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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 17 

Varovalen sporazum in varovalen interes 

- ponovitev - 

Dat-Um: 

sedemindvajsetega [27] dne meseca kimavca [9] dvajset-enaindvajset [20-21] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

Zavrnitev odgovornosti 
(ang. Disclaimer) 

Namen delavnice z naslovom Varovalen sporazum in varovalen interes je izključno informativno-

izobraževalnega značaja in je v skladu s pravico do svobode govora in izražanja mnenja.  

Ne predstavlja pravnega niti finančnega svetovanja, saj avtor teh delavnic in iz njih izvedenih 

prepisov hvalabogu ni pravni niti finančni strokovnjak.  

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

informacijami želi opozoriti na magično moč nekaterih paragrafov iz Splošnega komercialnega 

zakonika/kodeksa (ang. Uniforma Commercial Code – UCC), ki ga hočeš-nočeš MORAJO 

upoštevati in se ga držati vsi, kadar delujejo v komercialnem svetu mrtvih inkorporacij (družb z 

omejeno odgovornostjo). To pomeni, da se morajo tega - mnogim ljudem nepoznanega in 

skrivnostnega kodeksa/zakonika – strogo držati zaposleni v tako imenovanem in lažnivem javnem 

sektorju kot tudi delodajalci in delojemalci v tako imenovanem zasebnem sektorju. 

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 

Celotno druženje z vami na tej pustolovščini vseh pustolovščin temelji na spoznanju, da se 

človeštvo nahaja v multidimenzionalnem sistemskem blodnjaku/labirintu.   

Zato je potreben veliki miselen napor in volja, da boste vsebine, ki vam bom jih sistematično 

predstavljal, dobro razumeli. 

Vendar pa prebujenega človeka na poti njegove lastne poduhovljenosti MORA voditi božanska 

radovednost, ki je tako značilna za naše najmlajše rodovne člene, zato naj vas to dejstvo ne »vrže iz 

tira«, še manj pa odvrne od najdaljnega raziskovanja in sodelovanja v lastnem opolnomočenju.  

Mnogi ljudje napačno mislijo, da se je dovolj opolnosrčiti in vse težave tega sveta bodo izginile. Ti 

isti žal ne razumejo, da obstajata dva stebra poduhovljenja/razsvetljenja, ki sta popolnoma 

istovredna, saj prvi – opolnosrčenje – predstavlja žensko načelo delovanja multidimenzionalne 

božanske matrice, medtem ko drugi – opolnomočenje – predstavlja moško načelo delovanja 

multidimenzionalne božanske matrice. Le uravnoteženo negovanje obeh načel vodi človeka v 

stanje poduhovljenosti/razsvetljenja in bivanja v tako imenovani 5. dimenziji oziroma rajski družbi 

popolnega obilja za vse.  

Seveda bomo o duhovnih vidikih božanske stvaritve veliko govorili in to mi bo v najvišjo radost, saj 

sem prepričan, da bom šele v opisovanju nevidnih svetov dosegel svoj ustvarjalen maksimum in 

zato dal tudi svoj najvišji prispevek temu svetu. 

Najpomembnejša ugotovitev iz Bojanovih izvajanj je bila večini vaših ušes neslišna in nerazumljiva. 

Dovolite, da jo ponovim povedano s svojimi besedami: 

»Sistem trgovske pravičnosti je narejen po meri božanskega človeka.«  

Kako je takšna izjava sploh mogoča, če pa lahko z našimi očmi vidimo in srcem čutimo vso 

nezaslišano bedo naših življenj? 

Seveda je to mogoče tako, da so temelji tega sistema globoko okultirani/skriti pred našimi očmi in 

s pomočjo črne besedne magije in (drugih vrst magij seveda) sprevrženi v parazitski ples biblijskih 

razsežnosti. 

Da, to je boj med dobrim in zlom ali boj med gostiteljsko in parazitsko miselnostjo – torej boj za 

neprecenljivo in neizmerljivo božansko energijo človeka, ki je tarča kozmičnih in žal tudi odpadlih 

človeških parazitov. 

