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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 ISTOvrednosti v obilju za vse.  
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Informativno-izobraževalna delavnica 14 

Preigravanje situacij v interakciji/občevanju 

z »javnimi uslužbenci« 

1. del 

 

Dat-Um: 

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

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

Zavrnitev odgovornosti 
(ang. Disclaimer) 

Namen sklopa delavnic z naslovom Preigravanje situacij v interakciji/občevanju z »javnimi 

uslužbenci« je izključno informativno-izobraževalnega značaja in je v skladu s pravico do svobode 

govora in izražanja mnenja.  

Ne predstavlja pravnega svetovanja, saj avtor teh delavnic in iz njih izvedenih prepisov hvalabogu 

ni pravni strokovnjak.  

Avtor zato ne more jamčiti, da bo uporaba teh informacij vsakomur prinesla uspeh. S temi 

informacijami avtor želi opozoriti, na kaj morate biti pozorni v interakciji z različnimi »javnimi 

uslužbenci«, katerih naloga je – vedoč ali nevedoč – iz pozicije moči in navidezne avtoritete ter s 

pomočjo črne besedne magije speljati nevednega in prestrašenega človeka v podrejen položaj in 

prevzem komercialnega jamstva.  

Avtor je na sploh mnenja, da je mnogo bolj produktivno, koristno in vznemirjivo ustvarjati 

vzporeden gostiteljsko usmerjen sistem bivanja na Zemlji kot pa se boriti proti nagnusnim 

močvirskim stvorom, črnim svečeniškim magom in odpadniškim plačancem.  

Vendar so današnji časi nekaj zares posebnega, saj se tej borbi dobesedno ni moč popolnoma 

izogniti, zato si avtor srčno in iskreno želi, da bi vam v takšnem primeru ti materiali bili v oporo in 

pomoč. 
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Uvodno razmišljanje 

Policaj mora razumeti in čutiti veličasten namen in pomen policijskega dela: 

poklicanost nesebičnemu služenju, sočutju in usmerjenosti k drugim. 

neznan avtor 

Običajno takoj, ko se vsedem za računalnik, da bi začel ustvarjati nove vsebine, misli stečejo in se 

začnejo prelivati v besede. V letih raziskovalnega in informativno-izobraževalnega dela sem se 

naučil izjemno močne in dolgotrajne koncentracije, ki jo z lahkoto primerjamo z meditativnim 

stanjem.  

Človek bi si zato mislil, da bom rutinsko opravil svojo dolžnost v tem sklopu vsebin.  

Motite se. 

Danes je ponedeljek in dosedaj se mi še ni zgodilo, da bi štiri od sedmih dni samo snoval vsebino 

enournega druženja. Izjemno težka naloga je pred mano, saj po vseh štirih dnevih velikih mislenih 

naporov VEM, da vsebina, ki vam jo bom predstavil, ne samo da ni popolna, ampak pravzaprav 

nikdar niti to ne more biti, saj je možnih situacij v občevanju z ljudmi - tudi tistimi, ki napačno 

mislijo, da so najprej policaji in potem ljudje – nešteto.  

Zaradi tega sem malce nervozen in vznemirjen, saj mora pristen ustvarjalec in raziskovalec težiti k 

popolnosti.  In ker v naprej vem, da se popolnosti v tem sklopu ne morem niti približati, si lahko 

samo predstavljate moje mešane občutke. 

Vendarle pa sem vam ta vsebinski sklop najavil in obljubil njegovo izvedbo in bom kot častivreden, 

kompetenten in odgovoren človek na vsak način držal svojo obljubo. 

-------------------- 

Prve »težave« sem imel že pri sami izbiri situacije v občevanju/interakciji z »javnimi uslužbenci«, saj 

je težko reči, kateri del javnega življenja je bolj razvrednoten in božanskemu človeku nevarnejši. 

Vendar sem se nekako moral odločiti in po razgovoru z nekaterimi od vas bodo prvi na vrsti 

prometni policaji, ki vas lahko kadarkoli ustavijo. 

Pogledali bomo, kaj se v takrat bistvu dogaja in možnosti, ki jih imate v sami interakciji, da se z 

njimi obvarujete neusmiljenega plenjenja vaše oblike lastnine. 
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Prometna policija nasproti šoferju ali vozniku 

Prvi scenarij v občevanju z »javnimi uslužbenci« bo namenjen odnosu med prometnim policajem in 

šoferjem ali voznikom motornega vozila. 

Vsak šofer je lahko voznik, ne more pa vsak voznik biti tudi šofer! 

Seveda je zgornja trditev dokaj nenavadna, zato potrebuje posebno pojasnilo. Kot vidite, moramo 

vedno najprej določiti vlogo avatarja v različnih igrah – igri življenja ali komercialni igri. 

Da bi to lažje storili, sem uporabil dva izraza za dve različni vlogi v različnih igrah:  

- šofer v igri življenja 

Sprva je beseda šofer izhajala iz francoskega izraza “chauffeur”, kar bi v neposrednem prevodu 

lahko pomenilo “tisti, ki vzdržuje ali tisti, ki skrbi za pravilnost nečesa”, malo kasneje pa je izraz že 

označeval” nekoga, ki vozi vozila na lastni pogon “, ki se imenujejo avtomobili. 

Nekoč se je od šoferja pričakovalo, da ne bo le varno vozil, temveč da bo lahko tudi vzdrževal avto 

in njegovo mehaniko v vitalnem stanju, odpravil morebitne okvare, ki bi se lahko pojavile na poti, 

ter predvidel in se uspešno spopadel z vsemi nepričakovanimi izzivi, pred katerimi bi se lahko 

znašel.  

Ubesedena zamisel šofer torej definira človeka iz mesa in krvi, ki na potovanju z vozilom, 

kompetentno, odgovorno in suvereno upravlja z le-tem. 

 

- voznik v komercialni igri 

Kar takoj je potrebno povedati, da so vsi jeziki na tem svetu  - in slovenski jezik ni nobena izjema – 

popolnoma degradirani/razvrednoteni v neokusno komercialno spakedranščino.  

