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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.  

 

 



2 
 

Informativno-izobraževalna delavnica 18 

Povezanost Izjave da živim, 

Varovalnega sporazuma in 

Pogojnega sprejetja ponudbe 

1. del 
 

 

Dat-Um: 

osemindvajsetega [28]  dne meseca kimavca [9] dvajset-enaindvajset [20-21] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

Uvodno razmišljanje 

Dovolite mi, da v uvodnem razmišljanju znotraj ubesedene zamisli Ljudska-Pisarna vsebino 

delavnice osredotočim na preproste lokalno/municipalne pravno/komercialne strategije, ki jih 

lahko vsak med vami samostojno obvladuje in s katerimi lahko izvedemo pritisk na izvrševalce 

2870. Odloka vlade o pogojih PCR - ki ne samo da je protiustaven in nezakonit , ampak so že sama 

Ustava Republike Slovenije in vsi zakoni neustavni (če govorimo o neki organski ustavi, ki ima zelo 

jasno opredeljena jamstva) in zato nezakoniti . Ker je pogojno sprejetje komercialne ponudbe 

postopek, bomo v njem pritisk seveda stopnjevali.  

V tej delavnici bomo torej govorili o metodah in orodjih za opolnomočenje preprostega človeka iz 

ulice.  Seveda moram v isti sapi dodati, da prebujen in poduhovljen človek v isti meri deluje na 

polju opolnosrčenja in po »zlatem pravilu«, zato vedno delujeta oba stebra poduhovljenja, četudi 

se to morda na prvi pogled ne vidi. 

Te preproste komercialno/pravne strategije, ki jih bom predstavil, so suhoparno pisne narave, 

čeprav so lahko ob primernem razumevanju tudi strategije primernega etično-moralnega 

obnašanja.  

V jedru te delavnice boste izvedeli več o teh suhoparnih pisnih strategijah – torej še enkrat - pa 

vendar malo drugače.  

V tem uvodnem delu bi rad najprej govoril o tistem delu tega istega procesa – procesa polnjenja 

ubesedene zamisli Ljudska-Pisarna - ki je skorajda neviden, vendar nič manj pomemben v boju za 

kolektivno ozdravitev človeškega uma.  

 



3 
 

Duhoven pomen zaščite in obrambe prebujenih ljudi –  

rodovnih glavarjev na zemljah slovenskih dežel -   

iz vidika ženskega načela delovanja božanske matrice 

Že takoj na začetku tega izvajanja sem rekel, da bom v jedru govoril o strategiji zaščite in obrambe 

s pomočjo suhoparnih pravno-komercialnih pisanj, zato se bi nekdo lahko upravičeno vprašal: »Kaj 

le ima duhovnost skupnega s temi pisanji? To sta si dva nasprotna pola.« 

Res je. Ta pravno-komercialna pisanja so čisto nasprotje duhovnosti – saj niso živa. Predstavljajo le 

kup bolj ali manj počečkanega papirja. Pa vendarle lahko ravno mi – kot najvišji skrbniki vsega na 

Zemlji in rodovni glavarji na zemljah slovenskih dežel – skozi te mrtve črke na mrtvem papirju 

pretočimo našo gostiteljsko božansko energijo/esenco, ki bo delovala kot mogočen obrambni zid 

pred parazitsko golaznijo. 

Seveda je pomembna vsebina teh pisanj – pomembno je tudi pravilno vodenje celotnega postopka 

– pomembna je izbira barv - pomembna je izbira fontov – pomembna je izbira jurisdikcije ali 

pravnega kroga – pomemben je pravilen avtograf ali pa podpis – in tako naprej.  

Ampak pomembne so tudi vrline častivrednosti, istovrednosti, verodostojnosti, odgovornosti, 

sodelovanja, sočutja, povezovanja, požrtvovalnosti, enotnosti, enosti in tako naprej. 