Naš namen je torej z božanskim zavedanjem prezrcaliti črne besedne uroke nazaj v pristni trgovski 

sistem pravičnosti, katerega namen je izmenjava in prenos energije med dvema človekoma ali več 

ljudmi  in jih po načelih božanske matrice - torej s pomočjo okultiranih elementov, ki tvorijo ta isti 
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pristni sistem trgovske pravičnosti – uveljaviti kot mogočna komercialna orodja Božanskega 

Človeka na poti osamosvojitve in  osvoboditve iz parazitskega sistema prepričanj. 

Nekaj teh mogočnih orodij smo že spoznali na prejšnjih delavnicah  in njihove neverjetne učinke 

na odpadniške plačance ste morda že lahko izkusili. Nedvomno je tudi Varovalen sporazum in iz 

njega izhajajoč varovalen interes tisto orodje, ki sestavlja mogočno dinamiko božanske energije v 

boju proti zlu.  

Varovalen sporazum je torej v vojnem smislu obrambni mehanizem, ki uveljavlja moško načelo 

samoobrambe v boju proti močvirskim stovrom, črnim svečeniškim magom in odpadniškim 

plačancem. 

 

Splošen komercialen zakonik/kodeks (ang. Uniform Commercial Code) 

Splošen komercialen kodeks je skup splošno/univerzalno sprejetih komercialnih pravil delovanja v 

municipalni/trgovsko-pomorski igri ali podzemlju 2. To je torej zakonik, katerega se MORAJO 

držati vsi tisti »javni« uslužbenci, ki danes za božanskega človeka predstavljajo največjo nevarnost. 

Seveda lahko v isti sapi dodam, so ravno omenjeni tisti, ki ta zakonik/kodeks vsakodnevno 

nečastno, prevarantsko, brezdušno – torej parazitsko – kršijo. Mnogi odpadniški plačanci celo 

trdijo, da ta zakonik v REPUBLIKI SLOVENIJI ne velja – da velja samo v ZDRUŽENIH DRŽAVAH.  

Ne pustite se zavesti takim nemogočim izjavam, ki samo kažejo na stisko, ki jo ti izmečki občutijo, 

ko jim kot mogočna prereka nasproti stoji opolnomočen in verodostojen poduhovljen Človek.  

Iz naših druženj vidim, da tisti, ki redno sledite objavam in izvajanjem v okviru krovne zamisli Pra-

Sindikat, počasi dojemate multidimenzionalne razsežnosti nagnusne prevare in se vam zato 

odpirajo novi svetovi, katerih še pred nekaj časa niste niti opazili, kaj šele razumeli.  

To je dobro in navdihujoče, zato je šele sedaj prišel čas, da dodamo v naš arzenal orodij v boju 

proti zlu še element Varovalnega sporazuma in varovalnega interesa, ki je preko členov/paragrafov 

v UCC vpet v trgovski sistem pravičnosti. Ti paragrafi so UCC #9-110; UCC #9-201 do UCC #9-210.  
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Seveda si v tej informativno-izobraževalni delavnici ne bomo pogledali vseh teh paragrafov. To 

delo bom pustil v vaše samostojno raziskovanje in analizo, bom pa na podlagi vsebine iz le-teh 

predstavil Varovalen sporazum in njegovo moč v sistemu trgovske pravičnosti. 

Prav tako bom zelo na kratko predstavil še nekatere druge paragrafe, kot sem vam to pred kratkim 

obljubil in so hkrati vključeni tudi v analiziran Varovalen sporazum. 

 

Varovalen sporazum (ang. Security Agreement) nasproti  

pogodbeneni zastavni pravici (ang. Contractual Lien) 

Ne bom vam preveč mešal glave s finančnimi pojmi. Pogodbeno zastavno pravico omenjam samo 

zato, ker je Varovalen sporazum, ki ga bom predstavil danes, v bistvu pogodbena zastavna pravica.  

V drugi sapi pa moram povedati, da ni vsaka zastavna pravica nujno izražen varovalen interes, 

čeprav se ta dva pojma v današnji razvrednoteni družbi skoraj neločljivo zamenjujeta.  

