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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 20 

Izmenjava življenjske energije po načelih božanske pravičnosti 

in priprava listin za pošiljanje na MZZ 

Dat-Um: 

šestega [6]  dne meseca vinotoka [10] dvajset-enaindvajset [20-21] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

Uvodno razmišljanje 

Mnogi med vami sedaj že veste, da je bistvo strategije aktivizma Ljudske Pisarne, ki vam ga 

postopoma predstavljam več let, da ustvarimo »tretjo pot« ali celo »tretje poti« tako, da 

oblikujemo zgodbo gostoljubnosti nasproti zgodbe parazitstva. 

In če boste dovolj osredotočeno sledili ritmu aktivizma členov Ljudske Pisarne, potem boste brez 

velikega napora lahko opazili, da skozi listine in izvensodne postopke pogojnega sprejetja 

ponudbe to tudi počnemo.  

Vsebina, ki jo v okviru izobraževalno-informativnih prispevkov, poskušamo zliti v pustolovsko 

zgodbo, je bolj kot pustolovščini podobna znanstveni fantastiki. Zato bi človek pričakoval, da bo 

vaš odziv na te neverjetne informacije precej skromen. Meni v največje veselje je ravno obratno – 

vaš odziv je zelo intenziven, kar je še eno znamenje, da se človeštvo nahaja pred vrati, ki vodijo v 

življenje v rajskem vrtu popolnega obilja za vse. 

Dokončna osvoboditev človeštva se ne nahaja v zunanjem materialnem svetu in borbi proti 

parazitskim močvirskim stvorom in odpadniškim plačancem. To je samo materializirana stran 

procesa osvoboditve. Temeljna borba se namreč nahaja v vašem/našem Božanskem Umu, saj je 

človeštvo po mnogih stoletjih (morda celo tisočletjih)  travmatiziranja, zapadlo v stanje kolektivne 

umske obolelosti, ki se na zunaj kaže v psihotično poblaznelem obnašanju ljudi. 

Vsi smo umsko lažje ali celo težje bolni, zato nikar ne obsojajmo vseh teh ubogih ljudi, ki so 

podlegli nenehnemu travmatičnemu bomdandiranju tako, da so laž sprejeli za to, kar je res – in 

obratno – to kar je res so sprejeli za laž. Ljudje so namreč v psihoanalitičnem smislu na 

individualnem nivoju doživeli vsak svoj (prikrit ali odkrit) živčni zlom, ki so v kolektivnem smislu 

kaže kot množična psihoza – podrobneje o tem fenomenu lahko preberete v mojem nagovoru iz 

srečanja v Framu, ki ga je organizirala Mateja Žlogar.  

Zato bom v tej delavnici – kot že v mnogih prejšnjih – upošteval to dejstvo o dihotomiji našega 

dojemanja/spoznavanja sveta (notranji/duhovni  svet nasproti zunanjemu/materialnemu svetu). 
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Najprej bom zelo ekspresno/na kratko govoril o notranjem svetu. Govoril bom o načelih Božanske 

pravičnosti, ki vodijo dinamiko Božanske matrice, kadar govorimo seveda o izmenjavi življenjske 

energije med dvema gostiteljsko usmerjenima človekoma ali več gostiteljsko usmerjenimi ljudmi. 

Vse v kozmosu se vrti okoli oblike lastnine (ki je nenazadnje vedno neka oblika energije), ki dobi 

dinamiko, kadar se prenaša ali izmenjava.  

Veliko poslušalcev in členov Ljudske Pisarne sedaj že veste, da se okoli oblike lastnine/energije, ki 

se prenaša/izmenjava, vedno ustvari neviden Božanski mehanizem, ki se imenuje TRUST. Okoli 

oblike lastnine se v prenos/izmenjavo vplete ena najprepoznavnejših arhetipskih  struktur v 

Božanski matrici  »Sveto trojstvo« - OČE – MATI - SIN => UTEMELJITELJ – SKRBNIK - KORISTNIK.  
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Seveda lahko na spletni strani www.prasindikat.si najdete mnoge pisne in video prispevke na to 

zelo okultirano tematiko, zato danes ne bom ponavljal že povedanega.  

