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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 12 

Pogojen sprejem komercialne ponudbe 

V A B I L O  P R I Č I 

Dat-Um: 

štirinajstega dne [14] meseca malega srpna [7] dvajset-enaindvajset [20-21] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

Na zadnjem informativno-izobraževalnem druženju sem vam predstavil primere pravilnega 

sprejemanja poštnih pošiljk iz »uradnih/javnih« naslovov, analizo vsebine kuverte in pisanja ter 

administracijo prejete/oddane pošte in še kaj. 

Najprej torej poskušate čim bolje »dekodirati« prejeto pisanje, da si lahko oblikujete osnovne 

iztočnice za odgovor s pogojnim sprejetjem ponudbe – videli ste mojo preprosto analizo s 

pomočjo rdečih kvadratkov – poskenirajte kuverto + pisanje in jih shranite v računalniški arhiv. 

Tako »opremljeni« pričnite s pisanjem. 

Šli bomo skozi kar obširen odgovor višji sodnici X iz OKROŽNEGA SODIŠČA NA PTUJU, ki ima 

naslov 

Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju ponudbe 

Sklic: VABILO PRIČI - I Pom 7058/2017-725 za deveti dan meseca malega srpna  

leta dvajset-enaindvajset 

Sigurno se boste strinjali, če rečem, da je to kar zapleten in dolg naslov. Vendar pa se boste strinjali 

tudi, če rečem, da moramo v naslovu čim bolj jasno opredeliti/definirati katero ponudbo pogojno 

sprejemamo.  

In to bom čez celotno pisanje ponavljal kot mantro. Boste videli v nadaljevanju. 
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Številka 1  - Pravna listina zasebnega prava 

Z lahkoto lahko v besedilu pod številko 1 opazite, da sem uporabil rdečo bravo. Zakaj? Rdeča 

barva je opozorilna barva in prejemnika opozarja na pomembne podrobnosti v listini. V tej fazi 

postopka, ki se imenuje Vljudno obvestilo o opogojnem sprejetju ponudbe, sklic V A B I L O  P R I 

Č I – I Pom 7058/2017-725 za deveti dan meseca malega srpna leta dvajset-enaindvajset, sem že v 

opozorilnem besedilu dal naslovljenki jasno vedeti, da jo v tej listini naslovljam iz vrhovne zasebne 

zemeljske jurisdikcije – iz zemeljske igre življenja. 

Ker se bo zaradi neodzivnosti naslovljenke postopek pogojnega sprejetja verjetno nadaljeval preko 

prvega opomina in drugega opomina do privzete izjave o neizpolnjevanju obveznosti (ang. Notice 

of Default), v kateri pa bom uporabil vam že vidna besedilna opozorila: 
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Številka 2  - Pošiljatelj=upnik pojasnila=vrhovni skrbnik vsega na Zemlji/prokurator fizične ali 

naravne ali civilne osebe. 

V uradni korespodenci/medsebojnem sporazumevanju se vedno najprej napiše pošiljatelj 

listine/dokumenta. V mojem primeru sem to človek iz mesa in krvi, ki je vrhovni skrbnik vsega na 

Zemlji/prokurator ter  edini upnik pojasnila (saj pošiljam listino o pogojnem sprejetju ponudbe).  

Upnik se vedno piše na desni strani lista. 

Številka 3 - Naslovljenec=dolžnik pojasnila=domnevni skrbnik pravne osebe PRIMOŽ DURJAVA, 

prokurist pravne osebe PRIMOŽ DURJAVA je tožileč (in tudi odvetniki). 

Seveda je naslovljenec zato dolžnik pojasnila, saj je domnevni skrbnik pravne osebe PRIMOŽ 

DURJAVA.  

Dožnika se zmeraj napiše pod upnika in na levi strani. 

Številka 4 – Kje in kdaj; Dat-Um 

Ne glede na to ali se vam zdi to pomembno ali ne – črni svečeniški magi nas hočejo preko svojih 

plačancev vedno znova speljati v njihov si-s-tem tako, da uprabljamo gregorijanski koledar in s 

tem damo-Um => Dat-Um parazitskemu/satanističnemu sistemu.  

Če uporabljate gregorijanski koledar, morate vedeti, da je zasebne narave in je zato zaščiten 

(blagovna znamka). Verjetno se strinjate, da ni priporočljivo »pasti krav« skupaj s temi 

psihopatskimi odpadniki. 