 Kako torej napolniti ti dve igri neštetih papirjev in kontov in čudnih pravil, ki jim pravijo zakoni ali 

pa mednarodne pogodbe, z božansko-gostiteljsko človeško esenco? Kako torej »preliti« človeške 

najvišje vrline v ta neusmiljen boj počečkanih papirjev tako, da bomo ustvarili mogočen obrambni 

zid s pomočjo visokih/božanskih frekvenc. 

 

Pomen Izjave da živim,  

Varovalnega Sporazuma in  

Pogojnega sprejetja komercialne ponudbe 

Mnogi med vami, ki redno ali občasno spremljate delavnice, še zmeraj živite v prepričanju, da so 

omenjeni listini in postopek pogojnega sprejetja »čudežna čarobna palica«, ki bo rešila vse vaše 

probleme. Ne, s takšnim razmišljanjem jih zagotovo ne bodo.  

Kajti »čudežna čarobna  palica« se ne nahaja v zunanjem materialnem svetu iluzije o življenju 

samem, ampak v vašem/našem Božanskem Umu. V prvem eseju Ali beseda resnica pomeni to, kar 

je RES? sem pisal o tej čarobni palici in jo imenoval »zdrava pamet« ali prirojen občutek za to, kar 

je na eni strani PRAV in ETIČNO/MORALNO in na drugi strani NAROBE in 

SPREVRŽENO/NEMORALNO.  
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Vsi smo umsko oboleli – nekateri so celo neozdravljivo – zato je toliko bolj pomembno razumeti, 

da je najpomembnejše delo, ki ga v teh noro težkih prelomnih časih mora zdravorazumski človek 

opraviti – delo na sebi s pomočjo lastne psihoanalize – torej analize mikro kozmosa ali male 

arkane. Ker je človekova psiha holografski posnetek kozmične »psihe« po načelu korespodence, so 

takšne analize vsakomur ne samo priporočljive, ampak v teh težkih časih celo nujne. 

Te listine in seveda tudi katerakoli druga listina ali dokument so zato neločljivo povezani s 

procesom »ozdravljenja« našega uma.  

To vam torej pripovedujem zato, ker ne bi rad, da bi bila tovrstna pisanja opredeljena kot 

»dokončna rešitev« za človeštvo. Dokončna rešitev človeštva se mora najprej zgoditi v astralnem 

polju bivanja – kjer seveda biva naš Božanski Um – da se lahko zmagoslavno manifestira v ta svet. 

Se spomnite prvega načela delovanja božanske matrice  (Naravnega Zakona) – načela mentalizma? 

»Vse se najprej zgodi v Umu. Izvor/Pra je UM.« (hemretična filozofija pravi: »The All is Mind!«) 

Zaradi povedanega bi rad spregovoril o avtorju Adrijanu Predragu Kezeletu, ki je knjigo Preboj 

posvetil iluzijam in stanju samoprevare, ki je lastno praktično slehernemu izmed nas. Indijska 

filozofija temu pojavu pravi kar maya, kar dobesedno pomeni »tisto, česar ni, tisto, kar ni«. Da bi to 

razumeli, pa vam ni potrebno postati izobražen filozof. 

V večino iluzij ljudje namreč radi privolijo. Na nekatere pristanejo zavestno, vedoč, da gre za privid, 

a jim to bolj ustreza kot to, kar JE RES in s čemer se nočejo soočiti. 

Tako se vsak dan znova prepričujemo, da »jemo zdravo«, čeprav se v resnici zastrupljamo z vsakim 

grižljajem, ki je bil kupljen v supermarketu. Gojimo iluzije o tem »kako smo pametni«, pravzaprav 

pa je toliko tega, česar zares ne vemo, še manj pa razumemo. Pogosto si lažemo, da smo »varni«, 

čeprav naša prihodnost že visi na nitki. Radi se pretvarjamo, da »imamo uspešen zakon«, zares pa 

nas partner neprestano vara ali vi varate njega/njo. Mislimo, da smo »dobri in humani ljudje, ki 

spoštujejo življenje«, na naši mizi pa so vsak dan kosi ubitih živali. In ne nazadnje: domišljamo si, da 

»imamo prijatelje«, zares pa se s temi ljudmi zapletamo v prazne pogovore in vsakodnevna 

pretvarjanja.  