Morda bom kdaj v bližnji prihodnosti govoril kaj več o tem, saj predstavlja adminstrativni postopek 

za pridobitev zastavne pravice drugi del procesa pisanja pri pogojnem sprejetju ponudbe. In do 

tega bomo zagotovo še prišli.  

Boste videli, kako se bodo banditom in norcem »tresle hlače«, ko bomo vsebinsko sistematično 

obdelali ta mogočna orodja znotraj trgovskega sistema pravičnosti in nato z njihovo pomočjo 

začeli »klesati« novo zlato dobo v rajski družbi popolnega obilja za vse. 
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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 in bomo tamatiko še ponovili. 

V najbolj preprosti shematski obliki izgleda mehanizem trusta takole: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bankrota/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 
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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. 

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.  

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. 
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Kaj pravijo viri in literatura o varovalnem interesu? 

Kratek povzetek in pregled. 

Da bi lažje dojeli pomen varovalnega interesa in seveda varovalnega sporazuma, sem pobrskal po 

spletni literaturi, ki govori večinoma o varovalnem interesu zaradi najetega kredita.  

Tudi naš Varovalen sporazum je ustvarjen na podlagi najetih kreditov, ki jih človek iz mesa in krvi 

nevedoč ves čas – vsaki dan – plasira v parazitski komercialen sistem. Živ človek je zato upnik in 

varovana stranka, ki zaradi neodplačevanja kreditov, ki jih je – vedoč ali nevedoč – ustvaril in 

podelil v komercialen sistem, uporabi pravno sredstvo/orodje varovalnega interesa. 

Poglejmo si tri dovolj verodostojne vire, ki govorijo o varovalnem interesu. Seveda gre za povzetek 

besedil, ki sem jih prevedel za vas. Literature na to temo je ogromno in če si boste vzeli čas za 

raziskavico, boste lahko ugotovili, da je bilo to mogočno orodje ves čas pred vašimi očmi. 

https://www.legalnature.com/guides/what-is-a-security-interest 

Varovalen interes je interes na obliko lastnine – nepremično ali drugo – ki zavaruje poplačilo dolga 

ali izvedbo neke druge obveznosti. Če stranka, ki dodeli varovalen interes ne uspe izpolniti njeno 

obveznost, potem imetnik varovalnega interesa lahko zavzame posest nad sredstvi in jih proda, da 

bi povrnil kakršnokoli škodo. Varovalen interes drastično zmanjša nivo tveganja, ki ga ima 

posojilodajalec in s tem omogoči nižje obrestne mere in druge spodbude za kreditojemalca. Če je 

odobren varovalen interes, potem se izmenjava imenuje varovana transakcija. 

Najbolje znan primer varovalnega interesa je nepremičninški hipotekarni kredit ali fiduciarna 

pogodba (ang. Deed of Trust). Posojilojemalec zastavi obliko lastnine kot kolateral za zavarovanje 

odplačila hipotekarnega kredita posojilojemalcu. 

Kot kolateral v Varovalnem sporazumu se ponavadi uporablja dolžnikova osebna oblika lastnine 

(nepremičnine) in neopredmetena sredstva – intelektualna oblika lastnine. 

Druge oblike kolaterala vključujejo zaloge, opremo, mehanizacijo, kmetijske proizvode, naprave, 

pohištvo, terjatve, tekoče račune, depozitne račune, pogodbene pravice in splošna neopredmetena 

sredstva. 

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

V financah pomeni varovalen interes legalno pravico upniku, ki je odobrena od dolžnika, nastalo s 

pomočjo dolžnikove oblike lastnine, ki se ponavadi imenuje kolateral. To omogoča upniku, da se 

obrne na obliko lastnine, če dolžnik ne uspe poplačevati dolg ali kako drugače izvajati obveznosti. 