Ubesedena zamisel voznik torej definira fizično in/ali pravno osebo, ki v komercialnem prometu 

upravlja motorno vozilo po večinoma neokusnih komercialnih pravilih.  

Voznik je zato komercialen avatar. 

Popolnoma drugače je na strani policaja, ki ustavi vozilo. Zapomnite si, da policaj ne sme ustavljati 

avtomobila, ampak lahko ustavlja samo komercialno motorno vozilo (kategorija A, B,C, D …).  

Policaj je namreč komercialni avatar in lahko deluje izključno v komerciali, v kateri so pravila 

napisana po sistemu komercialne pravičnosti – torej po sistemu parazitstva in ropanja, izsiljevanja, 

posiljevanja, ugrabitve … 
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Seveda je potrebno poudariti, da za vsakim komercialnim avatarjem – in policaj to nedvomno je – 

stoji človek iz mesa in krvi, ki tej komercialni figurici/osebnosti daje energijo in žal parazitsko 

dinamiko po eni strani in komercialno jamstvo po drugi strani. 

Zato je meja med človekom iz mesa in krvi v igri življenja in policajem v komercialni igri največkrat 

prekrita in obema stranema popolnoma nerazumljiva. 

Največja umetnost ustavljenega človeka v vozilu je torej v interakciji z uniformiranim prometnim 

policajem najprej vzpostaviti občevanje s človekom iz mesa in krvi, ki igra vlogo policaja. 

Šele takrat ko vidite, da to ne bo mogoče, pa uporabiti vsa mogoča pravna sredstva, ki jih 

kompetenten človek vedno lahko najde tudi v komercialnih pravilih medsebojnega občevanja.  

--------------------- 

Še preden se resno lotim omenjenega scenarija, mi dovolite kratko pojasnilo v prid mnogim 

ženskam in moškim, ki opravljajo poklic prometnih (ali drugih) policajev.  

Sam si današnje poblaznele parazitske družbe ne znam predstavljati brez »dobrih« policajev. Torej 

tistih, ki so znotraj te nagnusne in uničujoče komercializacije tega častivrednega poklica, ohranili 

vsaj delček integritete in verodostojnosti božanskega človeka. Da, takšni ljudje hvalabogu 

obstajajo, četudi se niti pod razno ne zavedajo zlohotnosti komercializacije poklica, ki ga 

opravljajo. 

Nedvoumno in nedvomno bi torej ta ponorela družba brez »dobrih« policajev postala popolen 

peklenski ples poblaznelih norcev, banditov, morilcev, pedofilov, spolnih iztirjencev, goljufov …   

Zato v interakciji/občevanju s temi ljudmi VEDNO poskušajte ohraniti svojo in njihovo ČAST tako, 

da boste »dobrim« policajem puščali izhode iz njihove »hudičeve« komercialne vloge na eni strani 

in da boste kompetentno/verodostojno uporabljali pravna sredstva v odnosu s »slabimi« policaji 

na drugi strani. 

Meja med eno in drugo stranjo je skoraj zabrisana, zato je učinkovito občevanje zelo zelo zahteven 

izziv. Še posebej zato, ker nepoučenega in nekompetentnega človeka pri srečanju z do zob 

oboroženimi ljudmi v uniformah popade strah in celo panika in paleta drugih negativnih čustev.  

Mirnost, srčnost, pogum, poučenost/verodostojnost … so tiste kvalitete človeškega avatarja, ki so 

nujno potrebne v boju proti zli naravi komercializiranega poklica policaja.  

Ne lotevajte se nenujnih podvigov, ki jim ne boste kos – saj lahko zelo škodite sebi, svojim 

najbližjim in ustvarjenemu zasebnemu, družinskemu in rodbinskemu premoženju.  
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Predpriprava na bodoče občevanje s prometnimi policaji 

Na občevanje s prometnimi policaji (pravzaprav na občevanje z vsemi »javnimi uslužbenci« v 

zlohotnem in parazitskem komercialnem sistemu) se morate v naprej dobro pripraviti na več 

nivojih.  

Serija informativno-izobraževalnih delavnic v sklopu preigravanja različnih situacij je namenjena 

prav tej predpripravi. 

 

Umska predpriprava 

Seveda se je potrebno najprej UMSKO in UMNO pripraviti.  

Največji problem ljudi – tudi večine vas, ki poslušate in berete vsebine, ki smo jih ustvarili pod 

krovno ubesedeno zamislijo Prasindikat – je ta, da se večinoma lotite udejanjanja/manifestacije 

pridobljenega znanja  s sovraštvom, maščevanjem, strahom, jezo … namesto z mirnostjo, 

kompetentnostjo, srčnostjo, modrostjo …  

Večina ljudi namreč išče senzacijo namesto uveljavljanja od PRA danih pravic. Pozabite na 

senzacije, saj z njo morda sebi za trenutek ustvarite korist, vendar neštetokrat bolj škodite vsem. 

Da ne govorim o tem, da na dolgi rok itak škodite tudi sebi in svojim najbližjim. 

Prav tako vas dobronamerno opozarjam, da ta sklop informativno-izobraževalnih delavnic ni 

namenjen tistim, ki bi brezsrčno in neodgovorno zlorabljali znanje, ki je v njih vsebovano, saj je 

kljub zlohotnosti komercialnega sistema večina pravil v prometu nujno potrebnih in se jih je 

morate držati, če trdite, da je vaša narava božanska. Ne pij in šofiraj. Ne divjaj. Šofiraj tehnično 

brezhiben avto. Ne telefoniraj med šofiranjem. Ne drogiraj se med šofiranjem. In tako naprej. 

Ker niste nedorasla deca, bom prepustil vam samim, da presodite, kaj je PRAV in kaj NAROBE.  

Če boste želeli na nagnusen parazitski način izkoristiti moj napor, ki ga vlagam v te delavnice, 

potem več ne boste moja prijateljica ali prijatelj – še manj pa sestra ali brat.  

