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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 10 

Kako pripraviti listino o pogojnem sprejetju 

v izogib prisotnosti na sodišču  
Dat-Um: 

tretjega dne [3] meseca malega srpna [7] dvajset-enaindvajset [20-21] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

Živimo v zares nenavadnih časih, v katerih si spremembe na boljše in spet na slabše sledijo v tako 

hitrem ritmu, da velikokrat sedim v razmišljujoče-meditativnem stanju, v katerem moram izmed 

skoraj nešteto tematik izbrati neko vsebino, ki bi bila najprimernejša za sobotno druženje.  

Zagotovo drži, da ste poslušalci in bralci vsebin, ki jih izvajava z Bojanom v okviru  

P r a s i n d i k a t a velikokrat vznemirjeni, ker se vam zdi, da nikoli ne končamo začetega. Seveda 

je vaše razburjenje upravičeno do trenutka, ko se boste dodobra začeli zavedati, da je pristna 

realnost popolnoma nekaj drugega kot tisto, kar mislite da veste/vemo o njej. Z našimi čutili lahko 

zaznamo le izjemno majhen delež realnosti in ker nas parazitski sistem že od samega rojstva 

usmerja v delovanje samo ene polovice možganov (leve – moško načelo delovanje človekove psihe 

ali male arkane) je izkoristek našega doumevanja pristne realnosti samo nekaj odstotkov (približno 

3-4%).  

Samo zamislite si neki stroj, na primer avtomobil ali pa računalnik, ki bi deloval s 3% kapaciteto. Kaj 

hitro bi ga zavrgli, saj bi bil dobesedno neuporaben.  

Zato je tako pomembno, da v teh izvajanjih poskušamo »trenirati« in negovati tudi desno stran 

male arkane, da bi razvili tiste notranje čute, ki nam bodo omogočili »videti« mnogo večji del 

veličastnosti božanske matrice na eni strani kot tudi nagnusnost nebožanske na drugi strani. 

To je mogoče samo tako, da se v umu »sprehajamo« po multidimenzionalnem blodnjaku na 

podoben način kot takrat, ko skupaj s svojimi najbližjimi sestavljamo zelo zapletetno sliko iz 

sestavljanke iz mnogih koščkov (ang. Jigsaw Puzzles).  

Zagotovo ste kdaj poskusili s takšnimi sestavljankami in zato boste razumeli, če rečem, da je na teh 

delavnicah, na katerih sestavljamo multidimenzionalno sliko pristne realnosti, zelo zelo podoben 

proces postavljanja koškov v celotno sliko. Zato na videz razmetane vsebine, ki na začetku med 

seboj nimajo neke vidne in »oprijemljive« povezave, začnejo kasneje dobivati svoj smisel. 

In če boste vztrajali in ne boste preveč neučakani zaradi strahu pred bližnjo prihodnostjo, boste za 

nagrado vednobolj ostro videli delčke te na videz zapletene multidimenzionalne slike.  
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Seveda bi bil precej aroganten in narcisoiden, če bi trdil, da vidim celotno sliko v njeni neverjetni 

popolnosti. »Ne, ne vidim je,« vam lahko iskreno in na glas priznam. Jasno vidim samo nekatere 

delčke te slike in seveda z gotovostjo vem, da bomo skupaj dodajali v to tapiserijo božanske lepote 

in ljubezni vedno nove in nove koščke. 

Še preden se lotimo uporabnih nasvetov v boju proti zlu, ki ga v veliki meri pooseblja celoten 

današnji pravno-sodni sistem, mi dovolite, da se na kratko vrnem na zamisel Spomenica Enega in 

zamisel En-Dar ter vam poskušam naslikati dva nasprotna si pola teh istih zamisli. Torej gostiteljsko 

polariteto/miselnost na eni strani in parazitsko polariteto/mislenost na drugi strani. 

Seveda bom najprej naslikal gostiteljsko polariteto skozi misli Nikole Tesle. Za ta res zanimiv citat 

se moramo zahvaliti Thomasu, ki ga je nekje objavil (ne spomnim se več kje), ki na najboljši način 

potrjuje to, kar skušava z Bojanom povedati o zamisli En-Dar in Spomenica Enega.  Izbrane besede 

Nikole Tesle osmišljajo ravno to gostiteljsko naravnanost/miselnost. 