Najbolj pomembno je vedeti, da utelešen človek v meso in kri na Zemlji poseduje vrhovno 

skrbniško titulo in hkrati koristniško titulo (alodialno titulo/dediščino). Ker je skrbniška titula 

povezana z nadzorom nad prenosom neke oblike lastnine (enegije), mora vrhovni skrbnik 

Božanske matrice na Zemlji poznati in dosledno upoštevati pravila pri prenosu/izmenjavi energije.  

Ta pravila lahko seveda strnemo v načela Božanske pravičnosti, ki dajejo Božansko dinamiko pri 

prenosu/izmenjavi energije. Izmenjava energije med dvema človekoma ali več ljudmi  je  torej 

logično v rajskem svetu popolnega obilja za vse vodena z gostiteljsko dinamiko, ki jo zagotavlja 

dosledno upoštevanje načel Božanske pravičnosti pri prenosu/izmenjavi energije (oblike lastnine). 

Zato je prav, da si za »ogrevanje« ekspresno ogledamo nekaj teh načel. Dejstvo je, da bi vsako od 

naštetih načel – obstajajo pa seveda še druga pomembna načela v tej isti dinamiki – lahko opisoval 

ure in ure. Vsako od njh zahteva v bistvu samostojno in podrobno obravnavo, za katero boste sicer 

sedaj prikrajšani.  

http://www.prasindikat.si/
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Moj namen namreč ni preveč »pametovati«, saj je prvič to neokusno in drugič žaljivo, ampak je 

moj namen zelo na kratko »izpostaviti« ta načela tako, da jih boste lahko prepoznali, ko jih bomo 

integrirali v različne vsebine in tematske sklope.  

Poudariti moram, da je podobno kot sama integracija teh načel (ubesedenih zamisli) v vaš/naš 

sistem prepričanj ali gostiteljsko paradigmo, pomembna tudi integracija teh načel v gostiteljsko 

izmenjavo energije med ljudmi – le na ta način lahko namreč gradimo temelje za velikokrat 

omenjeno družbo bližnje prihodnosti – rajsko družbo popolnega obilja za vse. 

Najprej torej o omenjenih načelih in šele nato bomo šli na borbo v zunanjem materializiranem 

svetu – torej »ožarčeni« s starodavnimi spoznanji, da bomo še bolje »opremljeni« s kvalitetami, ki 

zares krasijo Božanskega človeka: poštenost, marljivost,  iskrenost, srčnost, modrost, sočutje … 

 

Pravična izmenjava in/ali prenos energije 

po načelih Božanske pravičnosti 

Dinamika izmenjave/prenosa energije logično poteka po nekih skrbniških pravilih. Da bi se izognili 

dolgotrajnemu in napornemu nizanju in pojasnjevanju teh pravil, bomo v tej delavnici zelo 

ekspresno raje pogledali načela/principe, ki vladajo nad izmenjavo/prenosom energije v sistemu 

Božanske pravičnosti. Potrebno je posebej poudariti, da bomo danes obravnavali samo 

nekatera/najpomembnejša načela. 

To je logično, saj je temeljen namen današnje delavnice v bistvu na drugi strani – strani 

opolnomočenja in zato igranja komercialnih iger. 

Definirajmo najprej, kaj je to princip ali načelo, tako da pogledamo izvorni pomen te besede. 

Beseda princip izhaja iz latinske besede principia = prvi, najprej, vodilni, najnujnejši, glavni. Pomeni 

torej tisto najpomembnejše pri vsaki stvari.  

Če je kaj potrebno razumeti, je najprej potrebno razumeti principe/načela. Najprej moramo 

razumeti principe/načela, šele potem lahko razumemo vse ostalo. Naša družba danes ne daje na 

prvo mesto načela, ampak trivialnosti. In smo družba, ki jih ne skrbi več za načela. Načela so stvari, 

ki so najpomembnejše. To naj bi načela ljudem pomenila.  