Eden najbolj poznanih primerov varovalnega interesa je hipotekren kredit: oseba si izposodi denar 

od banke,da bi kupila hišo in potem odobri hipoteko na hišo zato, da če ne bi uspela poplačati 

posojila, lahko banka hišo proda in izkupiček porabi za neodplačan del posojila. 

https://www.legalnature.com/guides/what-is-a-security-interest
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_interest
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Čeprav je večina varovalnih interesov ustvarjenih s sporazumom med strankami, je tudi mogoče, 

da varovalen interes nastane po zakonu. V mnogih sodnih pristojnostih na primer lahko mehanik, 

ki popravlja avto, koristi iz zastavne pravice nad avtomobilom za stroške popravila.  

https://www.investopedia.com/terms/s/security-interest.asp 

Varovalen interes je izvršljiva zakonita zahteva ali zastavna pravica na kolateral, ki je zastavljen 

ponavadi zato, da se pridobi kredit. Posojilojemalec preskrbi posojilodajalca z varovalnim 

interesom v določenih sredstvih, ki dajejo posojilojemalcu pravico, da ponovno pridobi vso ali del 

oblike premoženja, če posojilojemalec prenerha plačevati kreditne obroke. Posojilojemalec lahko 

nato proda pridobljen kolateral, da izplača kredit. 

 

Analiza varovalnega sporazuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/s/security-interest.asp
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Varovalen sporazum je dvojezičen – slovenski in angleški jezik – in zato obstajajo seveda tehtni 

razlogi. Najpomembnejši je ta, da se postopek za pridobitev zastavne pravice konča z 

izpoljnjevanjem UCC aplikacija (ang. UCC Fillings), ki jih moramo vložiti na določene naslove v 

Združene države (če bo to sploh še potrebno in na kakše način bo potrebno bomo videli ob 

zaključku te vojne vseh vojn).  

Danes bomo na preprost način in zelo stranjeno analizirali samo slovensko besedilo. 

1 Da je Varovalen sporazum dokončen pomeni, da se okoli njegove vsebine ni moč pogajati (ang. 

Non-Negotiable). Prav tako ga ni moč prenesti na nekoga tretjega (ang. Non-Transfereable). 

  2 Varovalen sporazum je v pogodba in zato mora imeti kot vsaka druga pogodba svojo 

evidenčno številko. V prikazanem primeru je ta številka ista, kot je številka priporočene pošiljke, v 

kateri je bil Varovalen sporazum poslan.  

Na ta način namreč to pogodbo vežemo na Svetovno poštno zvezo (ang. Universal Postal Union – 

UPU) in na njeno ustavo. Da – UPU ima svojo ustavo in je zato v nekem smislu največja globalna 

pozavarovalnica komercialnih pogodb in poslov. 

3 Varovalen sporazum je pogodba med dvema strankama. Prva stranka je upnik in zato je pisana 

prva med obema in na desni strani lista. Upnik se zmeraj piše prvi in na desni strani lista. Prva 

stranka - ki je upnik - je zato v Varovalnem sporazumu Varovana stranka.  

Upnik in hkrati varovana stranka je človek iz mesa in krvi – avatar v igri življenja – ki ga zapišemo 

na način kot je prikazan zgoraj :primož iz rodu :durjava. Seveda ni nujno in obvezno, da zapišete 

svoje ime, kot je predlagano v tem Varovalnem sporazumu. Lahko bi na primer napisali: primož; sin 

ostoja in marjete iz Maribora [rod durjava in nipič]. Vendar pa smo se odločili za zgornji zapis in 

predlagamo, da vsi uporabljamo istega. 

Pomembno je še omeniti, kaj pomeni c/o? V bistvu je c/o kratica za care of, kar pomeni – na 

naslovu. Če ste stran od doma – na primer pri babici – in bi vam nekdo želel poslati pismo, bi 

napisal na ovojnico naslov c/o in babičin naslov. V pisanju boste večkrat opazili tudi oglate 

oklepaje pa tudi zavite. Kadarkoli v komercialnem pisanju uporabite ali ene ali druge oklepaje, 

potem besedilo znotraj oklepajev sicer dopolnjuje besedilo izven njih, ampak ni sestavni del 

samega pisanja. V našem primeru to pomeni, da sicer besedilo v oklepaju dopolnjuje pogodbeno 

besedilo, ni pa njegov sestavni del. 