Žalostno je, da smo kolektivno pristali na nevejetno nasilje s PCT pogoji, večinoma tako, da smo 

skenili neke kompromise z manj invanzivnim testnim postopkom ali celo samotestiranjem – 

nešteto je v tem trenutku še nekih mini »stranskih poti«, da se zadovolji te pogoje.  

Vendar če poznate delovanje človekove psihe potem boste kaj hitro ugotovili, da so se oblikovale 

tri skupine ljudi:  

1. Tisti, ki so zaradi strahu doživeli prikrit živčni zlom in si v umu preuredili realnost v popolno 

iluzijo o tem, da je ta virus smrtonosen in je potrebno »zaupati« strokovnjakom in politiki, 

ker nam hočejo dobro. Preberite si nagovor, ki sem ga imel na srečanju v Framu. 
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Predstavljajte si, kaj vse bi morali ljudje v svojem življenju spremeniti, če bi hoteli izničiti le 

nekatere od naštetih iluzij. Lahko bi nadaljeval v nedogled, po kratkem razmisleku pa bi 

številni preprosto sklenili, da bi, če bi izgubili vse to, zazevala ogromna praznina. Le malo kaj 

v njihovem življenju bi ostalo nedotaknjeno, kar pomeni, da bi prišlo do popolnega zrušenja 

sveta, v katerem so vajeni živeti. 

2. Tisti, ki se zaradi srčnosti nekako »znajdejo«, vendar pa njihovo obnašanje kaže na to, da so 

čustveno negotovi in zaskrbljeni, zato se še zmeraj bolj ali manj oklepajo starih in nikoli več 

ponovljivih časov.  

Pa vendar globoko v njih/nas tli strast po živeti RES-JE. Čeprav se znotraj iluzije počutimo 

varne, vemo, da to ne more trajati večno. Vemo, da se bomo morali nekoč soočiti RES-JE o 

svojem življenju. 

Dobro se je zavedati, da le-to omogoča nasprotni strani, da na bojišču hitro napreduje. 

3. Tisti, ki se zaradi odločenosti, ki so si jo »pridelali« z neko vrsto lastne psihoanalize, odločijo 

sodelovati pri ljudskih projektih, ki imajo potencial, da se zaustavi ta blaznost.  

Še posebej bi rad poudaril, da sta 2. in 3. skupina zelo prehodni in v bistvu zaenkrat še združeni v 

eno skupino. 

Knjiga Adrijana Predraga Kezeleta pravi, da je izničevanje/nevtraliziranje iluzije vedno korak na poti 

v poduhovljenje/razsvetljenje.  Govori o ’ruvanju korenine vsake iluzije’, tudi tiste končne in 

temeljne, iz katere se nazadnje izničijo vse druge. Kezele je prepričan, da lahko šele v tistem 

trenutku govorimo o pristnem razsvetljenju, ki mu sam pravim poduhovljenje. 

Zato vam toplo priporočam, da si knjigo preberete. 

Prepričan sem, da vam kljub temu še ni jasno, kakšno vezo imajo omenjeni listini in postopek 

pogojnega sprejetja komercialne ponudbe z Mayo oziroma iluzijo? 

Pa vam bom povedal s preprostimi besedami, ki jih vsakdo lahko razume. Edino kar se bo 

najverjetneje zgodilo je to, da boste nekateri razočarano negodovali nad mojim izvajanjem. 

»Iluzija je slepo verjeti, da bodo ta ali katerakoli druga pisanja osvobodila človeštvo pred 

parazitsko miselnostjo/paradigmo,« je moja ugotovitev. 

