkovito strašijo ljudi in jim grozijo.  

Dober primer so policaji, ki delujejo skupaj z zdravstvenimi inkvizitorji. Ker lahko kmalu 

pričakujemo ponoven pritisk sil zla in odpadništva na človekovo božansko naravo, ki se bo seveda 

stopnjeval,  je dobro vedeti, kako ravnati takrat, ko na drugi strani naletiš na popolne norce in/ali 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vi_coactus
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psihopate in je zato izjemno nevarno kakorkoli »na glas« ugovarjati njihovemu sprevrženemu 

obnašanju.  

Kjlub temu, da se vam v takem primeru lahko zazdi, da nimate nobenega maneverskega prostora – 

se motite. Tudi v takšnem položaju obstaja pravno sredstvo, ki se mu reče podpis pod prisilo ali 

hudo grožnjo – latinsko Vi Coactus. 

Seveda na pošti ne boste podpisovali na ta način, saj bi to bilo smešno. Ker je najrazličnejših 

scenarijev nešteto, je pomembno, da znate sami presoditi, kdaj ste v interakciji s temi hudičevimi 

hlapci resno ogroženi in le v takem primeru uporabite takšno pravno sredstvo, ki je spet povezano 

s podpisovanjem. 

Način podpisovanja, kadar je ogroženo vaše zdravje in življenje, ko vam norci in/ali banditi vročajo 

komercialne ponudbe, je zelo enostavno in je tudi zelo močno pravno orodje v vaših rokah. 

 

 

Podpis kot varovana stranka z Varovalnim sporazumom 

 

Danes bom samo omenil - bolj kot podrobno obravnaval - še en način podpisovanja, ki je veliki 

večini ljudi popolnoma neznan – celo tistim, ki pri nas tak Varovalen sporazum že imajo. Seveda 

bomo v kratkem naredili posebno delavnico, kjer bomo natančno pojasnili vsebino takega 

sporazuma in njegovo široko uporabno vrednost. 

Naj povem predvsem tistim, ki že imajo tak sporazum, da napačno mislijo, da se z njim da bogatiti. 

Bogatenje na račun Varovalnega sporazuma je POPOLN NESMISEL in konstrukt umsko zelo 

bolnega človeka. Nikar ne padite na take poceni finte, ki pa vas lahko drago stanejo. 

Kdo je varovana straka in kaj je varovalen sporazum? 

Pravzaprav bi vsak človek moral vedeti odgovor na to vprašanje. Morda pogojno le tisti ne, ki ni 

nikdar od banke vzel kredita ali na kak drug način odložil plačilo za neko dobrino. Vseeno mislim, 

da takšen človek med nami ne obstaja.  

Če želimo razumeti pomen Varovalnega sporazuma kot mogočnega pravnega sredstva, moramo 

razumeti mehanizem trusta in pozicije v tem mehanizmu. Seveda smo o tem na naših 

informativno-izobraževalnih druženjih že nekaj govorili. 
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V najbolj preprosti shematski obliki izgleda mehanizem trusta takole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglejmo si sedaj, kako je mehanizem trusta povezan z Varovalnim sporazumom, ki v bistvu 

izkazuje »varovalen interes« na poziciji pravičnega lastninskega upravičenja – podobno kot izrazi 

banka varovalen interes na pravico uporabe vaše hiše na primer, kadar vzamete hipotekarni kredit 

ali kakšen drug kredit z večjo vsoto. 
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V sklopu izvajanj na tematiko trustov bomo v kratkem nadaljevali spoznavanje tega skrivnostnega 

mehanizma. Če se spomnite koncepta »oporočnega trusta« potem vidite, da je zgornja shema zelo 

podobna tej vrsti trustov. Poenostavljeno vam bom pojasnil zgornjo shemo: 

Republika Slovenija je korporacija, ki je dobila v kartelno upravljanje območje, na katerem živimo 

mi danes. Ker se to upravljanje dogaja v času bankroita/stečaja, veljajo v tej komercialni igri smrti - 

ki ji pravijo sodna pristojnost/jurisdikcija – stroga vojaško-pomorska pravila in mednarodne 

pogodbe. 