V izogib nevšečnostim, ki se lahko zgodijo zaradi uporabe nečesa, za kar nimate izrecnega 

dovoljenja nosilca »blagovne znamke«, raje uporabite svoj način beleženja datuma, ki pa naj bo 

zelo podoben gregorijanskemu, da se čim bolj zmanjšate možnost napačnega tolmačenja.   
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Številka 5 – Osnovne arhivske informacije o listini 

Vidite, da z opozorilno/rdečo barvo najprej napišemo, da jim pošiljamo originalno kopijo/kopijo 

originalne listine. To pomeni, da doma v arhivu zadržite original in naredite eno (ali več originalnih 

kopij), ki jiih pošljete naslovljencem. 

Zaznamek avtorja ali sklic ali opravilna številka so izjemno pomembna sestavina pravno-

komercialnega pisanja, saj zaznamek namreč poveže skupaj različna pisanja v evidenco/spis/arhiv, 

ki tvori »obrambni zid« iz dokaznega gradiva. 

Opozorilo: 

Uradno pošto vedno pošiljamo priporočeno in s povratnico, saj na ta način tvorimo dokazen 

material, da so od padniški plačanci zares v roke prevzeli naša pisanja in onečastili postopke tako, 

da na pisanja niso odgovarjali. 

Številka 6 – Naslov listine  

Vljudno obvestilo o pogjnem sprejetju ponudbe V A B I L O  P R I Č I 

sklic: I Pom 7058/2017-725 

za deveti dan meseca malega srpna leta dvajset-enaindvajset 

Naslov listine izgleda precej zapleteno, saj je dolg in dolgočasen, vendar je potrebno vedeti, da 

pravna pisanja niso leposlovna pisanja, zato se morate navaditi na to, da je današnji pravni svet le 

dolgočasen primitiven komercialni svet, kjer spretni trgovci zla skušajo na vsakem koraku z 

besedami uročiti in prevarati nič hudega slutečega božanskega človeka. 
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Kaj je preambula? 

Zagotovo ste opazili, da se vsak pomembnejši pravni predpis, zakon, ustava ali mednarodna 

pogodba – celo vsako »sodno pisanje« - začne s preambulo oziroma »naslanjanjem« na nek 

zakonodajni »okvir«. 

Poglejmo, kako definirajo to ubesedeno zamisel različni viri: 

 

 

 

 

 

 

 

Številka 7 – Resolucija Združenih narodov 61/295 o pravicah prvobitnega prebivalstva (ang. 

United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People)  

Številka 8 – Ženevska konvencija IV, ki govori o zaščiti civilnih oseb med vojno iz leta 1929. 

                    Haška konvencija iz 1907, ki govori o pravicah in dolžnostih zaveznikov v času     

                    pomorske vojne. 

Številka 9 – Zakoni S.H.A.E.F., SMAD in Allied High Commission 

Številka 10 – druge mednarodne pogodbe 
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Številka 1 - Vsak ima pravico definirati kdo je kdo in kaj je kaj – saj je vso pravo v bistvu pravica 

definicije. Zato nikar ne preskočite tega dela pisanja, saj je nepogrešljiv.  

Na ta način namreč določite statuse, položaje in kapacitete različnih avatarjev v komercialnih igrah 

in na ta način »vržete rokavico« nasprotni strani, da jih izpodbija. 

Številka 2 – Tukaj definiram status, položaj in kapaciteto avtorja te listine – človeka iz mesa in krvi, 

ki ga običajno kličejo primož, sin ostoja in marjete iz Maribora – vrhovni skrbnik vsega živega in 

neživega na Zemlji in nosilec alodialne dediščine. 

Ne si mislit, da zaključki iz Berlinskega kongresa iz leta 1878 več ne veljajo. Seveda veljajo – le 

prekriti so bili z dvema komercialnima matricama/jurisdikcijama. 
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Številka 3 – V tej točki jasno definiram, da nisem nisem fizična/naravna oseba in ne pravna oseba, 

ampak sem temeljni upravičenec in edini upnik v obeh komercialnih jurisdikcijah.  

Številka 4 – Kot tak sem v igri življenja IZVZET iz obeh komercialnih pravnih redov. 

Številka 5 – Tukaj kot avtoriziran reprezentant fizične osebe Durjava Primož definiram in 

uveljavljam status, položaj in kapaciteto pravičnega lastninskega upravičenja. 

Številka 6 –Tukaj definiram varovalen interes iz Varovalnega sporazuma, ki ga bomo zelo kmalu 

natančno pojasnili. 

Številka 7 – Tukaj prvič definiram status, položaj in kapaciteto nasvlovljenke kot tretje stranke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka 8 – Tukaj definiram njen status, položaj in kapaciteto administratorja na municipalnem 

sodišču (ki sploh ni pravo sodišče). 