Sam sem z leti postal strastni ljubitelj psihoanalize in solidno dober poznavalec delovanja 

človekove psihe (mikrokozmosa) in kozmičnih pravil delovanja božanske matrice (Naraven Zakon). 

To mi je uspelo le zaradi tega, ker sem sprva uporabljal psihoanalizo izkjučno na sebi – in tudi 

danes se večinoma ukvarjam s svojimi iluzijami in napačnimi predstavami o svetu. 

Res je, da sem v zadnjih desetih letih preučil področje psihoanalize s pomočjo mnogih mističnih 

avtorjev/pristnih znanstvenikov kot so Carl Gustav Jung, Gurdjijev, Ousupenski, Merloo in mnogi 
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mnogi drugi, vendar je pri tem teoretičnem okvirju najpomembneje, da sem se potem tudi na sebi 

praktično lotil izkoreninjanja teh vzorcev – včasih bolj in včasih manj uspešno.  

Zaradi tega si drznem sedaj – v tej delavnici – narediti koletivno in zelo zelo strnjeno psihoanalizo 

znotraj naših omizij in na sploh in upam, da ugotovitev ne boste jezni ali užaljeni zavrgli, ampak jih 

boste raje vzeli na znanje in jo spomočjo vaših lastnih izkušenj tudi sami preučili. 

Skrito sporočilo v tem izvajanju je namreč sledeče: »Nikoli več ne bo tako, kot je bilo.«  

Vem, da bi se površinsko vsi ali skoraj vsi prisotni strinjali z zgornjo izjavo. Pa vendarle se v tej vojni 

dobrega in zla večinoma podzavestno s »kremplji« oklepamo ravno lažnive »cone udobja«, ki smo 

si jo zgradili v svetu, ki ga nikoli več ne bo.  

Ali ni to maya/iluzija?  

Ta zanimiv citat Alberta Einsteina –pa čeprav ga zasebno ne maram, ker je bil bandit – vsi zagotovo 

poznate: 

»Problema ne moreš rešiti z istimi orodji, s katerimi si ga ustvaril.« 

Vsi »prebujeni« ljudje – z izjemo redkih posameznikov na tem svetu – podzavestno hlepimo po 

tem, da bi se vrnili nazaj v »cono udobja«, ki smo jo poznali še dve leti nazaj.  

S kolektivnega psihološkega vidika je to logično, saj mora biti človek izjemno motiviran (pozitivno 

ali negativno) da se poda v neznano. Da bi deloval tako, da ustvarja to pustolovščino v neznano. 

Pustolovščino vseh pustolovščin, na katero sem vas vabil že v prvem eseju, napisanim pred tremi 

leti.  

Kako torej uskladiti oba pola: duhovnega in materialnega tako, da lahko med njima poteka 

nemotena medsebojna izmenjava/korespodenca? 

Kako torej uporabiti nekoč mogočna komercialna orodja, da bodo pripomogla k zaustavitvi 

poblaznelega smrtonosnega pohoda banditov in norcev na božanskost človeka?  

Kako torej umiriti kolektivni človeški um tako da ta nihaj ali ritem od iluzije v realnost 

nevtraliziramo s pomočjo teh komercialnih orodij/pravnih sredstev? Se spomnite 5. načela 

delovanja božanske matrice – načela ritma? Ali se spomnite, ko sem vam pojasnjeval, da je to 

edino izmed vse osmih načel, ki se ga da preseči? 

Če torej želimo doseči zmago dobrega nad zlim in našim rodovom zagotoviti trajen mir na rajskem 

svetu popolnega obilja za vse, potem bi bilo modro, da ta nihaj v smeri parazitstva nevtraliziramo 

na zelo zelo preprost način. 

V nadaljevanju bom govoril o lokalnih pravno/komercialnih strategijah za zaustavitev besnenja 

banditov in norcev na zemljah slovenskih dežel.  
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Strategije so sestavljene iz domišljenih, izvensodnih pravno/komercialno dovršenih postopkovnih 

pisanj in temeljnih listin, ki v ta pisanja dajejo dinamiko človekove esence. 