Ko vprašaš ljudi, kaj jim je najpomembnejše, rečejo družina, mir, sreča, …, zelo malo jih odgovori 

načela. Če ne postaviš na prvo mesto načel, so namreč vse te stvari, ki so ljudem pomembne, brez 

pomena. Zaradi tega, ker ne postavljamo načela na prvo mesto je naša družba postala 

disfunkcionalna. Načela morajo priti najprej, da lahko zgradimo odlične medsebojne odnose z 

drugimi ljudmi.  
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Slovenska sopomenka za besedo princip je načelo. Pa poglejmo ali je morda tudi njen izvorni 

pomen isti.  

načelo => na-čelo 

Ta beseda spet nakazuje na »tretje oko«. Ko namreč damo roko na čelo, se dotaknemo sredine 

čela, ki simbolično označuje pinealno žlezo. Mislim, da sem v eseju Pravična izmenjava življenjske 

energije med dvema človekoma ali več ljudmi dovolj povedal o pinealni žlezi, da lahko rečemo, da 

tudi slovenska beseda načelo označuje tisto, kar je najpomembnejše pri vsaki stvari. 

Pravila za pravično izmenjavo in/ali prenos življenjske energije bi lahko strnil v štiri načela, ki se 

bodo morda s pridobljenimi izkušnjami na učno-raziskovalni pustolovščini še dopolnjevala. Vendar 

so štiri načela, ki jih bom na kratko opisal v nadaljevanju najbolj ključnih in hermetično 

zapečatenih. Pomembno je vsako izmed omenjenih načel, vendar šele vsa skupaj dajejo zaključeno 

celoto. To pomeni, da ne morete upoštevati načela svobodne volje, brez da bi upoštevali načelo 

zlatega pravila in načela odgovornosti, svobodne volje, učljivosti, … 

Mnoštvo najrazličnejših načel bi lahko opisali, vendar sem za današnjo delavnico izbral štiri izmed 

vseh, ki jih bom strnjeno opisal : 

1. Načelo svobodne volje, 

2. Načelo odgovornosti, 

3. Načelo zlatega pravila, 

4. Načelo učljivosti. 

O ostalih načelih, ki vladajo kot arhetipi nad delovanjem Božanske matrice, smo že večkrat 

govorili, vendar bomo v procesu širjenja našega duhovno-materialnega multidimenzionalnega 

doživljanja realnosti dodajali njihovo gostiteljsko dinamiko v tuzemeljski boj dobrega proti zlu s 

pomočjo strategije, o kateri bo govora v drugem delu te delavnice. 

Ta načela so: 

- načelo zasebnosti,  

- načelo častivrednosti, 

- načelo verodostojnosti, 

- načelo povezanosti, 

- načel enotnosti, 

- itd. 
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1. Načelo svobodne volje 

Svobodna volja je eden najslabše razumljenih miselnih konstruktov/pojmov. Svobodno voljo lahko 

izrazimo zavedno ali nezavedno. In ni mi potrebno porabiti veliko besed, da se boste strinjali z 

izjavo, da ljudje večinoma svojo svobodno voljo izražamo nezavedno, ker v bistvu sploh ne vemo, 

kaj zares pomeni.  

Za razliko bomo na naši učno-raziskovalni pustolovščini spodbujali zavedno izraženo svobodno 

voljo. Nikogar ne bomo silili ali zapeljevali  v čisto nič – niti zavedno niti nezavedno.  

Načelo izražene svobodne volje pomeni to, da boste lahko naša srečanja kadarkoli zapustili 

popolnoma brez negativnih posledic, če boste tako začutili.  

Načelo izražene svobodne volje pa pomeni tudi to, da boste lahko na delavnicah zmeraj odprto 

izrazili svoje mnenje in zaradi tega se vam nihče ne bo posmehoval. Nihče se ni rodil z modrostjo. 

Ta pride z leti trdega dela in mnogih izkušenj. Strinjali se boste z mano, da je majhno dete tako 

lepo in simpatično ravno zaradi svoje neizmerne iskrenosti in odprtosti, ki se velikokrat izrazijo s 

vprašanji, ki so šokantna. Velikokrat nas odrasle pustijo brez besed in brez odgovorov.  