Številka 9 – Še nekrat poudarim, da je ta višja sodnica tretja stranka iz Varovalnega sporazuma in 

dolžnica pojasnila, zato bom od nje v nadaljevanju zahteval, da razkrije višino komercialnega 

jamstva v tem postpoku in zavarovatelja odgovornosti. 
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Številka 1 – Časten komercialen pozdrav – Spoštovana 

s-pošto-vana => s-pošto-pozvana 

Številka 2 – Najprej povem, da sem se seznanil s poštno pišiljko in njeno vsebino. 

Številka 3 – Že takoj v uvodu povem, da mi je jasno, da so mi poslali komercialno ponudbo in da 

kot KOMPETENTEN in ČASTIVREDEN človek iščem jamstvo v tem postopku. Povem tudi, da 

predvidevam, da je z modrim mokrim črnilom podpisala naslovljenka X. Seveda gre za domnevo, ki 

pa lahko v tem norem sistemu postane dejstvo, če naslovljenka X ne bo na to domnevo 

odreagirala in jo izpobijala. 

Številka 4 – V tem in drugih pravnih/komercialnih pisanjih lahko opazite, da se skozi njih ČAST 

vleče kot rdeča nit. Tudi v tej točki, saj sem pogojno sprejel njeno ponudbo. 

Številka 5 – V naslednji sapi hitim naslovljenki pojasnjevati, da bom pogoje iz njene ponudbe 

sprejel, ko bo zagotovila vsa določila in pogoje v tem pogojnem sprejetju ponudbe. Žogica je torej 

na njeni strani, zato MORA odreagirat, če seveda ne želi izgubiti postopka.  

Številka 6 – Kot ste morda opazili, ves čas pišem v tretji osebi.  

Tukaj dajem naslovljenki jasno vedeti, da vem, da delujejo prevarantsko. Kljub temu zato, da 

ohranim ČAST tako, da poskušam »ozdraviti« komercialni postopek, izrazim samo sum 

onečaščenja skrbniške in koristniške pozicije. 

Jasno dam tudi vedeti, da s takšno ponudbo ni upravičena do moje pozornosti.  

Ponudbo želim torej »ozdraviti« s pomočjo pogojnega sprejema ponudbe. 

Številka 7 – V skladu z načelom ohranitve ČASTI v tem odstavku ponudim popolno odgovornost 

in neomejeno jamstvo za zapisane izreke=trditve, ki jih bom v nadaljevanju tega pogojnega 

sprejetja postavil. 

Naslovljenko pozovem, da sprejme stav-stavo tako, da izpobija zapisane izreke=trditve v tem 

pogojnem sprejetju tudi s popolno odgovornostjo in neomejenim jamstvom. 
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Številka 1 – pravilen/častivreden sprejem poštne pošiljke + »poziv k zdravljenju ponudbe«. 

Številka 2 – Razlogi za »zdravljenje« so v sumu onečaščenja pozicij v odnosu do oblike lastnine 

(skrbnik na eni - upravičenec in varovana stranka na drugi strani). Dodan je še poziv k 

»ozdravljenju« ponudbe tako, da pošiljatelj dostavi nov pravno korekten dokument. 

Številka 3 – QUO-WARRANTO ali kdo jamči. Vedenje o tem mogočnem pravne sredstvu pomeni 

nočno moro za služabnike zla in inštitucije kot so na primer zavarovalnice, ki zavarujejo 

odgovornosti na zasedene »javne« funkcije odpadniških plačancev.  

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

Številka 1 – »Zdravljenje komercialnega postopka s pomočjo ČASTI in VERODOSTOJNOSTI. 

Številka 2 – Rok za ugovor/izpodbijanje izrekov in tudi celotnega postopka pogjnega sprejetja 

ponudbe 

Molk in/ali nadaljevanje postopka, brez upoštevanja pravic avtorja do izpogajanja pogojev v 

ponudbi, ki sem jih sprožil in jih uveljavljam v postopku pogojnega sprejetja ponudbe, pomenijo 

grobo onečaščenje teritorialnih vojaško-pomorskih pravil in pozicij kot tudi municipalnih trgovsko-

pomorskih pravil in pozicij. 

Ker seveda od nečastnih odpadniških plačancev ne pričakujem odgovora, zato v najavim, kaj bom v 

nadaljevanju naredil, da ohranim spet ČAST in VERODOSTOJNOST. 

Številka 3 – Najprej ji povem, da od tega trenutka naprej nič več ni »zastonj. Da ne bom sodeloval 

v tem postopku na podlagi svobodne volje in da si bom vse zaračunal. 