Zavedam se, da ljudje več nismo navajeni brezpogojno podarjati drugim ljudem. No, hvalabogu 

obstaja še zmeraj mikro družinsko okolje, v katerem večina še zmeraj »trenira« ta veličastna 

božanska/gostiteljska  dejanja.  

Vsak med vami lahko pobrska po zasebnih spominih in izbrska tiste prijetne občutke in energije, ki 

te prelijejo, ko nekomu, ki ga imaš rad, nekaj brezpogojno podariš. Predlagam vam, da se večkrat 

na dan v miru vsedete in si prikličete te občutke na dan. 

Mnogi med vami, ste hitro dojeli veličastnost te vrline. Pravzaprav sem pozitivno presenečen nad 

vašim številom. 

Najraje bi z imeni omenil vse vas, ki ste v trenutku dojeli te gostiteljske energije. Vendar tega ne 

upam narediti, ker bi lahko zaradi  presenetljivo velikega števila vseh, koga nenamerno izpustil in 

mu storil veliko krivico.  

Itak se boste drage sestre in bratje sami prepoznali  kot takšni in lahko vam povem, da sem zares 

ponosen in radosten, da sem lahko del vašega življenja in da lahko z vami delim vse dobre in slabe 

trenutke v tej igri življenja.  

Tisti pa, ki še niste prepričani, da je pot dajanja tista ta prava pot – nikar ne obupajte. Nikoli vas ne 

bom obsojal, ker ne vem, katere so tiste izkušnje v vašem življenju, ki vam še zmeraj postavljajo 

ovire za spremembo miselnosti. Ker gre za drastično spremembo pač nekateri potrebujete malce 

več časa in maneverskega prostora. Zato vam želim podariti še en skromen in preprost nasvet, ki 

izvira iz mojih lastnih izkušenj, ki sem jih večkrat omenjal v pisanjih.  

Poskusite in začnite tako, da najprej podarite brezpogojno darilo sebi. En-Dar v obliki Svečane 

zaprisege samemu sebi, ki ga členi P r a s i n d i k a t a imenujemo Svečana Spomenica Enega. 

Mnogi »negodujete«, da imate premalo informacij, da bi sestavili Spomenico Enega. Želite 

vzorec/mušter na katerega se želite »nasloniti«pri oblikovanju. Nič hudega. Seveda se lahko 
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naslonite na svečano listino kogarkoli – tudi mojo ali Bojanovo ali katerokoli drugo. Noben 

problem. 

Vaše dileme in »kolebanje« samo dokazujejo, kako izjemno zahteven je prehod iz parazitske v 

gostiteljsko mislenost.  

Vendar sem globoko prepričan, drage sestre in bratje, da vam bo ta prehod uspel. Ko vam bo in ko 

bo vaše število začelo strmo naraščati, vam z vso odgovornostjo in vedenjem povem, da se bo 

takrat parazitski sistem zrušil kar sam od sebe kot majava hiša iz kart. Če namreč odvzamemo to 

karto, ki tvori temelje te hiše, ta hiša zagotovo pade. Saj ste se kdaj kot mladenke in mladeniči 

igrali to igro s kartami in veste, kako se to zgodi. 

Poglejmo sedaj, kaj pravi Nikola Tesla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimam več kaj dodati k temu angelskemu sporočilu razen tega,  

da imam rosne oči vedno kadar ga preberem,  

ker globoko gane mojo dušo in srce. 

Seveda moram z veliko muke in odpora naslikati tudi drugo stran istega kovanca – torej polariteto 

čistega energetskega parazitstva, saj je to informativno-izobraževalna delavnica, kjer spoznavamo 

obe paradigmi/miselnosti in jih primerjamo zato, da bo vaša odločitev za spremembe sčasoma 

dozorela in bomo končno lahko v miru in slogi gradili temelje za rajski svet popolnega obilja za vse 

kar tukaj - na Zemlji. 

Pred vami je 14 dni stara korespodenca med odpadniškimi plačanci in  zločinci v Angliji. Morda so 

vam imena v tem Memorandumu znana ali pa ne. Sami si poglejte kdo so ti izmečki človeške 

družbe. Pisec je razvpit odpadniški tehnokratski plačanec iz Imperial College of London, ki ga 

predvidevam vsi poznate, saj je ravno ta stvor pripravil matematični model, ki je bil na začetku 

lažnive korona krize vzrok za to, da je WHO razglasil lažnivo pandemijo. Tudi o tem sem pisal pred 

več kot letom dni v enem izmed »obvestil iz bojišča«.  
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Seveda imamo tudi pri nas svoj Imperial College, ki se imenuje Inštitut Jožefa Štefana. Ali ni to 

naravnost grozljivo. Ko sem včasih slišal za ta inštitut, so moji občutki in čustva bila naslednja: 

spoštovanje, zaupanje, podpora, občudovanje … 

Danes so ti občutki in čustva popolnoma drugačna: gnus, sveta jeza, nezaupanje, odpor, 

zaničevanje … 

Kaj mislite, da sem zaradi tega malo čuden ali pač so te (in seveda dobesedno vse druge) 

renomirane inštitucije »zasedli« sami zločinski in nagnusni nepridipravi? 