Prosim vas, vzemite te besede zelo zelo resno. 

Umska priprava je zato na prvem mestu. Večkrat si preberite napisano besedilo. Seveda bomo v 

kratkem tudi posneli preigravanje vlog v takšnih situacijah.  

Na primer: »dober« policaj nasproti šoferju; »dober« policaj nasproti vozniku; »slab« policaj 

nasproti šoferju ali vozniku in morda še kaj. 
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Bilo bi zelo priporočljivo, če bi znotraj naše čudovite skupine lahko našli »dobrega« policaja, ki bi 

želel popolnoma anonimno sodelovati pri oblikovanju besedil za preigravanje vlog v različnih 

situacijah povezanih s prometom na cesti.  

Potrudite se in najdite nekoga – to je vaša naloga. 

 

Predpriprava vozila 

Druga pomembna predpriprava je vaš avto, ki večinoma (skoraj vedno) več ni avto, namenjen 

potovanju, ampak motorno vozilo, namenjeno komercialnemu prometu blaga. 

Ne bo odveč če ponovim, da morate zaradi lastne varnosti in varnosti vseh ostalih udeležencev v 

prometu poskrbeti za brezhibnost vozila. Če ne boste zagotovili le-tega, potem pozabite na te 

delavnice, ker niso namenjene vam.  

Ker živimo v popolnoma norih časih, ko je vse postavljeno na glavo – pritisk na božanskost človeka 

pa se bo očitno še nekaj časa stopnjeval – je priporočljivo, da imate ves čas potovanja z vozilom 

pripravljeno opremo za snemanje morebitnega občevanja s prometnimi policisti. Najbolje je 

inštalirati snemalno kamero v avto. Ker pa je to za mnoge prevelik in zajeten strošek, lahko 

»kompenzirate« tak manjko s telefonom. Če ste v avtu sami, imejte telefon pri roki in v vozilu 

najdite fiksno mesto, iz katerega boste lahko brezročno posneli ves dogodek. Če pa imate v vozilu 

sopotnika, pa se z njim v naprej dogovorite, da bo snemal morebiten dogodek. 

 

Predpriprava najrazličnejših dokumentov in listin 

Prepričan sem, da vam je hvalabogu sedaj že jasno, da večino dneva sočasno igramo več iger, med 

katerimi ima vsaka svoje značilnosti in da je vaša naloga, na licu mesta določiti status, položaj in 

kapaciteto avatarjev v različnih igrah. Nič kaj lahka naloga ni  izkazati 

kompetentnost/verodostojnost – to ste verjetno do sedaj že ugotovili.  

Zagotovo pa ni nemogoča, če boste občevanje vodili po NAČELU ČASTI. 

 

Prometno dovoljenje 

Vsi ste že slišali za ljudi, ki se vozijo brez registrskih tablic – torej z doma narejenimi tablicami in so 

trenutne »sijoče zvezde« in vzor mnogim.  

Nikar ne delajte takšnih neumnosti. V Avstriji so dobri ljudje zaradi takšnih nepremišljenih dejanj 

odsedeli kar dolge zaporne kazni.  

Zakaj? 
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Ker niso imeli pojma, kaj sploh delajo, saj niso razumeli in upoštevali različnih pravil v različnih 

igrah. 

Danes namreč več skoraj ne obstajajo avtomobili, ampak samo še motorna vozila. Torej so vsi 

avtomobili registrirani, kar pomeni, da kupec avtomobila, prenese skrbniško oziroma nadzorno 

titulo (poglejte si še enkrat mehanizem trusta) na »javne uslužbence« - v našem primeru na 

Ministrstvo za infrastrukturo; Sektor za cestni promet. Na tem ministrstvu se nahaja oddelek za 

motorna vozila, v katerem se nahajajo originalni računi vseh v Republiki Sloveniji registriranih 

motornih vozil in najprej je potrebno pridobiti v svojo posest te originalne račune za avtomobil. 

Šele takrat ga lahko prijaviš v drugo/tujo jurisdikcijo/sodno pristojno – torej svojo lastno zasebno 

jurisdikcijo. Če tega ne narediš, sledijo visoke denarne in kazenske sankcije. 

Pod pooblastilom Prasindikata tega zagotovo ne bomo delali, saj je v smislu vojne dobrega proti 

zlu to najbolj nepomembna stvar na svetu – vsaj zame. Nobene senzacionalnosti nočemo. 

Zato morate vedeti, da se isti trenutek, ko se vsedete v avtomobil, le-ta ni več avtomobil, ampak 

motorno vozilo in vi niste več šofer, ampak postanete voznik, ki v komerciali naokrog prevaža 

najrazličnejše blago.  

Torej je potrebno še preden se vsedete v motorno vozilo, s pomočjo listin in dokumentov 

spremeniti vaš status, položaj in kapaciteto iz komercialne igre v igro življenja. 

OPOZORILO! 

Če vas ustavi prometni policaj in zahteva od vas dokumente, je edini dokument, ki ste mu ga zares 

dolžni pokazat – prometno dovoljenje. Zato imejte motorno vozilo brezhibno urejeno po pravilih iz 

komercialne igre smrti. 

 

Vozniško dovoljenje 

Vozniško dovoljenje je dovoljenje za transport blaga in storitev v komercialnem prometu, zato ga 

človeški avatar iz mesa in krvi ne potrebuje. Torej šofer (po zgornji definiciji), ki potuje, ga ne 

potrebuje, potrebuje pa ga voznik v komercialnem prometu. 

Če torej zasebno potujete, ne potebujete vozniškega dovoljenja niti ga ne pokažete policaju 

(podobno kot ne kažete osebne izkaznice na sodišču).  

Če pa imate službeno vozilo in ste na službeni poti iz Maribora v Ljubljano na primer, je situacija 

popolnoma drugačna, saj ste se »prelevili/preoblekli« v komercialnega avatarja (voznika) in ste 

dolžni pokazati tudi vozniško dovoljenje. 
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Kako torej v naprej urediti status, položaj in kapaciteto šoferja v igri življenja s pomočjo dodatnih 

dokumentov in listin? 