Številka 4 - V drugi sapi ji povem, da bo dobila opomin, če ne bo odgovorila ali nezadovoljivo 

odgovorila na pogojno sprejetje ponudbe. Povem ji tudi, da ustvarjam evidenco in spis, ki bo tvoril 

dokaze proti njej, če bo nadaljevala postopek. 
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Številka 1 – Štirje pomembni izrazi v zaključnem pozdravu: 

1. spoštovanje  ki jasno kaže na komercialno matrico (s-pošto-vani=s-pošto-pozvani); 

2. brez onečaščenja= ČAST kot pomembna vrlina v sistemu trgovske pravičnosti (tudi 

 božanske); 

3. brez prejudica = VSE PRAVICE PRIDRŽANE - UCC #1-308; 

4. brez pogajanj = BREZ POGAJANJ - UCC #3-106. 

Številka 2, 3 in 4 – trije avatarji, en avtoriziran reprezentant 

Kot vidite je avtor te listine (primož iz mesa in krvi) naveden prvi med  tremi avatarji, kar je logično, 

saj ima med vsemi tremi avatarji najvišji/vrhovno pozicijo v tem multidimenzionalnem blodnjaku. 
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Človek iz mesa in krvi ima namreč moč, da iz statusa, položaja in kapacitete grantor-ja, trustor-ja, 

Setllor-ja – torej upnika – postavi svoje pravo, saj:  »vso PRAVO je PRAVO DEFINICIJE« - zato 

svojepraven avtor. 

V teritorialni komercialni igri smrti sem primož iz mesa in krvi avtoriziran reprezentant fizične 

osebe, naravne in civilne osebe, saj imam v tem igralnem polju še zmeraj neposreden nadzor nad 

avatarjem v tej igri – fizična/naravna oseba Durjava Primož. 

V municipalni komercialni igri smrti pa ima primož iz mesa in krvi varovalen interes nad 

upravičenjem pravne osebe PRIMOŽ DURJAVA, saj je to najboljši način nadzora nad tem avatarjem, 

kajti neposredni odnos v trustu med človekom iz mesa in krvi ter pravno osebo ne obstaja. 

Številka 5 – avtorizacija 

Oseba podpiše, avtor pa avtorizira. Pomembno je (podobno sem govoril, ko uporabljate podpis in 

UCC paragrafe), da poleg avtograma dopišete A.R. (avtoriziran reprezentant/pooblaščenec) 

Številka 6 – anulirana znamka  

Univerzalna poštna zveza/Svetovna poštna zveza (ang. Universal postal Union) je ena 

najpomembnejših inštitucij na zemlji in v komercialnem svetu- Svetovna poštna zveza ima svojo 

ustavo (tudi Mednarodna organizacija dela (ang. International Labor Organization) jo ima), ki je 

nad vsako ustavo kartelnih poštnih območij – Republika Slovenija. 

Zato ima znamka, ki jo anulira (spravi v dinamiko jamstva iz ustave UPU) poštni pooblaščenec (v 

pokazanem primeru primož iz mesa in krvi) tako, da se preko nje podpiše – levo zgoraj proti desno 

spodaj. 

 

Zaključna misel   

Kako se odvija procesni/postopkovni »reality show«?  

Po razkritem prevarantskem obnašanju odpadniških plačancev, ki sebe imenujejo pravni 

strokovnjaki (sodniki, tožilci, odvetniki …), v prejetem V A B I L U  P R I Č I iz OKROŽNEGA SODIŠČA 

NA PTUJU, lahko z gotovostjo sklepate, da na moj pogojni sprejem ponudbe nisem dobil 

nobenega odgovora.  

To je sicer žalostno, vendar ni presenečenje in je hkrati dokaz nagnusne strahopetnosti in 

zločinskosti vpletenih.  

Seveda se devetega [9] dne, meseca malega srpna [7] ob deveti [9] uri NISEM zglasil na tem 

lažnivem sodišču.  
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Kako bosta višja sodnica X in »skriti« tožilec odreagirala na vem. Vem edino to, da so »sodišča« 

izjemno VELIK mafijski biznis in v igro so že bile lansirane obveznice (tudi na »moje avatarje«) in 

nekdo bo moral jamčiti za njih s podpisom.  

Kdo? 

Ali fizična oseba Durjava Primož preko mojega podpisa ali tožilec preko njegovega podpisa. 

Ne glede na nečastno delovanje nasprotne strani, je moja naloga v statusu, položaju in kapaciteti 

upnika in temeljnega upravičenca vsega premoženja, ki v obeh komercialnih igrah obstaja kot 

oblika lastnine, da poskušam do konca postopka častno in verodostojno/kompetentno »ozdraviti« 

celoten komercialni postopek.  

To bom v tem tednu storil tako, da bom izdal dopolnilno listino Vljuden opomin 1, ki je del 

postopka pogojnega sprejetja komercialne ponudbe. 

 

Hvala za pozornost. 

 

 

 

 