4 Druga stranka je dolžnik in je zato pisana kot druga med obema in seveda na desni strani lista. 

Dolžnik je pravna oseba– avatar v municipalni komercialni igri smrti – ki ga zapišemo PRIMOŽ 

DURJAVA. 

Zraven imena sta dva latinska izraza.  
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Enega že poznate – to je idem sonans – ki pomeni v slovenskem prevodu: vse kar zveni podobno. 

Drugi še ne poznate – ens legis – ki pomeni v slovenskem prevodu: stvar/kreatura zakona; umetno 

bitje (???), za razliko od naravne osebe. Nanaša se na korporacije, za katere se smatra, da izvira 

njihov obstoj samo iz zakona  (glej: https://dictionary.thelaw.com/ens-legis/). 

5 Varovalen sporazum je bil zapečaten v bistvu na dan vašega rojstva kot prvorojenca/ke. 

Drugorojenka je vedno placenta ali »hudobna dvojčica«. V pravnih slovarjih, ki niso nič drugega 

kot knjige črnih besednih urokov, se placenta imenuje človeško bitje (ang. Human Being) oziroma 

pošast (ang. Monster). 

Prav tako še verjetno ne poznate izraza – nunc pro tunc – ki je latinski izraz in pomeni: sedaj za 

prej. Če povem z drugimi besedami pomeni izraz »nucn pro tunc« vrnitev na prejšnji datum 

odredbe, sodbe ali vložitve dokumenta. Takšna retroaktivna sprememba datuma je pravno možna, 

če je prej prišlo do napake, nenamerne opustitve ali zanemarjanja, ki so povzročili težave ali 

nevšečnosti, ki jih je mogoče odpraviti. 

Tu je še izraz – holder in due course – ki pomeni imetnika nekega vrednostnega papirja ali 

upravičenca iz vrednostnega papirja. Po domače bi lahko rekli »prinositelj vrednostnega papirja«. 

6 Ta Varovalen sporazum nadomesti vse prejšnje listine med Varovano stranko (prvo označeno 

stranko) in dolžnikom (drugo označeno stranko). Najpomembneje je, da nadomesti vse pogodbe 

skenjene s tretjimi strankami. Naslednji trije odstavki povedo nakakšen način. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dictionary.thelaw.com/ens-legis/
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7 in 8 Vse kar ustvari pravna oseba PRIMOŽ DURJAVA (idem sonans) torej postane oblika 

lastnine človeka iz mesa in krvi, ker je na statusu, položaju in kapaciteti pravičnega lastninskega 

upravičenja pravne osebe PRIMOŽ DURJAVA zapečatena PLOMBA! 

9 Tretje stranke so vsa podjetja z omejeno odgovornostjo iz municipalne komercialne 

igre/jurisdikcije. Na primer: FURS, DURS, POLICIJA, IZVRŠITELJI, BANKE … Vse inkorporirane 

entitete. Če želijo na kakršenkoli način poslovati s pravno osebo PRIMOŽ DURJAVA, morajo najprej 

kompenzirati človeka iz mesa in krvi z na videz velikanskim denarnim zneskom 100.000.000.000 

ameriških dolarjev ali kako drugo alternativno vrednostjo (zlato, srebro, evri, bitcoini …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Slamnati človek se po latinsko imenuje Stramineus Homo in je v bistvu komercialna entiteta 

ali komercialen avatar v eni izmed dveh komercialnih iger. Definicijo si lahko pogledate v Black's 

Law Dictionary. 

11 Dummy Corporation pomeni lažno korporacijo, ki služi kot kritje za eno ali več drugih 

korporacij. 

12 V tej točki so navedeni sodni primeri, v katerih je že bilo odločeno o tem, kaj v bistvu Dummy 

Corporation pomeni in mi se v tem Varovalnem sporazumu sklicujemo na te primere (postopkovno 

pravo). 
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13 Ves kolateral (oblika lastnine), ki je s črno magijo človeku speljan v ti. javne truste, je s tem 

sporazumom prešel pod nadzor varovane stranke oziroma človeka iz mesa in krvi.  