Zato, da v cestnem prometu zase utrdimo pravilen status, položaj in kapaciteto že pred pričetkom 

potovanja, morate poskrbeti za nekatere dodatne listine in dokumente. Priporočam vam, da jih 

imate originalne kopije vedno v vozilu. Seveda sedaj govorimo samo o šoferju vozila in njegovih 

listinah in dokumentih. 

Če želite potovati z motornim vozilom kot šofer in se ne voziti z motornim vozilom kot  

komercialni voznik, morate oblikovati, evidentirati in narediti originalne kopije treh temeljnih listin: 

- Pogodba o najemu vozila, 

- Varovalen sporazum in 

- Potrdilo iz uradne evidence vozniških dovoljen. 

 

1. Pogodba o najemu vozila 

Če ste dobro poslušali zoom delavnice in brali pisanja v okviru krovne zamisli Prasindikat, potem 

veste, da je motorno vozilo v komercialni igri oblika lastnine ali pravica uporabe, do katere ima 

pravično lastninsko upravičenje in zato drži posestno (koristniško) titulo pravna oseba PRIMOŽ 

DURJAVA (idem sonans) na primer.  

Torej pravico uporabe in titulo ne drži avatar iz mesa in krvi primož, sin ostoja in marjete iz 

Maribora.   

Zato je potrebno najprej s pomočjo bele besedne magije izničiti čarovniške uroke tako, da 

ustvarimo dodatne listine, s katerimi prezrcalimo nazaj koristniško/posestno titulo v upravičenje 

avatarja iz mesa in krvi.  

Najprej je torej potrebno ustvariti pogodbo o najemu vozila, sklenjeno med pravno osebo PRIMOŽ 

DURJAVA in avatarjem iz mesa in krvi primožem iz rodu durjava. 

Pogodba izgleda takole: 
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Originalno kopijo te pogodbe torej imejte vedno v vozilu.  

Kaj dosežemo s tako pogodbo? 

S tako pogodbo o najemu vozila prenesemo pravico uporabe iz pravne osebe na človeškega 

avatarja iz mesa in krvi. 

Vsi ste bolj vajeni primera, ko neka pravna oseba (na primer PRIMOŽ DURJAVA) dela v nekem 

podjetju in sklene s podjetjem pogodbo o brezplačnem najemu vozila za osebne namene.  

Bistvena razlika je le v tem, da  gre v prvem primeru za brezplačen najem vozila za ZASEBNE 

namene, v drugem pa za brezplačen najem za OSEBNE namene.  

Načeloma bi bila taka pogodba dovolj, da bi lahko vozilo, ki večinoma deluje v komercialnem 

cestnem prometu, s takšno pogodbo delovalo kot avtomobil v potovalnem cestnem prometu. 

Vendar zelo toplo priporočam, da imate poleg takšne Pogodbe o najemu vozila v rokah še eno 

joker karto. Ta karta se imenuje Varovalen sporazum. 

2. Varovalen sporazum 

O Varovalnem sporazumu sem zelo na kratko in strnjeno govoril v delavnici št. 11 – Pravilen 

prevzem poštne pošiljke, tako da upam, da vam je vsebina še zmeraj dovolj sveža. Kljub temu bom 

ponovil že povedano, v naslednji delavnici pa bomo šli skozi ta sporazum sistematično skupaj.  

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 našem primeru motornega vozila, ki je oblika 

lastnine, ki se prenaša, je na skrbniški poziciji policaj, ki te ustavi, ko potuješ ali se voziš. 

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

pripada franšiznemu partnerju sistema, ki je pravna oseba PRIMOŽ DURJAVA.  

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 

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). 
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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.  

Zakaj lahko človeški avatar iz mesa in krvi sklene Varovalen sporazum s pravno osebo? 

Zato, ker je edini dajalec vrednosti (podpis preko fizične osebe) in zato edini UPNIK v obeh 

komercialnih igrah.  Zato lahko podobno kot to naredi banka pri najetju hipotekarnega kredita na 

primer, zapečati plombo na poziciji pravičnega lastninskega upravičenja oziroma na posestni 

poziciji. Na ta način vzpostavi nadzor nad obliko lastnine, ki je v upravičenju pravne osebe PRIMOŽ 

DURJAVA – tudi nadzor nad pravico uporabe motornega vozila ali obliko avtomobila (motorno 

vozilo). 

Na podlagi Varovalnega sporazuma lahko torej primož, sin ostoja in marjete iz Maribora sklene 

brezplačno najemno pogodbo za uporabo registriranega motornega vozila, ki ga uporablja v igri 

življenja kot avtomobil s katerim potuje. 

3. Potrdilo iz uradne evidence vozniških dovoljenj 

O tem potrdilu malce kasneje 

 

Dodatne mednarodne pogodbe 

Da človek v interakciji/občevanju s policaji in drugimi »javnimi uslužbenci« izrazi kompetentnost ali 

verodostojnost, je priporočljivo in dobro, da je opremljen s čim več listinami in dokumenti.  

Zagotovo takšno obnašanje in suvereno obvladovanje pravic, ki jih imate kot človek iz mesa in krvi 

– pa tudi privilegijev, ki jih imajo komercialni avatarji (fizične osebe), psihološko vpliva na drugo 

stran, ki bi morda želela po načelu navidezne in lažnive moči ropati, izsiljevati, ali celo mučiti in 

ugrabiti človeka. 

Vsekakor sta v našem primeru pomembni dve dobro poznani mednarodni pogodbi najvišjega 

ranga – to sta ŽENEVSKA KONVENCIJA IV in DOPOLNILNI PROTOKOLI K ŽENEVSKI KONVENCIJI.  