 

2. Načelo odgovornosti 

Večina ljudi na tem svetu si srčno želi, da bi se pojavil nekdo, ki bi imel takšno moč, da bi 

spremenil svet, ki bi bil bolj po njihovi podobi. Popoln svet s popolno blaginjo za vse.  Nekateri 

celo pričakujejo ponovni prihod Jezusa ali Maitreje ali koga drugega, ki bo rešil vse probleme tega 

sveta. 

Mnogi ljudje si ne želijo sodelovati v tej blaznosti, ki smo jih priča. Razdeljeni so v tri glavne 

skupine: 

Prvi so obupani in nemočni, ker napačno in iz strahu mislijo, da ni druge alternative.  

Drugi sicer slutijo, da bimorali nekaj narediti, ampak so strahopetci, ker se bojijo, da bodo izgubili 

navidezno udobje znotraj te blaznosti.  

Tretji pa so tisti, ki se s pomočjo notranje inteligence zavedajo pomena naslednje izjave, katere 

pravilnost in verodostojnost bomo preverjali skozi celotno skupno pustolovščino: 

 

IZHOD iz te podganje dirke  OBSTAJA!!! 

IZHOD-JE-V-VHODU-V-SAMEGA-SEBE!!! 
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Smatram, da ste tudi vi, drage sestre in dragi bratje, členi tretje skupine. 

To pomeni, da nihče - niti ta ali oni bog ali Maitreja ali kdo drug ne more prevzeti odgovornosti za 

vaše/naše sanje. Potemtakem je logično, da tudi avtor delavnic ne morem prevzeti odgovornosti za 

vas.  

Kdor ne razume tega, je bolje da se ne udeležuje te pustolovščine.  

 

3. Načelo zlatega pravila 

Ali ste že slišali za zlato pravilo?  

Konfucij je v tretji od svojih štirih knjig Pogovori, kar trikrat izrazil ta miselni konstrukt. Konfucij je 

na vprašanja učencev dvakrat odgovoril: »Nikomur ne stori tega, kar ne želiš, da kdo stori tebi.«  

Tudi v Evangeliju po Mateju 7:12 je Jezus izpričal isto zlato pravilo, ki je bilo sicer v starem svetu 

dobro poznano v trdilni obliki: »Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite 

njim! To je namreč postava in preroki.« 

Mislim, da so te besede enega in drugega duhovnega mojstra tako jasne, da bi bilo vsako pisanje 

in pojasnjevanje na tem mestu popolnoma odveč.  
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4. Načelo učljivost 

 

Prepričan sem, da se boste vsi strinjali s tem, da je učenje proces, ki ga vodi dinamika 

izmenjave/prenosa energije med dvema človekoma ali več ljudmi.  

Prepričan sem tudi, da se boste vsi strinjali, da sta potrebna vsaj en učitelj in en učenec, da bi 

proces učenja lahko potekal. 

Vendar ste redki razmišljali o tem, da se vsak človek, ki sodeluje v procesu učenja, po 4. in 5. načelu 

delovanja Božanske matrice – načelu polarnosti in načelu ritma nenehno v tem istem procesu 

izmenjava v vlogi učitelja in učenca. 

Če poenostavim: 

Mnogi med vami bi pritrdili izjavi, da sem avtor te delavnice sedaj vaš učitelj. To sicer drži, ampak 

zelo zelo pogojno in samo delno. 

Če poznate načela delovanja Božanske matrice (načela Naravnega Zakona) – poglejte si na 

www.prasindikat.si prispevek z naslovom Praven kotiček 3del- Hirearhija zakona - Naraven Zakon 

ali Zakon Zraka – potem veste, da sem na tej delavnici - in v življenju je nasploh tako – istovredno 

lahko le vaš učitelj kot tudi vaš učenec hkrati.  

http://www.prasindikat.si/
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In vidite v sliki, doseže prebujen in poduhovljen človek najučinkovitejše stanje učljivosti takrat, ko 

se vlogi učitelja in učenca dobesedno prekrivata – torej na vrhu zvončaste krivulje. 