Poglejmo, kaj nam psevdo znanstveniki ali tehnokratski sprevrženi megalomanski naduteži, ki se 

kitijo z bleščečimi nazivi, »lepega« ponujajo v dar v tretji tretjini tega leta in kasneje. 

 

Spodaj je torej njihova svečana Spomenica Enega in njihov En-Dar!? 
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Memorandum  (Spomenica) 

dr. Frank Atherton, dr. Michael McBride, dr. Susan Michie, dr. Gregor Smith, dr. Richard Taylor,  

sir Patric Vallance, dr. Jonathan van Tam, Chris Whitty 

Od: Neil Ferguson 

Datum: 14. 6. 2021 

Zadeva: Naslednji koraki – Trajno popolno zaprtje v Združenem kraljestvu (Velika Britanija) 

Z bližajočo se odločitvijo in najavo, ki jo bo posredoval kasneje danes predsednik vlade, glede 

štiritedenskega podaljšanja popolnega zaprtja Velike Britanije, imamo sedaj relativno ozko okno 

priložnosti, s katero lahko finaliziramo naše naslednje korake v procesu. 

Ostaja ključno za vsakogar, da ostane na liniji, za nas pa da si zapomnimo, kaj je naš skupni namen 

izza vsega tega. Bilo je težko – in bo še težje – vendar le pod pogojem, da ostanemo enotni in 

uspemo prepričati večino dežele , da to delamo z dobrimi nameni, bomo zmožni premakniti se v 

drugi del načrta. Na kratko, premakniti se proti trajnemu popolnemu zaprtju dežele od četrtka 15. 

julija, zaradi spike proteina v novi indijski in nepalski »varianti virusa« (delta varianta- kar je samo 

preoznačevanje senenega nahoda). 

»Virus« je do sedaj bil zelo dobičkonosen in rodoviten za nas in ne obstaja omejitev, zaradi katerih 

ne bi mogli še naprej profitirati, tako v finančnem smislu kot tudi ugledu. Vendar moramo 

zagotoviti, da imamo celostno in popolno sodelovanje vlade in medijev pri tem in uporabiti 

propagando, da je preprosto preveč tvegano, da bi še naprej pustili poletno sprostitev.  

Povečevanje (umetno, op. avt.) teh variant virusa lahko oblikujemo na primer s pomočjo: 

- protestov proti lockdownom (to bi bilo zelo dobro uporabiti glede na nedavne dogodke); 

- nogometne tekme (EURO 2021 v Angliji in Škotski); 

- povečanje populacije med poletjem – obalne destinacije, tematski parki, podeželje in 

turistične destinacije znotraj dežele. 

Če damo v javnost informacijo, da bo zaradi teh dogodkov več »variant«, ki bodo popolnoma 

zlomile Nacionalni zdravstveni sistem (NHS), če ne bomo takoj primerno opravili z njimi, potem bi 

morala biti javnost voljna in voljnost ter privolitven značaj mas bodo ključne, da bomo prečkali 

ciljno črto. Zaradi tega moramo odigrati svojo vlogo v spreminjanju naše dežele. To bo povzročilo, 

da bodo tudi drugi uvedli lockdowne, ki so del Kalergijevega in WEF/Schwab načrta, med katere 

spada tudi Okoljsko in vodno pomanjkanje (2022-2023), pomankanje hrane (2023-2024), zlom 

globalnih financ in masovna globalna inflacija (2024-2025), ki bodo kulminirale v finalizaciji UN, 

WHO in WEF skupnega globalnega Kalergi načrta za leto 2025. 
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Vem, da ste nazorno občutili neverjetno razliko med gostiteljsko in parazitsko miselnostjo. Ni 

potrebno več mnogih dodatnih pojasnil in odvečnih besed.  