Republika Slovenija torej na podlagi biološke in književne oblike lastnine, ki so si jo pridobili s 

prevaro epskih razsežnosti, spretno prenaša to obliko lastnine s pomočjo črnih urokov in zrcaljenja 

navzdol v drugo komercialno igro smrti (sam ji pravim klet 2 ali pa podzemlje 2).  

Republika Slovenija nastopa v tej shemi kot utemeljitelj/grantor (prenašalec oblike lastnine) in 

seveda po podobnem postopku kot se je to prvič zgodilo v Združenih državah s House Joint 

Resolution 192 (Slovensko bi lahko to prevedli Skupna resolucija Kongresa), ki prenese izvrševanje 

»javne« politike navadnim družbam z omejeno odgovornostjo, ki sicer imajo zveneča in zelo 

podobna imena. Zato na pozicijo utemeljitelja vstopi »pooblaščeno« zasebno podjetje REPUBLIKA 

SLOVENIIJA d.o.o., ki je ustanovljeno na otoku Sao Tome and Principe v gvinejskem zalivu. 

Skrbniško pozicijo v tej zmedi samih papirjev in neverjetni nepreglednosti samega koncepta 

seveda držijo druga zasebna podjetja z omejeno odgovornostjo, ki so v bistvu podružnice in 

podaljšana roka parazitske komercialne inkvizicije. V mojem primeru je na skrbniški poziciji 

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU, ki ga v mojem primeru drži pooblaščenka sistema, višja sodnica X. 

Seveda je tukaj še tretja pozicija pravičnega lastninskega upravičenja (koristniška pozicija), ki 

pripada franšiznemu partnerju sistema, ki je PRIMOŽ DURJAVA d.o.o.  

Seveda je do sedaj še vse lepo in prav. Če bi namreč vsi, ki sodelujejo v tej nevarni igri smrti, 

delovali pošteno in v dobri veri, načeloma z delovanjem v takih pozicijah ne bi bilo nič narobe. 

Vendar črni magi in njihovi odpadniški plačanci s pomočjo znanja o črni besedni magiji (in sevefda 

drugih zvrsti magije) vsakokrat znova (tudi v mojem aktualnem primeru) želijo človeka zapeljati, da 

»prostovoljno« pristane na zamenjavo pozicij. Kaj to pomeni? To pomeni, da mu zaradi nevednosti 

in nekompetentnosti, podtaknejo skrbniško pozicijo in sebi »podarijo« koristniško pozicijo in 

zahtevajo, da se iz skrbniške pozicije izvrši neke vrste poravnava. 

Seveda jaz tega ne bom dovolil in bom vztrajal do konca. 

Zato lahko v gornji sliki vidite, da se v takem Varovalnem sporazumu človek iz mesa in krvi vmeša 

kot vrhovni skrbnik božanske matrice na Zemlji in kot vrhovni upnik tako, da »stisne plombo na 
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koristniško pozicijo, podobno kot banka to stori kot upnik, kadar vzamete hipotekarni kredit na 

primer. 

O Varovalnem sporazumu bomo v okviru zamisli P r a s i n d i k a t  govorili na posebnih 

delavnicah in danes vas samo želim opozoriti na pomembnost tega komercialnega koncepta. 

Če na kratko povzamem zgoraj povedano: 

Varovalen sporazum med človekom iz mesa in krvi in pravno osebo, ki je v bistvu mikro franšiza 

skorumpiranega parazitskega komercialnega podzemlja 2, ustvari neposredno varovalno povezavo 

med zemljsko igro življenja in podzemljem 2 in na ta način vzpostavi ponoven nadzor vrhovnega 

skrbnika vsega na Zemlji nad to franšizno entiteto. Na franšizi je torej zapečatena plomba ali 

varovalen interes (ang. Security Interes). 