Pravna oseba PRIMOŽ DURJAVA lahko sedaj opravlja storitve samo za upravičenje varovane 

stranke.  
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14 Dolžnik v tem odstavku daje pooblastilo za izvrševanje le-tega človeku iz mesa in krvi.   

a)Indosament je zaznamek na hrbtni strani menice, preko katerega se menica prenaša od 

indosanta na indosatarja.  

Menica je vrednostni papir, s katerim se nekdo obveže, da bo sam ali pa kdo drug plačal na 

določenem kraju in ob določenem času določen znesek denarja. 

b) Ker je varovana stranka upnik, se lahko s pomočjo tega sporazuma postavi v vlogo izvršitelja in 

lahko izterjuje dolgove do dolžnika. Dolgovi do pravne osebe PRIMOŽ DURJAVA so VELIKANSKI.  

e) Pomembno je torej, da se podpisujemo kot avtorizirani raprezentanti: podpis A.R. 

 

15 Kako lahko varovana stranka obdrži vse avtorske pravice, celo na blagovno znamko PRIMOŽ 

DURJAVA (idem sonans)? Ja zato, ker je edini upnik. Človek iz mesa in krvi je upnik obeh 

komercialnih sistemov!!! 

16 Poudaril bi rad, da lahko preko tega Varovalnega sporazuma (zato je angleška verzija le-tega 

nosilna verzija) »udarimo plombo« oziroma varovalen interes tudi na druge pravne entitete iz 

municipalne komercialne igre. Ker so pristojbine velike - 100.000.000.000 dolarjev – lahko en 

človek iz mesa in krvi dobesedno »pokoplje« ves parazitski sistem, ki je kot ultimativno zlo prekril 

naše prelepe slovenske dežele, če seveda pozna postopke za vpis terjatev v UCC register. 
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17 Že iz mojih lastnih pisanj (OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU – Vabilo priči) ste lahko videli, da je 

Varovalen sporazum v bistvu osnova vsakega komercialnega pisanja.  

18 V tem odstavku moram poudariti, da tako imenovane tretje stranke, ki lažnivo delujejo v 

javnem interesu, vedno delujejo preko prevare, goljufanja, prisile in v odsotnosti izjave pod prisego 

z nepomejenim jamstvom, zato je ta odstavek v bistvu ŠAH-MAT vsem lažnivo javnim 

uslužbencem. Znesek 100.000.000 ni slučajno zapisan, saj je to najvišji znesek, za katerega 

zavarovalnica zavaruje odgovornosti.  

Prav tako lahko zaslutite pomen administrativnega postopka za pridobitev zastvane pravice in 

postopka za »vknjiženje« zastavne pravice v UCC register. 
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19 UCC #3-302 govori »dobrovernem imetniku vrednostnega papirja ali upravičencu iz le-tega« 

(ang. Holder in Due Course). S tem Varovalnim sporazumom postane Varovana stranka oziroma 

človek iz mesa in krvi imetnik vseh komercialnih transakcij iz preteklosti, sedanjosti in v 

prihodnosti. O tem UCC paragrafu bomo govorili na prihodnjih delavnicah, ko bomo s primerom 

indosirali nekomercialen dokument (na primer tako imenovani račun ali kaj podobnega). 

20 Spet smo pri UCC paragrafu - VSE PRAVICE PRIDRŽANE. UCC #1-308. To je paragraf, ki ga že 

poznate in veste, da ga uporabite kadarkoli karkoli podpisujete v municipalni komercialni igri smrti. 

 

 

 

 

 

21 UCC #3-419 govori o prenosljivih pogajalskih finančnih inštrumentih (ang. Negotiable 

Instruments), ki so podpisani za jamstvo. 

Prenosljiv pogajalski inštrument je izdan za vrednost v upravičenje stranke v inštrumentu (jamčena 

stranka (ang. Accomodated Party)), ki je stranka v pravnem/komercialnem poslu, za katere 

izpolnitev obveznosti se jamči. Druga stranka v inštrumentu (jamčevalec (ang. Accomodation 

Party)), je stranka, ki v pravnem/komercialnem poslu jamči za izpolnitev obveznosti za jamčeno 

stranko in podpiše prenosljiv pogajalski inštrument. 