Ponovno poudarjam – lokalne pravno/komercialne strategije so le ena stran istega kovanca – 

druga stran so pravno/diplomatske strategije s katerimi se ukvarjajo na omizjih Pravo-Vedov. 

Seveda omizja sodelujemo v bratstvu, strateško-vojaški namen je v nasprotnem pritisku z dveh 

pomembni strani na dva parazitska sistemska nivoja – na srednji nivo izvrševalcev genocidnih 

ukrepov (direktorji, ravnatelji, sodniki, policisti, inšpektorji) in na višji nivo  izvrševalcev genocidnih 

ukrepov (visoki politiki, visoki uradniki, zdravsteni delavc …).  

Aktivno igranje komercialnih iger in prevzem nadzora nad komercialnimi avatarji 

Če ste brali serijo esejev 1-7, izobraževalno-informativne pisne prispevke iz pravnega kotička, 

poslušali mnoge virtualne delavnice (Bojana in mene) potem veste, da velika večina ljudi na tem 

svetu sploh ne ve, da večino vsakega dneva poleg igre življenja igrajo še dve komercialni igri. 

Zaradi tega ker to ne vedo – tudi vi/mi do pred kratkim tega nismo vedeli – nimajo nadzora nad 

avatarji, s katerimi igrajo. 

Zato lahko logično rečemo, da brez nadzora sodelujejo v dvodimenzionalnem krutem kasino 

predatorskem blodnjaku sistema vojaško-pomorske in trgovsko-pomorske pravičnosti in aktivno 

igranje pomeni najprej prevzem nadzora nad avatarji in šele nato uveljavljanje vašega in njihovih 

statusov, položajev in kapacitet v teh igrah. 

Prvi korak je torej ta, da se v teritorialni sistem trgovsko-vojaške pravičnosti »javimo« da smo živi 

in da se nikoli nismo izgubili na globokih komercialnih morjih. 

Torej najprej moramo v sistem uveljaviti našo vrhovno skrbniško kapaciteto na Zemlji z ročno 

napisano Zapriseženo izjavo da živim. Na ta način lahko začnemo uveljavljati nadzor nad 

kolateralnim biološkim in književnim premoženjem, ki so ga naše mame nevedoč vezale kot 

kolateralno jamstvo v teritorialni sistem trgovsko-vojaške pravičnosti. 

Drugi korak je ta, da kot vrhovni skrbniki na Zemlji, prevzamemo nadzor nad avatarji v 

municipalnem sistemu trgovsko-pomorske pravičnosti. Ker to ni mogoče narediti neposredno - saj 

je med igro življenja in municipalno komercialno igro vrinjena še prvoomenjena teritorialna 

komercialna igra – to naredimo posredno s pomočjo Varovalnega sporazuma in v njem 

vsebovanega varovalnega interesa.  

Več o Varovalnem sporazumu je bilo že povedanega na delavnicah, zato si tisti, ki ste pred kratkim 

izrazili zanimanje za te strategije, poglejte te delavnice ali pa izrazite interes in bom za vas posebej 

ponovil le-te. 
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Tretji korak je uveljavljanje teh dveh listin v sistem teritorialne trgovske pravičnosti in 

municipalne trgovske pravičnosti in o tem koraku bom kadarkoli govoril le s tistimi, ki bodo izrazili 

željo po sodelovanju v teh strategijah. 

Ti dve listini sta pomemben temelj za lokalne pravno/komercialne strategije kot tudi za 

mednarodne pravno/komercialne strategije. 

Zato s polno odgovornostjo priporočam, da si jih pridobite. Brez njih ne morete nadzorovano igrati 

teh dveh komercialnih iger.  

Četrti korak v lokalni strategiji proti izvrševanju genocidnih ukrepov je združen v komercialni 

postopek pogojnega sprejetja ponube, ki se vodi iz človekove vrhovne skrbniške pozicije vsega na 

Zemlji. 