Bil bi presenečen, če ne bi poznali koncepta izvršbe – in varovalen interes v Varovalnem 

sporazumu je vrhovna/nadrejena izvršba, ki preseže in zdrobi vse druge podrejene izvršbe. Vsi 

veste, kaj se zgodi, ko se nek upnik v izvršbi »vsede« na vaš račun na primer. Ko dobite prilive na 

račun na banki, vam denarna sredstva preprosto odtujijo (razen socialnih transferjev in minimalne 

plače).  Podobno in še bolj zanimivo je v omenjenem Varovalnem sporazumu in verjamem, da bo 

to tematika, ki vas bo zelo zanimala – Kaj je Varovalen sporazum in kako ga uporabiti. Seveda 

boste že v mojem odzivu na ponudbo OKROŽNEGA SODIŠČA NA PTUJU lahko zaslutili moč tega 

dokumenta. 

Ko človek s pravno osebo, ki se glasi na ime in priimek, ki ga le-ta povezuje s samim seboj, sklene 

tak sporazum, lahko pravilno prevzema katerokoli pošto iz komercialnega plesa smrti, brez da bi 

mu lahko kdorkoli očital, da je onečastil komercialen postopek. Nenazadnje je trden dokaz dejstvo, 

da obstaja VAROVALEN INTERES na pozicijo pravičnega lastninskega upravičenja. 

Kljub temu pa priporočam, da zmeraj, kadar prevzemate to preverantsko pošto, le podpišete tako, 

da boste pridržali VSE PRAVICE, kot smo to napisali v prvi točki. 

Odpiranje poštne pošiljke - kuverte 

Morda se vam zdi to poglavje odveč: »Saj nisem butast, da ne bi znal odpreti kuverte!« je vaš 

ugovor. 

Nikakro ne trdim, da je kdorkoli med vami butast, ampak večina ljudi po mojih izkušnjah odpre 

pošto tako, da kuverto raztrga kot vandal in jo zavrže v koš.  

NAPAKA!!! 

Kuverto odprite s škarjami ali nožkom za odpiranje kuvert, da ohranite ČAST v komercialnem 

postopku. Poskenirajte si jo (in seveda njeno vsebino) in jo arhivirajte v računalniku. Papirnato 

kuverto in njeno vsebino na listih pa odložite v fascikle, ki služijo kot stvarni arhiv. 
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Vsebina kuverte – V A B I L O  P R I Č I 

 Res je, da sem že prejšnjo soboto na hitro predstavil vsebino samega pisanja, ki je bilo v kuverti, 

vendar imam močan občutek, da moram še enkrat ponoviti vajo. Morda bolj natančno in z bolj 

obširnimi pojasnili.  

Če namreč ne 

razumete, kaj piše v 

takšni komercialni 

ponudbi – v mojem 

primeru se komercialna 

ponudba imenuje 

 V A B I L O  P R I Č I – 

potem na njo ne 

morete primerno in 

pravilno odgovoriti. 

Kompetentnost 

odgovora je 

popolnoma odvisna od 

vašega razumevanja te 

nagnusne prevare, ki jo 

bom poskušal še enkrat 

pred vami razkriti. 

Z  rdečimi kvadratki 

sem označil dele 

besedila, ki so zelo 

pomembni pri 

razkrivanju prevare. 

Opozarjam vas še 

enkrat, da v sistemu 

trgovske pravičnosti 

uporabljajo drugačen 

slovenski jezik 

(UNIDROIT uradni 

slovenski jezik) kot ga 

ljudje uporabljamo v 

sistemu božanske 

pravičnosti (slovenski 

knjižni-leposlovni jezik).  
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Veliko smo o tem že govorili. Če se želite dodatno izobraževati iz tega področja, vam morda lahko 

priporočim avstralskega raziskovalca Romley-a Stewart-a – Justunianova prevara (ang. Justinian 

Deception).  