Vse štiri ženenvske konvencije in dopolnilne protokole lahko najdete zbrane v Zbirki mednarodno 

pravo na:  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-

pravo/Zenevske-konvencije.pdf 

12. avgusta 1949, po drugi svetovni vojni, je bila za zaščito ranjenih, bolnih ali pridržanih vojakov in 

civilnih oseb med vojno sprejeta četrta ženevska konvencija. Konvencije, ki jih dopolnjujeta 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/Zenevske-konvencije.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/Zenevske-konvencije.pdf


17 
 

dopolnilna protokola iz leta 1977, so temelj mednarodnega humanitarnega prava. Podprle so jih 

vse države, zato so splošno sprejete, kar je med večstranskimi mednarodnimi pogodbami redkost. 

Preberite si četro konvencijo in dopolnilne protokole, skopirajte jih in jih imejte v vozilu v mapici z 

listinami in dokumenti. 

Zapomnite si: 

Mednarodne pogodbe so nad vsakim zakonom, ki ga je sprejela Republika Slovenija! 

 

Preigravanje scenarija interakcije/občevanja  

med šoferjem in policajem 

Potujem iz Maribora proti Ljubljani. Ker so težki časi, v katerih so Butalci prevzeli oblast nad vsemi 

porami družbe, je verjetnost, da me bo ustavil do zob oborožen policaj (ponavadi cela skupina 

policajev), velika. Zato sem pripravljen na takšno možnost in upam, da bom v primeru, da me 

ustavijo, naletel na nekoga, ki še ni čisto pobesnel. 

Možnosti, da naletim na gručo pobesnelih banditov, ki so si nadeli uniforme zato, da lahko po mili 

volji in na videzno brez posledic besnijo v parazitskem plesu, so velike. Zato bom čim bolj miren in 

neustrašen, saj bom vedno znova pred preizkušnjo, do katere točke se je sploh vredno spustiti v 

pregovarjanje z njimi. Poskusil bom ohraniti svojo ČAST in vedno jim bom poskušal omogočiti 

izhod iz neprijetne situacije.  

Včasih bom naletel na take norce, da je morda res bolje, da na videz sprejmem njihove pogoje 

tako, da se podpišem z  

 

ali pa z 

 

Sicer pa tovrstno podpisovanje že poznate. 
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Že po nekaj izmenjanih besed s policajem, ki me je ustavil in pristopil k vozilu, bom vedel, s kom 

imam opravka.  

Poglejmo, kako pričnemo razgovor. 

Policaj: 

 »Dober dan, dokumente prosim.« 

Primož: 

»Dober dan, kaj je kdo prijavil škodo? Kaj sem nenamerno komu povzročil škodo in me je prijavil?« 

Policaj: 

» Ne, nihče ni prijavil škode. Ustavili smo vas, ker preverjamo dokumente. 

Policaj lahko naniza tisoč in en razlog, zaradi katerega misli, da vas lahko ustavi. Ampak vi se 

morate zavedati, da je edini razlog, zaradi katerega vas lahko ustavi policaj – storjena in/ali 

prijavljena škoda. Še enkrat poudarjam, da ne izkoriščate tovrstnega znanja zato, ker so vas policaji 

ustavili zaradi pobesnele nevarne vožnje ali zaradi vijuganja, ker ste pijani … 

Seveda je sedaj, ko veste, da ni nihče prijavil škode, na vas, da policaja opozorite, da pogojno 

sprejmete ponudbo. Katero ponudbo? Da mu boste pokazali dokumente in listine, če bo po 

protokolu povedal najprej svoje ime in priimek ter številko CR, ki pomeni številko v centralnem 

registru, pod katero se vodi njegova pravna oseba. Zakaj je ta številka tako pomembna? Zato ker 

se v evidenci pod to številko zbirajo vse morebitne pritožbe in odškodninska izplačila iz 

zavarovanja poklicne odgovornosti. Kaj to pomeni? Če policaj nabere preveč pritožb in izplačil iz 

njegovega kosa zavarovalne police (ki je kolektivnega in ne posamičnega značaja), IZGUBI SLUŽBO 

ZA VEDNO. V najboljšem primeru pa vsaka upravičena pritožba vpliva na višino njegove plače. 

Primož: 

»Čudi me, da ste me ustavili in zmotili moje potovanje ne glede na to, da nisem povzročil nobene 

škode in je tudi ni nihče prijavil, zato bi vas prosil, da preden pokažem dokumente, poveste kdo ste 

in vašo številko v centralnem registru. Zaradi zagotavljanja korektnosti celotnega postopka z vaše 

in prav tako moje strani seveda snemam celoten postopek.« 

Že v tej uvodni izmenjavi informacij boste lahko pridobili prvi občutek s kom imate opravka. Ne 

ustrašite se takoj nekoga, ki deluje kot cestni razbojnik. Če boste ohranili mirno kri in v vas ne bo 

prevladal strah, boste z lahkoto prepoznali, kdo je nasproti vas. 

Pa tudi policaj bo glede na vašo verodostojno reakcijo (če ni poblaznel cestni razbojnik) postopek 

vodil previdno in veliko bolj korektno. 

 



19 
 

Policaj: 

»Moje ime lahko vidite na uniformi (kar le zelo 

zelo pogojno drži, vendar je za vas dovolj, če 

prepišete ali na glas izgovorite njegov priimek), 

številka centralnega registra pa je ………,« bi bil 

njegov verodostojen in časten odgovor. Če vam 

noče dati podatkov, si izpišite registrsko številko 

njihovega vozila in vztrajajte na naslednji način: 

 

Primož: 

»Oprostite, ampak vi ste se dolžni prvi pravilno identificirati, sploh zato ker ste me ustavili ne da bi 

bila storjena ali prijavljena škoda.« 

Vztrajajte, če je to seveda smiselno. V nekih normalnih okoliščinah se bo policaj seveda pravilno 

identificiral – sicer nikoli lahkega srca, saj VSI policaji vedo, da delujejo na zelo »tankem ledu«.  

Če policaj seveda pošteno in častivredno opravlja svoj poklic, se bo pravilno identificiral. Takrat vi 

nadaljujete tako, da mu date v pogled prometno dovoljenje in Pogodbo o najemu vozila ter 

Varovalen sporazum. 