Mnogi med vami sedaj že veste, da so vsi vladni odloki, uredbe, odredbe, zakoni le komercialne 

ponudbe. Tudi vsak poziv vašega delodajalca, da se vpisujete v nek seznam PCT in se 

samotestirate, je le komercialna ponudba, ki išče vaše izrecno in/ali implicirano (tiho) soglasje za 

jamstvo v postopku.  

In mnogi med vami sedaj tudi že veste, da obstajajo  trije (3) odgovori na komercialno ponudbo: 

1. Brezpogojen sprejem ponudbe; 

2. Brezpogojna zavrnitev ponudbe; 

3. Pogojen sprejem ponudbe. 

In tudi sedaj že veste, da lahko ob primernem/pravilnem administriranju in vodenju postopka 

pogojnega sprejetja dosežemo najvišji in najmočnejši pritisk na srednji izvrševalski nivo v 

municipalnem sistemu trgovske pravičnosti. 

Večina vaših interakcij z javno-komercilnim sistemom se lahko vodi na ta način, ki je sicer na videz 

zapleten, pravzaprav pa izjemno preprost. 

Pogojno sprejetje ponudbe bomo v tej delavnici pogledali iz dveh vidikov: 

1. Dinamike postopka pogojnega sprejetja ponudbne in zato stopnjevanja nasprotnega 

pritiska na srednji nivo izvrševalcev 2807. Odloka o izpolnjevanju PCT pogojev. 

2. Vsebine Prvega izmed pravno/komercialnih pisanj. 

Poskušal bom oba vidika združiti v eno zgodbo.  

V čisto pravno/komercialnem smislu gre pri tem in drugih odlokih, uredbah, odredbah, zakonih, 

mednarodnih pogodbah …, za uveljavljanje nadzora nad kolateralnim premoženjem,  ki je podprto 

z energijskim jamstvom človeka iz mesa in krvi pa tudi energijskim/esenčnim jamstvom našega 

Božanskega Uma. 
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Zato parazitska stran odpadniških plačancev ob podpori črnih svečeniških magov sproži dinamiko 

komercialne ponudbe, ki je spretno besedno preoblečena v uradno izrazoslovje, ki ga večina ljudi 

itak ne zna odkodirati na pravi način. Na primer Vabilo na sodno obravnavo ali  Poziv za 

registracijo vozila ali kazen za napačno parkiranje ali zakon, odredba - in še nešteto drugih  izrazov 

– vse to za eno in isto začetno komercialno/parazitsko dinamiko, ki se ji reče PREVARANTSKA 

PONUDBA. 

Zato da Gostiteljska/Božanska stran – torej MI - ohranimo verodostojnost in čast v tej dinamiki 

komercialne ponudbe,  MORAMO odgovoriti na njo tako, da ohranjamo pravice in dolžnosti ene in 

druge strani.  

V namiznem tenisu bi Vljudnemu obvestilu o pogojnem sprejetju ponudbe rekli, da spretno 

vračamo žogico na nasprotno stran mize.  

Poglejmo si torej aktualen primer »vrnjene žogice« ravnateljem vseh šol in vrtcev.  

Opozorilo: 

Potrebno je brez lažne skromnosti poudariti, da so ta pisanja MNOGOKRAT BOLJ komercialno 

kvalitetna in pravni postopki MNOGOKRAT BOLJ pravilno izvedeni kot pa jih vodijo proti vam 

različne javne ustanove in uslužbenci.  

V nadaljevanju vam želim predstaviti zamisel, ki odgovarja na vprašanje: »Kako lahko s frekvenco 

častivrednosti, frekvenco istovrednosti, frekvenco verodostojnosti, frekvenco samoodgovornosti, 

frekvenca sodelovanja, frekvenco povezanosti, frekvenco enotnosti in enosti, frekvenco odločenosti 

… »ožarčimo« postopek pogojnega sprejetja komercialne ponudbe?« 

»Vrnjena žogica« ravnateljem vseh šol in vrtcev zaradi izvajanja genocidnih ukrepov je v prvem 

koraku sestavljena iz dveh pisanj.  