Kvadratek št. 1 – I Pom 7058/2017-725 

Takoj desno zgoraj v dokumentu boste našli številko sodnega spisa, kjer se hranijo vsi dokumenti, 

nastali pod to opravilno številko oziroma v tem komercialnem postopku. Če pogledate kuverto in 

nato prvo stran pisanja, boste ugotovili, da se te dve številki ujemata. Neveščemu očesu se na prvi 

pogled v tem ne zdi ničesar spornega. Vendarle pa že sama opravilna številka pove, da gre za 

nesramno in nagnusno prevaro, ki bi v nekih normalnih okoliščinah povzročila, da bi tisti, ki so to 

prevaro izvršili, za njo tudi materialno in kazensko odgovarjali. 

Res srčno upam, da nekoč tudi bodo. 

Zakaj prevara? Kako to vidim? 

Kvadratek št. 2- REPUBLIKA SLOVENIJA 

Na kuverti namreč vidite, da je pošiljatelj Republika Slovenija, ki je del teritorialne sodne 

pristojnosti, če pa pogledate kvadratek št. 2, vidite, da je pošiljatelj komercialne vsebine REPUBLIKA 

SLOVENIJA, ki deluje v popolnoma drugi- municipalni sodni pristojnosti. Ena in druga jurisdikcija 

sta si TUJI JURISDIKCIJI.  

Iz kvadratka št. 1 in št. 2 je jasno razvidno, da nas črni svečeniški magi preko svojih 

služabnikov/odpadniških plačancev želijo uročiti, da prevzamemo skrbništvo nad komercialno 

franšizo PRIMOŽ DURJAVA in opustimo koristi na tej franšizi. To jim skoraj vedno tudi uspe. 

Če pogledate v svetovni register podjetij (vpišite v google iskalnik na primer UPIK DUNS in prvi 

zadetek vam bodal možnost, da v tem registru najdete franšizno podjetje REPUBLIKA SLOVENIJA, 

kii ni nič drugega kot družba z omejeno odgovornostjo.  

https://www.bisnode.de/upik-en/ 

Kvadratek št. 3 – V A B I L O  P R I Č I 

Če sme prej omenjal justinianovo prevaro in besedno črno magijo, potem je le-ta najbolje razvidna 

iz napisa V A B I L O  P R I Č I.  

»Kako je to mogoče?« se sprašujete. »Jaz ne vidim nobene prevare. Lepo piše Vabilo priči.« 

Problem je ravno v tem, da način, na kateri je napisana besedna zveza V A B I L O  P R I Č I ne 

pomeni tega, da te vabijo na sodišče na zaslišanje. 

Preberite si esej št. 2 – Biti pismen, pomeni biti svoboden. Tukaj samo na kratko naslednje 

tolmačenje: 

https://www.bisnode.de/upik-en/
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Večina ljudi nikoli ni slišala, kaj šele da bi razumela, da v božanski matrici zemeljske igre življenja, 

obstaja književen jezik, ki ga večina ljudi pogojno ali dobro obvlada, medtem ko v nebožanskih 

komercialnih matricah smrti obstaja uradni jezik, ki nima kaj dosti skupnega s književnim jezikom, 

čeprav sta si na videz zelo zelo podobna.  

Zato skoraj vsi ljudje preberejo zgornjo besedno zvezo kot Vabilo priči in napačno domnevajo, da 

jih sodišče vabi kot pričo na zaslišanje.  

NAPAKA! 

Zgornje besedilo - V A B I L O  P R I Č I – lahko pravilno preberemo samo takole: 

V. A. B. I. L. O.  P. R. I. Č. I. 

Nič vam ni jasno, kajne? 

Ker je sama besedna zveza napisana s presledki med velikimi tiskanimi črkami, lahko to pravilno 

preberemo samo tako, da vsaka črka pomeni samostojen stavek. Takemu načinu sporazumevanja, 

ki ga uporabljajo duševno iznakaženi odpadniški plačanci, pravimo blebetanje ali latovščina (ang. 

Dog Latin). Pišejo torej nekaj, kar nima nobenega pravega smisla, saj ne pomeni popolnoma nič – 

še najmanj, da te nekdo vabilo kot pričo. 

Malo bolj pravilno bi bilo na primer: VABILO PRIČI.  