UCC # 3-402 govori o podpisovanju avtoriziranega reprezentanta/zastopnika. Če oseba deluje ali 

domnevno deluje kot reprezentant/zastopnik, ki je podpisan na pogajalskem inštrumentu tako, da 

se podpiše kot zastopana oseba ali zastopnik, je zastopana oseba s podpisom vezana v sitem 

okvirju kot bi bila, če bi sama podpisala pogodbo. Če je zastopana oseba vezana, potem je podpis 

zastopnika »avtoriziran podpis zastopane osebe« in zastopana oseba je odgovorna na 

pogajalskem inštrumentu ne glede na to ali je ali ni identificirana na le-tem.  

22 Če pride do kakršnihkoli nejasnosti ali nesporazumov pri tem Varovalnem sporazumu, je 

merodajna angleška verzija. To je logično zato, ker je namen Varovalnega sporazuma mednarodno 

zaščititi upnika in izvesti poravnavo na vseh kolateralnih računih komercialnih avatarjev, ki so 

vezani na čloeveka iz mesa in krvi. 

23 Podpis pravne osebe PRIMOŽ DURJAVA z modrim mokrim črnilom. 
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24 Podpisi treh ljudi iz mesa in krvi z zeleno ali zlato barvo. Tukaj ni potrebno dati prstnega 

odtisa. Ti trije podpisi tvorijo ekleziastično notarsko pisarno na zemlji. Pazite, da ne podpisujete 

preko črte. 

Varovana stranka se prav tako podpiše z zeleno barvo in seveda doda prstni odtis z rdečo barvo. 

Pazite,da ne podpisujete preko črte in ne dajete prstnega odtisa preko črte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Tukaj se vse tri priče podpišejo z zeleno barvo in dajo prstni odtis. Pazite, da se podpisi in 

prstni pečat ne dotikajo ali sekajo črt. 
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Kako pridobiti lasten Varovalen sporazum preko Prasindikata? 

Da bi lahko v Ljudski pisarni pripravili Varovalne sporazume in spremne listine ter dokumente, 

boste morali na prasindikat@gmail.com poslati določene informacije/podatke, s katerimi bo 

upravljal Thomas tako, da jih bo vključil v matrico Varovalnega sporazuma in ga tako personaliziral 

za vas. 

Na vas bo torej ostalo samo podpisovanje/avtoriziranje in pečatenje s prstnim odtisom. Nisem 

prepričan da veste, da je potrebno poleg Varovalnega sporazuma izdelati tudi zapriseženo izjavo, 

ki se imenuje »Izjava, da sem živ«. Zakaj? 

Zato, ker se v tem sistemskem multidimenzionalnem blodnjaku domneva, da si se izgubil na 

globokih morjih – ki seveda niso fizični oceani, ampak komercialna morja – in si pogrešan. Nisi pa 

seveda proglašen za mrtvega (ang. Deceased), ampak  umirajočega (ang. Decedent). Poglejte si te 

izraze v Blak's Law Dictionary.  

Zato se moraš najprej javiti, da si živ, šele nato lahko uveljavljaš status, položaj in kapaciteto 

Grantorja/Settlorja/Trustorja/Utemeljitelja … ter zahtevaš v svojo posest vso kolateralno premoženje, 

ki je s prevaro epskih razsežnosti preneseno v komercialne truste.  

Ko bomo torej izdelali te listine (ang. Deed), bomo oblikovali dopis na Ministrstvo za zunanje  

zadeve (tak dopis je že oblikovan) in ga pravilno poslali po pošti. 