 

Prvo pisanje 

Da bi sam postopek pogojnega sprejetja komercialne ponudbe »ožarčili« z omenjenimi 

gostitelsjkimi/božanskimi frekvencami, moramo najprej izpostaviti tiste, ki so v postopku temeljne. 

To so častivrednost, istovrednost, verodostojnost, samoodgovornost.  

Zato še preden sprožimo postopek pogojnega sprejetja ponudbe, prejemniku častivredno in 

istovredno pošljemo zasebno pismo z naslovom  

Dobronamerno pojasnjevalno pismo  

k listini Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe 
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Sredinsko pisanje čez celoten dobronameren dopis– častivredno ohranimo nevtralen položaj (niti 

upnik niti dolžnik=istovrednost). 

častivrednost = istovrednost 

01 Pošiljatelj 

Da bi en lahko predstavljal skupino ljudi, morajo biti v njo združeni vsaj trije [3] členi, zato 

priporočam, da v predstavljenem primeru komercialno/pravnih pisanj v šolski sistem, pošiljate 

pisanja trije [3] členi.  

Ljudska Pisarna ni v javni sistem registrirana organizacija, ampak je ubesedena zamisel in je kot 

taka izvzeta iz pravnih redov korporacije Republika Slovenija in logično tudi inkorporacije 

REPUBLIKA SLOVENIJA. 

Bodite pozorni na pisanje ubesedene zamisli L j u d s k a  P i s a r n a. Kot vidite je med vsakim 

znakom dodaten presledek. Zakaj? Da ločimo označevanje pojmov od označevanja z uradnim 

jezikom.  

Vse ostalo je v informacijah o pošiljatelju jasno povedano. 
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02 Prejemnik 

Vsakemu dovolj inteligentnemu človeku je iz informacij o prejemniku jasno, da je Dobronamerno 

pojasnjevalno pismo k listini Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe 

zasebnega značaja.  

03 K-Raj in Dat-Um 

Naš raj je na Zemlji in ne v komercialnih igrah, zato napišemo kraj z besednimi simboli – dežela 

Štajerska – ki izhajajo iz časa človeku podeljene suverenosti, ki je naše nasledstvo. 

Zdaj je opredeljen tako, da je popolnoma jasno, da je to pisanje izvzeto iz pravnih redov 

parazitskega rimskega sistema pomorsko-vojaške in trgovsko-pomorske pravičnosti. 

04 Dostava 

Vsako sporazumevanje s javnim sistemom naj bo pisnega značaja in poštno dostavljano 

priporočeno in s povratnico. 

 

 05 Naslov jasno izrazi namen pisanja 

06 Pozdrav jasno izrazi zasebnost Dobronamernega pojasnjevalnega pisma. 
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07 Nagovorni ali uvodni ali »zagrevalni« odstavek (da se boljše spoznamo) vključuje mnoge 

koristne informacije. Pove, da pošiljko sestavljata dva pisanja. Vsebina in način uporabe jezika 

oblike, papirja, izbira kuverte, način pošiljanja s povratnico … vzbudita pri prejemniku zanimanje. 

08 Naslednji odstavek zato »hiti« z dobronamernim opozorilom v katerem izrazite vedenje o 

zlorabah pisarne, ki jo naslovljenec/prejemnik  zaseda. 

09 Jasno izražen namen zaščite in obrambe naših najmalajših rodovnih členov. 

10 Še eno dobronamerno opozorilo po zaustavitvi zločinov proti najmlajšim. Večina izvrševalcev 

genocidnih ukrepov izdajalskih odpoadniških plačancev se ne zaveda zločinov, pri katerih 

sodelujejo. Kljub temu, da je naša prioriteta v teh pisanjih, ohranitev časti in verodostojnosti, pa 

morajo le-ta izraziti jasen in odločen namen po popolni zaščiti naših  rojenk in rojencev. 