Morda samo dodatno pojasnilo za razširjanje obzorja: Kdo je bil grof Richard von Coudenhove-

Kalergi? 

 

Takoj, ko je ta nagnusen Memorandum bil objavljen na internetu, so vpleteni preko in s pomočjo 

kolaboratorskih izdajalskih medijev hiteli zanikati obstoj takšnega Memoranduma.  
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Seveda prebujenim in poduhovljenim ljudem – ljudem z zdravo pametjo – ni težko oceniti 

verodostojnost takega parazitskega Memoranduma, saj tudi pri nas zločinski koglomerat banditov 

in norcev zelo odločno in glasno napoveduje četrti val in ponovno zaprtje tako imenovanega 

javnega življenja. 

»Isto sranje, samo drugo pakovanje,« bi rekli Srbi. 

 

Uvodnik v informativno-izobraževalno delavnico: 

Kako pripraviti listino o pogojnem sprejetju v izogib prisotnosti na sodišču 

 

Pojavila se je naravnost čudovita priložnost, da vam predstavim listino o pogojnem sprejetju, kadar 

te vabijo na »sodišče« in si ti tega ne želiš, ker veš ali vsaj slutiš, da v tej »hiši« ne delujejo v tvoje 

dobro, ampak v dobro njihovim lastnih žepov in žepov njihovih nadrejenih. 

V začetku junija sem namreč dobil v poštno pošiljko, ki sem jo pravilno dvignil, saj imam 

polnomočje iz Varovalnega sporazuma (o katerem bomo kdaj drugič govorili bistveno bolj 

natančno). Pošiljatelj pošte je Okrožno sodišče na Ptuju in naslov dokumenta, ki ga pošilja višja 

sodnica tega sodišča, je V A B I L O  P R I Č I.  
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Naslovnik na poštni pošiljki je Durjava Primož. Torej naslavljajo fizično osebo, kar lahko z lahkoto 

preveriti, saj na vašem Mednarodnem rojstnem listu piše priimek in ime na isti način. Teritorialna 

vojaško-pomorska jurisdikcija/sodna pristojnost torej. Jurisdikcija v kateri želijo s pomočjo 

jezikovne in besedne črne magije speljati nevednega in ubogega »navadnega« človeka, da 

prevzame jamstvo za celoten postopek, ki je velik biznis in bogato polni žepe »črnih magov« in na 

suho prazni žepe »uboge pare«.  
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V naslednji sliki bomo pogledali v notranjost kuverte, kjer se nahaja neko sodno pisanje. To sodno 

pisanje je po predvidevanju Vabilo priči na »sodišče«. Vabilo? Na sodišče?  Katero sodišče? Koga 

vabijo? Kaj želijo od povabljenca/naslovnika?  
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quo warranto 

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

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

latinščina) = s kakšnim jamstvom/poroštvom?) je prerogativen spis, ki zahteva od osebe/človeka, ki 

mu je namenjen, da pokaže katero avtoriteto ima, da izvršuje meko pravico,moč ali franšizo, za 

katero trdi, da do zaseda. 

 

 

 

 

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

 

To je za danes vse z moje strani. Za zaključek naj najavim informativno-izobraževalno delavnico v 

torek ali sredo ob devetnajsti [19] uri in bo trajala predvidoma 2 uri in eno uro Q/A razprave, v 

kateri bom predstavil v zasebnem zoom druženju moj odgovor na V A B I L O   P R I Č I  in 

natančno analizo postopka pogojnega sprejetja ponudbe.  

Položaj je res zanimiv, kajti deveti dan [9] meseca malega srpna [7] leta dvajset-enaindvajset  [20-

21] mi neka višja sodnica na Okrožnem sodišču na Ptuju, ki se ne upa niti podpisati pod navidezno 

Vabilo priči (logično), pošilja le-to preko mikro d.o.o. podjetja, ki opravlja sodne storitve in se 

imenuje OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


13 
 

 

 

 

Lahko bomo »v živo« spremljali »reality show«, saj bo v petek, devetega [9] meseca malega srpna 

[7] ob 12 uri predvidoma potekala sodna obravnava in zaslišanje prič.  

Seveda se ne bom pojavil na tej sodni obravnavi. Videli bomo, kakšen bo odziv nasprotne strani na 

to pisanje. 

Če želite, da vam pošljem povabilo na informativno-izobraževalno druženje, mi napišite sporočilo 

na mail: prasindikat@gmail.com 

Hvala za pozornost. 
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