Primož: 

»Izvolite. V teh dokumentih in listinah so vse informacije o vozilu in šoferju, ki jih potrebujete za 

identifikacijo in vodenje postopka.« 

Ko bo policaj ošvrknil s pogledom in preletel omenjene listine in dokumente, bo nemalo 

presenečen, čeprav morda tega ne bo niti pokazal. 

Policaj: 

»Kaj je to? (misli na pogodbo o najemu vozila in Varovalen sporazum) Tega jaz ne potrebujem!« 

Seveda policaja presenetijo takšne listine, saj ni navajen obravnavati verodostojnega človeka, ki ne 

pokaže strahu pred policijsko uniformo. Poskušal bo izničiti verodostojnost listin in njihovo pravno 

moč. 

Primož: 

»Oprosite, ampak to so listine, s katerimi uveljavljam status, položaj in kapaciteto popotnika. 

Potujem v najetem motornem vozilu in pogojno prevzamem jamstvo kot voznik v komercialnem 

prometu.« 
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Policaj: 

»Kako pogojno prevzemate jamstvo? Kako to mislite?« 

Primož: 

Preberite si prosim Varovalen sporazum. Kot tretja stranka iz Varovalnega sporazuma morate 

najprej zagotoviti poravnavo 100.000.000 ameriških dolarjev na moj račun ali po poštni nakaznici, 

potem pa bom z veseljem sprejel vašo ponudbo in prevzel vlogo voznika v komercialnem prometu. 

Seveda bo policaj (ker je tako naučen) vztrajal, da mu pokažete vozniško dovoljenje. Opozoriti vas 

moram, da če mu pokažete vozniško dovoljenje ste pristali na to, da vas obravnava kot voznika v 

komercialnem cestnem prometu pri prevozu blaga. 

Policaj: 

»Vi mi morate po zakonu pokazati vozniško dovoljenje, drugače vam bom napisal kazen,« bo 

verjetno njegov odgovor. 

Očitno je, da bo poskušal z »mehkimi« grožnjami od vas izsiliti, da popustite pri svoji poziciji. Če 

boste že na tej točki ugotovili, da imate opravka z »slabimi« policaji in da nima smisla vztrajati na 

svojih stališčih, saj lahko ogrozite svoje zdravje in življenje ali pa življenja sopotnikov (žena, rojenci, 

roditelji …) potem mu dajte v ogled kopijo Potrdila iz uradne evidence vozniških dovoljenj, ki ga 

dobite na upravni enoti (stane nekaj evrov), ki ga pravilno opremite.  

Spodaj je Bojanovo POTRDILO iz uradne evidence vozniških dovoljenj, ki je dodatno opremljeno z: 

- sliko, 

- poštno znamko, 

- podpisom preko poštne zname in slike, 

- brez prejudica, UCC #1-308, podpis + A.R. 

Na ta način ohranimo status, položaj in kapaciteto šoferja (pravičnega lastninskega upravičenja v 

igri življenja)  in poskrbimo za status, položaj in kapaciteto voznika (pravičnega lastninskega 

upravičenja v komerciali). 

 

ŠAH-MAT! 

Seveda večini policajev ni všeč, da vas ni strah in da suvereno in kompetentno obvladujete 

situacijo, saj je velik del njihove plače odvisen od uspešnega ustrahovanja sester in bratov v 

cestnem prometu. Zelo žalostno je, da večina policajev vas ne vidi kot čudovita božanska bitja (tudi 

sebe ne vidijo tako), ampak kot dobro priložnost za ropanje. Spomnite se samo mafijskega 

pregovora: »It is nothing personal, it is just a business.« Ja, za policaje (pa tudi druge »javne 

uslužbence«) ste samo priložnost za mafijski posel in evre v njihovih denarnicah. 
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Zato obstaja velika verjetnost, da boste policaje razburili s takšnim vehementnim obnašanjem. Če 

boste vztrajali na takšnem obnašanju, je priporočljivo, da ohranjate obojestransko čast in ste čim 

bolj mirni in zbrani. 

Največkrat se zgodi, da gre policaj, ki vas obravnava, na posvet k svojemu kolegu, ki običajno čaka 

pri policijskem vozilu ali pa pokliče na centralo, kjer išče nadaljna navodila. 

Zgodijo se lahko vsaj trije scenariji. 
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Scenarij 1 

Pravično in ugodno je za vas, če bo policaj pristopil do vas, vam vrnil izročene dokumente in listine 

ter vam »milostno« dovolil nadaljevanje potovanja. 

Scenarij 2 

Na videz neugodno je za vas, če se bo policaj vrnil k avtu bistveno bolj odločen (morda celo igrano 

razjarjen) in vas poskušal še bolj pritisniti z najrazličnejšimi »policijskimi« prijemi, ki jih je lahko 

nešteto.  

Prvi izmed njih bi potekal nekako takole: 

Policaj: 

»Napisal vam bom kazen zaradi … (kdo ve, kaj si bo izmislil).« 

Ni pomembno, kakšno kazen si bo izmislil policaj. Vi sedaj že veste, da imate v rokah mogočno 

pravno sredstvo, ki v bistvu poskrbi za to, da zadržite vse pravice. In najpomembnejša pravica je 

ohranitev statusa, položaja in kapacitete pravičnega lastninskega upravičenja (posestna titula) tako 

v igri življenja kot tudi v komercialni igri.  

Seveda bo od vas želel, da podpišete izdani plačilni nalog. Zakaj policaj vztraja na vašem podpisu? 

Zato ker nevede (policaj je le naučen, da to počne) išče od vas jamstvo v komercialnem postopku, 

ki se je začelo s ponudbo, katero lahko sprejmete (podpis), pogojno sprejmete (brez prejudica, 

UCC #1-308 + podpis A.R.) ali zavrnete. 

Kaj je bistvo? Če ne dobi od vas jamstva in vam napiše kazen, mora sam plačati le-to oziroma jo 

plača zavarovalnica iz kolektivne zavarovalne police v kateri so zavarovane poklicne odgovornosti. 