Odločnenost in verodostojnost se stopnjujeta v Vljudnem obvestilu in seveda skozi celoten 

postopek pogojnega sprejetja ponudbe. 
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11 Poudarek na božanskem in tudi trgovskem načelu častivrednosti in istovrednosti se skozi ta 

pisanja nenehno ponavlja. 

12 V opozorilu je najpomembneje, da poudarimo načelo zasebnosti. Vse je zasebnega značaja, tudi 

postopek pogojnega sprejetja komercialne ponudbe, če znamo igrati s pravega statusa, položaja in 

kapacitete in prevzeti nadzor nad komercialnimi avatarji. 
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13, 14 in 15  - Avtorizacija 

 

Sam koncept avtorizacije človeka iz mesa in krvi z zeleno kulico dokončno določi jurisdikcijo/sodno 

pristojno/pravni krog iz katere je pisanje poslano.  

 

Zaključna misel 

V naslednji delavnici bomo torej naredili analizo listine: 

 

Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe 

2807. sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in 

izobraževanja v šolskem letu 2021/2022, objavljen v Uradnem listu št. 138 Republike Slovenije 

enaintridesetega [31] dne meseca velikega sprna  [8] leta dvajeset-enaindvajset [20-21]; 

 

Vi sedaj že veste, da je vsak sklep vlade le komercialna ponudba in zato lahko uporabimo izvesodni 

postopek pogojnega sprejetja take ponudbe. 

Videli boste, da obstaja matrica, ki jo lahko uporabite za skoraj vsako občevanje s tako 

imenovanimi »javnimi uslužbenci«.  

Postopek pogojnega sprejetja ponudbe je sestavljen iz štirih [4] korakov: 

1. Vljudnega obvestila o pogojnem sprejetju ponudbe, 

2. Prvega opomina v zvezi s pogojnim sprejetjem ponudbe,  

3. Drugega opomina v zvezi s pogojnim sprejetjem ponudbe in 

4. Privzete izjave o neizpolnjevanju obveznosti (ang. Notice of Default). 

Slednje in končno pisanje iz postopka pogojnega sprejetja komercialne ponudbe predstavlja 

izvensodno komercialno sodbo, ki je dokončna in je hkrati najboljša pravna podlaga za sprožitev 

dveh vrst pravnih postopkov: 

1. kazenskega pregona odgovornih za zločin nad človekom; 

2. odškodninskega pregona odgovornih za storjeno materialno in nematerialno škodo. 

Seveda bomo z vztrajnostjo v kratkem prišli do tega razpotja.  

Prepričan sem, da boste kmalu spoznali svojo neverjetno moč v komerciali/pravu. Iz izkušenj vam 

povem, da je občutek neverjetno osvobajajoč in če ne drugega, boste v svojem pesterm 

čustvenem svetu doživeli pravo olajšanje.  
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Na drugi strani bovašo neverjetno moč začutila tudi druga stran, vendar bo v njihovem 

siromašnem čustvenem svetu zazevala praznina/nemoč, ki se bo stopnjevala v doživetje strahu in 

negotovosti v občevanju/interakciji z vami. 

Situacija se bo torej obrnila v vaš prid – če ste do sedaj živeli tako, da ste s strahom, paniko in jezo 

sprejemali komercialne ponudbe polne črne besedne magije, boste sedaj živeli bistveno bolj 

mirno, preudarno, častivredno, verodostojno in človeku dostojno življenje. 

Rad bi končal to delavnico z ugotovitvijo, da ste že s tem, da vas zanimajo tematike 

opolnomočenja in opolnosrčenja globoko na tej poti/pustolovščini, katere končni cilj je ponudi 

vsem ljudem tega sveta MIR. Prepričan sem, da se strinjate, da moramo za ta skupen cilj najprej 

vsak v sebi - v naši psihi - ustvariti  ugodne pogoje, da bo to sploh mogoče. 

 

Hvala za pozornost 