Zagotovo boste sedaj rekli: »Ja, to je to. Sedaj pa nas res vabijo kot pričo na sodišče.« 

Žal se še enkrat motite, kajti enoznačno bi lahko to prebral samo na en način: 

Vabilo. Priči.  

Ker sta to dva samostojna nepopolna stavka, prazaprav spet ne moremo enoznačno določiti, kaj 

od nas nekdo zahteva ali pričakuje. Lahko sicer samo domnevamo, če preberemo ostali del 

besedila, vendar vas moram z velikim poudarkom opozoriti: 

URADNI JEZIK NI KNJIŽEVEN JEZIK. 

Književen jezik je lahko več-značen in mi smo navajeni ustvarjalno uprabljati jezik v medsebojnem 

sporazumevanju, kar je popolnoma sprejemljivo.  

Uraden jezik pa mora biti eno-značen, saj si ne more privoščiti, da bi ljudje neko uradno 

sporočilo/informacijo razumeli več-značno.  

Uradni jezik je mojstrovina črnih svečeniških magov, ki so na neverjetno prefinjen način z jezikom 

in besedami dobesedno uročili in hipnotizirali celotno človeštvo.  
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Uradni jezik je namreč mešanica stare latinščine in slovenščine.  Seveda obstaja na vseh drugih 

jezikovnih področjih podobna prevarantska jezikovna in besedna črna magija. Za začetnika te 

neverjetne prevare se šteje cesar Justinian – zato justinianova prevara. 

Naslov dokumenta bi zato moral biti takšen kot spodaj, da bi ga lahko enoznačno razumeli kot 

Vabilo priči: 

VABILO-PRIČI.  

Kot je napisano na tem dokumentu, pa je torej škandal, ki jasno kaže, da po vsej verjetnosti tisti, ki 

pišejo ta pisanja, nimajo pojma kaj delajo. Le tisti, ki so izdelali te predloge/matrice, zelo dobro 

vedo, kaj so počeli. 

Torej v tem pisanju ne more nihče dokazat, da je kdorkoli kogarkoli vabil kot pričo na sodišče, SAJ 

GRE ZA JEZIKOVNO PREVARO! 

Kvadratek št. 4 – Priča: PRIMOŽ DURJAVA 

Če spet pogledamo naslovnika na kuverti in naslovnika v pisanju, vidimo, da gre za dve popolnoma 

različni komercialni entiteti/avatarja, ki delujeta vsak v svoji komercialni igri smrti in zato podležeta 

popolnoma drugačnim komercialnih pravilom ali sodni pristojnosti/jurisdikciji. 

PRIMOŽ DURJAVA je franšizno mirko podjetje z omejeno odgovornostjo, medtem ko je Durjava 

Primož fizična/naravna oseba, ki kot sirota v »javni hiši (državni svet), opravlja funkcijo služabnika 

vojaško-pomorskega sistema. 

Da sta obe komercialni entiteti v ločenih (tujih) jurisdikcijah lahko najbolje preverite tako, da si na 

Upravni enoti pridobite Mednarodni rojstni list (po dunajski konvenciji) in Rojstni list. Če ju že 

imate, pa si poglejte, kako so napisana imena komercialnih entitet/avatarjev – in vse vam bo jasno. 

Še ena nezaslišana prevara in črna besedna magija, ki pa smo jo hvalabogu razkrinkali. 

Kvadratek št. 5 – Vabilu ste se dolžan odzvati 

Ta stavek sem posebej poudaril zato, ker skriva v sebi edino pristno RES v tem dvostranskem 

pisanju. 

Rekli smo, da je Vabilo v bistvu komercialna ponudba inkorporacije OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 

in da ohranim ČAST in izrazim KOMPETENTNOST v  tem komercialnem postopku, sem dolžan na 

ponudbo odgovoriti. Sedaj že veste, da lahko odgovorim na tri načine in samo eden izmed njih 

pomeni mogočno komercialno orodje ali pravno sredstvo – pogojno sprejetje. 