Črna pika v evidenci centralnega registra, če pa se nabere takšnih primerov dovolj, pa izguba 

službe. 

Mislite, da policaj ne ve, da je v takem primeru v velikih težavah? Po glavi mu roji: »Kaj če res zna 

tako podpisati, da bom jaz plačal? Pustil ga bom na miru, saj je dovolj drugih budal, ki bodo 

nasedli.«  

Bojan, Janez, Petra, jaz in še kdo drug smo te situacije že preigravali v »živo«.  

Primož: 

»Odlično, kar napišite kazen. Podpisal jo bom tako, da jo boste vi plačali.« 

Tak odgovor seveda šokira policaja, kajti večina ljudi se v takem primeru začne pogajati o višini 

kazni ali prositi, da ne bi napisal kazni. Vi pa kompetentno in suvereno zahtevate plačilni nalog v 

podpis – vedite, da je plačilni nalog samo komercialna ponudba, ki mora dobiti vašo privolitev.  
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Največkrat policaj nadaljuje razgovor/občevanje tako: 

Policaj: 

»Kako to mislite, da bom jaz plačal?« 

Primož: 

»Glejte spoštovani kolega, mudi se mi. Prekinili ste moje/naše potovanje brez da bi bila storjena 

in/ali prijavljena škoda in me popolnoma neupravičeno zadržujete. Zato vas prosim, da napišete 

čim višji znesek na plačilni nalog, ker bom tako podpisal, da boste le-tega plačali vi.« 

Tukaj se začnejo ponavadi res zanimive dogodivščine, saj besede »ti boš to plačal« delujejo 

»magično« na vse vrste javnih uslužbencev. Za roparja je vedno najhujša nočna mora, da mu nekdo 

seže v njegov žep- Denar je žal njihov Bog. Podobno je v vseh primerih javnih uslužbencev. 

Zavestno ali podzavestno vedo, da kradejo in ropajo za druge (državo – kdo pa je država?) in zato, 

da dobijo od naropanega provizijo, ki jo imenujejo dodatki k osnovni plači.  

Običajno sledi ponoven »posvet« s partnerjem in/ali centralo in največkrat vas brez besed spustijo 

naprej, ne da bi vam izdali plačilni nalog. Nam se je že zgodilo, da je policaj pristopil do vozila in 

pred našimi očmi raztrgal plačilni nalog, ga jezno vrgel skozi okno v vozilo in rekel: 

Policaj: 

»Vi vsi ste malo nori!« 

Jezen se je obrnil in šel proti policijskemu vozilu. Janez pa je na stežaj odprl okno in se zadrl: 

Janez: 

»Vi tudi!« 

Vam ni potrebno komunicirati na ta način, saj ste že dosegli svojo pravico. Ta primer sem dal zato, 

da se malo nasmejete. Predlagam vam, da se brez besed odpravite naprej na vaše potovanje. 

Največkrat se torej zgodi, da vas policaj (jezen ali pa ne – njegov problem) spusti naprej. 

Tsiti bolj vztrajni in polni samih sebe bodo poskušali še s kakšnim trikom. Dva izmed njih 

(najpogostejši) sta naslednja: 

Trik 1 

Policaj: 

»Opravili bomo alkotest in test na droge.« 
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Primož: 

»Nobenega problema. Popolnoma se strinjam z vami, da mora biti šofer na potovanju trezen in je 

prav, da policaj preverja psiho-fizično stanje šoferja.« 

Še enkrat vas opozarjam, da šofirajte ali vozite vozilo TREZNI. Ti materiali niso za  objestne 

pijandure in narkomane. Nisem zagrižen nasprotnik prijetnega veseljačenja s prijatelji. Sem pa 

popolnoma proti temu, da se okajen človek vsede v vozilo in brezobzirno ogroža sestre in brate na 

cesti. 

Obnašaj se tako, kot želiš, da se drugi obnašajo do tebe!!! 

Trik 2 

Policaj: 

»Izstopite prosim iz vozila. Pregledali bomo, če imate vso opremo.« 

Ne priporočam vam, da stopite iz vozila, kajti izven le-tega se lahko zgodi marsikaj. Nikoli ne veste, 

na kakega psihopata lahko naletite. Lahko vas na silo vklene in odpelje. Petri so se zgodile hude 

stvari in to vpričo dveh mladoletnih rojenk. Vse tri so policaji na silo izvekli iz vozila. Seveda te 

bandite ali pocestne roparje čakajo kazenske in finančne sankcije zelo zelo kmalu. Psihopati se 

spravijo tudi na deco.  

Primož: 

»Vozilo je vsako leto pregledano na pooblaščenem podjetju za tehnične preglede avtomobila, zato 

ne vidim razloga za izstop iz vozila.  

Povejte mi, kaj smo v vojnem stanju?« 

Če pride do take situacije, potem boste videli izraz na obrazu policaja. Verjemite mi, da izraz 

pokaže vse. Večinoma tudi vztrajni policaji nekako poiščejo izhod – vi jim ga ves čas s častjo  

puščate – in se vas čimprej želijo rešiti. Da, če prav vodite občevanje pride naenkrat do obrnjene 

situacije, ko si policaj bolj želi zapustiti prizorišče kot pa vi sami. Zanimivo. 

Obstajajo pa vztrajni policaji – nekateri so samo radovedni in celo sprejmejo vašo igro bolj za 

razvedrilo kot zares – redki so popolni psihopati. 