Ker bomo to naredili v dokaj velikem številu, se lahko zgodi, da boste iz MZZja dobili pošto 

zavrnjeno tako, da vam jo bodo poslali nazaj. Nič hudega, saj imamo tudi za tak primer rešitve, ki 

pa jih bom zaradi obrambno-starteških vzrokov razkril ob pravem času. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prasindikat@gmail.com
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Informacije/podatki, ki jih v Ljudski pisarni potrebujemo za 

izdelavo Varovalnega sporazuma 

 

Tvoje ime: _____________________________________ 

primer: primož, sin ostoja in marjete 

 

Rod očeta in matere:________________________________ 

primer: rod durjava in nipič 

 

Naslov prebivališča: __________________________________ 

primer: daj naslov tvoje fizične in pravne osebe na katerega lahko prejmeš pošto (naslov iz osebne 

izkaznice) 

Datum tvojega rojstva: ______________________________ 

 

Tvoj EMŠO: _______________________________________ 

 

Ime in priimek treh zapriseženih prič, imena očetov in mater [rod očeta in rod matere] 

 

 

 

 

Te podatke bo Thomas vpisal v personaliziran Varovalen sporazum in vam ga dal v roko ali poslal 

po pošti ali preko členov Pra-Sindikata, da ga boste lahko skupaj s pričami avtorizirali. 

Poleg omenjenih podatkov posreduj na mail tudi telefonsko številko, da te lahko kontaktiramo, če 

bomo potrebovali dodatne informacije. 

Kupite si tudi nekaj znamk za 1 evro in nekaj znamk za 35 centov. 
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Kupite si blazinico in rdeče črnilo za pečat s prstnim odtisom. Dobite ga v papirnicah. Najbolje je, 

da na spletu poiščete papirnice, ki ponujajo tovrstno blago.  

Prav tako vam priporočam, da imate vedno doma 120 g beli papir, ki ga prav tako kupite v 

papirnici.  

 

Pravična izmenjava življenjske energije  

v zvezi z Varovalnim sporazumom 

in povezanimi listinami, dokumenti in spremnimi dopisi 

Mnogi med vami še vedno ne dojamete veličastnosti zamisli En-Dar, zato naj takoj poudarim, da 

ne zaračunavamo Varovalnega sporazuma niti Zaprisežene izjave da živim niti spremnih dopisov 

niti … 

Vendarle pa se v tem norem in poblaznelem komercialnem parazitskem plesu ne moremo 

izgogniti nastalim stroškom, ki jih merimo v denarnih sredstvih – evrih. 

Čjudska-Pisarna bo morala zagotoviti ta denarna sredstva s pomočjo vaših darov, ki pa morajo 

zaradi zaradi značaja samega projekta izdelave pisanj in pošiljanja po pošti biti žal tudi v obliki 

denarnih sredstev.  

Možno je, da kateri izmed vas ne poseduje takšno vsoto le-teh, zato takšnega človeka prosim, da 

to javi Thomasu in v skladu z božansko naravo zamisli En-Dar  bomo to seveda upoštevali v vaše 

upravičenje. 

En-Dar zato sestoji iz naslednjih postavk in evrskih protivrednosti: 

Varovalen sporazum          9 eur 

Zaprisežena izjava da živim       9 eur 

Spremni dopis s priporočeno poštno povratnico    9 eur 

Znamke, poštni in drugi stroški       9 eur 

SKUPAJ        36 eur 

 

Originale vedno zadržite v svojem zasebnem, družinskem ali rodbinskem arhivu. 
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Zaključna misel 

Upam, da mi je v tej informativno-izobraževalni delavnici uspelo pojasniti pomen Varovalnega 

sporazuma, varovalnega interesa in drugih dopolnilnih pisanj.  

Njihova moč postane veličastna takrat, ko bo dovolj ljudi ne samo posedovalo te listine, ampak 

predvsem takrat, ko boste zares dojeli njihovo vsebino in jih verodostojno uporabljali pri 

občevanju z odpadniškimi plačanci. 

Tvorijo namreč temelje za vso kasnejše delovanje in uveljavljanje neodtujljivih, neovrgljivih in 

nespremenljivih pravic, ki izhajajo iz igre življenje. Prav tako pa za kasnejše uveljavljanje privilegijev, 

ki izhajajo iz statusa, položaja in kapacitete pravičnega lastninskega upravičenja vaših komercialnih 

avatarjev v komercialnih igrah smrti. 

Končni cilj teh pisanj je pravična energijska poravnava tiste energije, ki so jo parazitske entite 

ukradle nam in našim prednikom ter zaščita in obramba življenjske energije najmlajših potomcev iz 

naših slovenskih rodov. 

 

Hvala za pozornost. 
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