Da. Če želite, da se zadeve obrnejo v vaše dobro in upravičenje/korist, potem ste DOLŽNI se 

odzvati.  
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Vendar ne tako, da kar dvignete slušalko in pokličete prvega odvetnika, da vas bo zastopal na 

sodišču. To je namreč tisto, kar si ti izrodki najbolj želijo, saj vas bodo »izcuzali« kolikor vas le 

lahko. 

Odzovite se s pogojnim sprejetjem ponudbe – in na naslednji delavnici boste videli, kako sem to 

sam storil z OKROŽNIM SODIŠČEM NA PTUJU in lažno in lažnivo sodnico. 

Kvadratek št. 6 – Neupravičene in nezaslišane grožnje 

Privesti s silo, kaznovanje z denarno kaznijo, 10 dni zaporne kazni … so neutemeljene in 

nezaslišane grožnje , ki jih uporabljajo največji kriminalci/zločinci.  

Zamislite si škandal, ki bi sledil MERCATORJEVI ponudbi, v kateri bi vas najprej vabili na akcijski 

nakup, nato pa bi vam zagrozili z silo, kaznijo in ugrabitvijo, če se ne boste tam pojavili oziroma če 

se VABILU ne boste odzvali. 

Popolnoma ista stvar se dogaja v tem pisanju – in to je škandal (in seveda velik zločin). Seveda 

večina ljudi pri takih hudih grožnjah »pade na kolena« in to je njihov namen. 

Poslati Vljudno vabilo in v njem po načelu MOČI in lažnive AVTORITETE zagroziti, če se ne odzoveš. 

NE USTRAŠITE SE NEUPRAVIČENIH GROŽENJ IN NE RAVNAJTE BREZGLAVO IN V VAŠO ŠKODO! 

Kvadratek št. 7 – dodatne nezaslišane grožnje 

 

 

 

Samo poglejte si to 

dvolistno pisanje in opazili 

boste, de je večina pisanja 

namenjena grožnjam. 

Nezaslišano! 

 

 

 

 

 

Kvadratek št. 8 – Kdo je na 
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strani ponudnika prevzel jamstvo v tem komercialnem postopku? 

V kvadratku št. 8 vidite, da je ponudnik neka višja sodnica X, katere ime sem izbrisal, da ohranim 

ČAST in KOMPETENTNOST v tem komercialnem postopku.  

Ali ona jamči v tem postopku?  

Logično bi že bilo, če je ta višja sodnica X pošiljatelj te komercialne ponudbe. Ampak banditi in 

odpadniški plačanci so spretni zločinci,  saj lahko v nadaljevanju vidite, da komercialne ponudbe  

NI PODPISALA omenjena višja sodnica X, ampak je po njeni odrebi le-to podpisala pristojna sodna 

oseba?! 

Sam nima pojma, kdo je ta skrivnostna oseba, ki v bistvu prevzema komercialno jamstvo in 

kazensko odgovornost v tem postopku. Poleg tega se je ta »čudežna komercialna  spaka« 

podpisala tako, da je podpis NIČEN in NEVELJAVEN, saj podpis ne sme prekrivati ostalega besedila 

v pisanju. Ta čečka torej ne pomeni NIČ.  

NI JAMSTVA – NI POSTOPKA. 

 

Quo warranto 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quo_warranto 

V britanskem in ameriškem običajnem zakonu (ang. Common Law)  qou warranto pomeni 

(srednjeveška latinščina) = s kakšnim jamstvom/poroštvom?) in je prerogativen spis, ki zahteva od 

osebe/človeka, ki mu je namenjen, da pokaže katero avtoriteto ima, da izvršuje neko pravico, moč 

ali franšizo, za katero trdi, da do zaseda. 

Prerogativna pisanja: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Prerogative_writ 

Šest pisanj (ang. Writs) je tradicionalno klasificiranih kot prerogativnih pisanj: 

- certiorari – ukaz višjega sodišča, ki usmeri nižje sodišče, da pošlje evidence iz določenega 

primera v pregled; 

- habeas corpus – zahteva, da se ujetnika privede pred sodišče, da se določi ali obstaja 

zakonita avtoriteta, da zadržujejo osebo/človeka. 