Policaj: 

»Kako to mislite v vojnem stanju?« 

Uspešnost vašega občevanja s prometnimi policaji (pa tudi drugimi javnimi uslužbenci) lahko 

merite s tem, kolikokrat vas policaj vpraša: »Kako to mislite?« Seveda mu spoštljivo odgovorite na 

primer takole: 
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Primož: 

»Če smo v vojnem stanju in vi zahtevate, da zapustim vozilo, potem predvidevam, da mi ga hočete 

zaseči zaradi vojnih potreb in s tem nimam nobenih težav. Od vas v takem primeru zahtevam, da 

mi po 38. odtsvaku iz Lieberjevega vojnega kodeksa izdate potrdilo o zasegu. Poznate Ženevske 

konvencije? Ženevsko konvencijo IV in dopolnilne protokole k Ženevskim konvencijam? Kaj veste, 

da so ženevske konvencije mednarodne pogodbe in so nad čisto vsemi zakoni, ki jih je sprejela 

Republika Slovenija? Kaj vi priznavate te mednarodne pogodbe ali ne?« ponudite mu kopijo 

ženevske konvencije IV in Dopolnilnih protokolov k ženevskim konvencijam, ki so bili v Republiki 

Sloveniji celo uzakonjeni. 

Vsak človek – tudi tisti, ki igra vlogo policaja – je že slišal za te mednarodne pogodbe in verjemite 

mi, da noben človek pri zdravi pameti, ki nima psihopatsko-zločinskih nagnjen, ne bo ostal 

ravnodušen pri takšnem občevanju.  

Zelo zelo redki so psihopati, ki so preoblečeni v policaje, ki bodo nadaljevali postopek v nedogled. 

Na vas je odločitev, do kod in kako boste vztrajali na svojih neodtujljivih, nespremenljivih in 

neovrgljivh pravicah.  

Ne stopajte iz vozila, razen v izjemnih primerih, ko vam policaj grozi z orožjem ali veliko silo. Itak 

snemate ves postopek.  

Prav tako ne dovolite, da policaj sam preglejuje vozilo, saj vam lahko podtakne kako neprijetno 

zadevo (drogo na primer). Če imate sovoznika, naj gre v skrajnem primeru le-ta iz vozila in snema 

pregled policaja.   

Zelo redki so primeri, ko se bi lahko zgodil takšen »črn« scenarij. Če pa se, bodite dovolj modri in 

preudarni, da ne ogrozite sebe in sopotnikov. Nenazadnje imate posnet dokaz o nezaslišanem 

obnašanju policajev, en kup listin in dokumentov in nenazadnje super jokerja – pravilen podpis: 

Brez prejudica; UCC #1-308 

 

ali  
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Zaključna misel 

Upam, da sem uspel dovolj sistematično obdelati občevanje s prometnimi policaji. Verjamem, da 

bomo dodajali k temu občevanju nove in nove izkušnje, ki jih bomo nabirali.  

V zaključku ne morem mimo logičnega občutka, da se bodo letošnjo jesen, zimo in pomlad 

razmere v boju dobrega proti zlu stopnjevale v škodo gostiteljsko usmerjenih ljudi – torej nas – 

zato še enkrat poudarjam, da morda tovrstna preigravanja sploh ne bodo izvedljiva.  

V teh težkih časih, ki nas po vsej verjetnosti čakajo, bo zato potrebno ohraniti veliko modrosti in 

preudarnosti. Ne glede na vse skupaj se mi zdi najbolj bistveno, da tudi v teh poblaznelih časih, ko 

se zdi, da nič več ne deluje, kot verodostojni in častivredni ljudje na pravilen način zbiramo dokaze 

o zločinih, stojenih nam in našim najbližjim, da bomo lahko uveljavili pravice, ko bo prišel čas za to. 

Ta čas pa prihaja hitro. Tik-Tok. Tik-Tok. Tik-Tok.  

Naša prva in daleč najbolj pomembna naloga je zaščititi deco – rojenke in rojence, naše najmljaše 

sestre in brate. Prepričan sem, da se vsi strinjate s to izjavo. Zato bomo še pred pričetkom šole 

pripravili načrt za obrambo naših potomcev.  

Prav tako bom predvidoma v sredo (če mi bo v tako kratkem času uspelo) pripravil delavnico v 

zvezi z Varovalnim sporazumom, ki šele sedaj dobiva pomembno vlogo v boju proti močvirski 

golazni in njihovim odpadniškim plačancem.  

Nicole je pripravila model, po katerem boste lahko na čimbolj enostaven in hiter način prišli do 

Varovalnih sporazumov. V ponedeljek se bomo dogovorili vse v zvezi z logistiko in poslali vam 

bomo navodila. 

Potem je tu še prvi opomin v zvezi s pisanjem na OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU. Se spomnite, ko 

sem predstavljal moj primer VABILA PRIČI. Na Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju nisem do 

danes dobil nobenega odgovora.  

Čaka nas torej veliko, veliko dela. Prosim vas samo, da ne pritiskate na naju z Bojanom. Vsaj pet let 

sva neuspešno poskušala vzpostaviti kontakte s celotno Slovenijo, pa sva večinoma naletela na 

posmehovanje. Večina se vas je priklopila na to »radijsko postajo« šele pred kratkim in sedaj želite, 

da delava čudeže.  

Preveč pričakujete od naju in premalo od sebe. Midva bova itak naredila vse, kar je v najinem srcu 

in najini moči. Dajte vi tudi zavzemite takšen stav in nama raje pomagajte kot pa da poskušate 

prelagati odgovornost na naju. 

Ne glede na zgornje besede pa vam moram povedati, da še zmeraj zaupam in se zanašam na vašo 

božanskost. To pomeni da vem, da nam bo uspelo premagati to nagnusno zlo.  
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Obstajajo namreč tudi rešitve, ki so zunaj tega materialnega sveta in o katerih bomo govorili takrat, 

ko bom presodil, da je to nujno potrebno.  

Naj vas ne bo strah, kajti samo strah je lahko tisti, ki bo prevesil tehtnico na stran zlikovcev in ZLA. 

Tega pa ne bomo dovolili in proti temu se bomo z vsem bitjem borili.  

Če ne zase pa za naše najmlajše. Če se vam zdi, da vi niste tega vredni, potem si poglejte in če 

imate možnost vzemite v naročje ta čudovita, majhna božanska človeška bitja in mi potem povejte, 

če je vredno za njih živeti in če je morda vredno za njih celo umreti. 

 

 

Hvala za pozornost. 

 

 


	Vsak šofer je lahko voznik, ne more pa vsak voznik biti tudi šofer!