- mandamus – ukaz višjega sodišča, da prisili ali usmeri nižje sodišče ali vladnega uslužbenca, 

da svoje zadolžitve opravlja častno/pravilno. 

- prohibition – usmerjanje podrejenega, da preneha delati nekaj, kar prepoveduje zakon. 

- procedendo -  poslati primer iz prizivnega/apelacijskega sodišča na nižje sodišče, da bi se 

postopek nadaljeval proti sodbi. 

- qou warranto – zahtevati od osebe/človeka, da jasno pokaže, s katero avtoriteto izvršuje 

moč/silo – torej kakšno je njegovo jamstvo. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quo_warranto
https://en.wikipedia.org/wiki/Prerogative_writ
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Arhiviranje prejete in oddane pošte 

Za današnji zaključek naj vas dobronamerno opozorim še na arhiviranje prejete in oddane pošte. 

Kot ste videli na mojem primeru od OKROŽNEGA SODIŠČA NA PTUJU in seveda sem prepričan, da 

sami to že veste - vse kar dobite iz komercialne nebožanske matrice iz nasprotne strani se vodi in 

evidentira pod istim spisom oziroma opravilno številko, proti kateremu MORAMO postaviti 

mogočen »obrambni zid« poln dejstev in dokazov. Ta »obrambni zid« je pravilno arhivirana prejeta 

in oddana pošta, ki mora biti pravilno označena in hranjena, da lahko tvori dokazni material, ki vam 

bo prišel še kako prav, če boste uveljavljali odškodninske zahtevke v obliki administrativnega 

postopka  za pridobitev zastavne pravice ali kakšnega drugega odškodninskega zahtevka, pa tudi 

če boste sprožili kazenske postopke proti vpletenim v komercialno prevaro in komercialni zločin 

ter zločine proti človečnosti. 

Seveda bomo govorili tudi o arhiviranju pošte ob neki drugi priliki, morda v tretjem delu tega 

tematskega sklopa. 

Zaključna misel 

Upam da mi je uspelo na tem primeru prikazati, kako pomembno je imeti v komerciali vsaj 

osnovno znanje o ravnanju in delovanju znotraj te nebožanske matrice. 

Verjamem, da je za večino novo to, da se komercialnipostopek prične s pravilnim prevzemom 

poštne pošiljke oziroma neposrednim prevzemom - »v roke« - komercialne ponudbe. Če že v tem 

uvodnem delu napravite napako, se bo le-ta vlekla čez celotni postopek in vaše možnosti za uspeh 

v teh postopkih bodo zato manjše, včasih celo nične. 

Ko pravilno prevzamete poštno pošiljko, je pomembno, da ne onečastite same pošiljke tako, da 

kuverto raztrgate na drobne koščke. Odprite jo z občutkom in dokažite, da ste častivreden človek – 

ne samo nasprotni strani, tudi vam samim. 

Šele nato skrbno preberite vsebino in si izpišite pripombe in opombe na njo. Nikar ne čečkajte po 

prejetem papirju.To je nedopustno. Ohranite poštno pošiljko neomadeževano  in tudi tako izkažite 

ČAST do nasprotne strani ter ustvarite polje mogočne KOMPETENTNOSTI, ki dobesedno utrdi vaš 

vrhovni status, položaj in kapaciteto v teh igrah.  

Človek iz mesa in krvi – ki poseduje božansko iskrico in je zato »Stvarnik v plenicah« - je vrhovni 

skrbnik na Zemlji, zato delujte tako, da boste vredni tega naziva.  

Če se izrazim leposlovno in ne pravno bi rekel takole: 

Le svetloba lahko prekrije temo, zato poskušajmo čim večkrat delovat po načelu ČASTI, ki se kot 

rdeča nit vleče tako skozi božanski sistem pravičnosti kot tudi nebožanski/trgovski sistem 

pravičnosti. 

Hvala za pozornost. 
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