Načelo učljivosti torej govori o tem, kako se najbolje postaviti v proces učenja. Posameznikova 

učljivost ali sposobnost učenja na način, da ga uči nekdo drug, je izjemno odvisna od umske 

odprtosti ali umske zaprtosti posameznika, ki se ga uči. Nizka učljivost izhaja iz arogance in 

rigidnega skepticizma na eni strani in tudi iz naivnosti in lahkovernosti na drugi strani. Visoka 

učljivost izhaja iz ravnotežja med zdravim skepticizmom in umsko odprte pripravljenosti do učenja 

in sprememb. 

Zaradi tega si na naši učno-raziskovalni pustolovščini ne želimo rigidno skeptičnih ljudi, ki sploh 

nimajo odprtega uma, pa tudi lahkovernih in naivnih ljudi si ne želimo. Ljudi, ki bodo brez 

razmisleka in lastnega preverjanja sprejeli vse, kar jim bom povedal.  

Radi bi zagotovili ravnotežje med tema dvema načinoma.  

Tej sliki lahko rečemo zvončna krivulja učljivosti. Spodaj je trak, ki kaže na umsko stanje učencev. 

Če gremo od najbolj zaprtih ljudi do najbolj odprtih za učenje, so njihova umska stanja takšna: 

aroganca,cinizem, skepticizem, učitelj, učenec, zaupljivost, lahkovernost in naivnost. 

Najboljši položaj za učenje je na vrhu zvončne oblike. To pomeni, da je posameznik v ravnotežju 

umskega stanja učenca in hkrati učitelja. Da je zdravo skeptičen in hkrati zaupljiv. To pomeni, da je 

sposoben v umu zadržati nek predlog/izjavo/miselni konstrukt, brez da bi ga naivno in lahkoverno 

sprejel ali cinično in arogantno zavrnil.  

To pomeni z odprtim umom zdravo zaupljivo in hkrati zdravo skeptično pretehtati informacijo. To 

je tisto umsko stanje, ki ga želimo ohranjati v času našega druženja. Na ta način bomo v 

najboljšem položaju v procesu učenja.  

Če ste pozorno poslušali povedano o načelu učljivosti, potem vam je jasno, da nihče na tem svetu 

ne more biti samo učitelj ali samo učenec. Vsak človek, ki ga strastno zanimajo odgovori na 

temeljna vprašanja o sebi in svetu okoli nas, nenehno prehaja iz faze učenca v fazo učitelja. Tako 

bo tudi na naših druženjih. Nikakor ne želim biti vaš guru, ki vas bo popeljal v boljši svet. Te 

odgovornosti ne bom nikdar prevzel, ker se mi še ni popolnoma zmešalo. Prav tako kot vi, se bom 

tudi sam na teh učno-raziskovalnih delavnicah učil hkrati z vami. Vloge učenca in učitelja si bomo 

nenehno izmenjavali.  

Ljudje bi morali z veliko skrbjo tehtati njihove vire informacij. Ljudje brez problema zavrnejo 

določene informacije zato, ker se ne skladajo z njihovimi spoznavnimi vzorci (spoznavno neskladje 

ali kognitivna disonanca). Poleg tega moderne inštitucije (mainstream mediji in izobraževalne, 

cerkvene, znanstvene in druge) nenehno vplivajo na javno mnenje tako, da posmehovalno 

napadejo iskalce pristne realnosti  in informacije označijo za teorijo zarote in nepomembne za 

tehtanje. Na ta način želijo nadzirati človeške zaznave in  s tem omejiti to, kar bi ljudje lahko začeli 

razumeti.  
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S tem, ko omejujejo to, kar bi ljudje lahko razumeli, pravzaprav omejujejo to, kar so ljudje sposobni 

narediti ali spremeniti ali ustvariti.  

Biti moramo skeptični glede tega, od kod prihaja informacija. Zato bom ves čas poudarjal, da mi ne 

verjamete. Najslabše je, če nekomu nekaj verjamete. Sami morate prevzeti odgovornost in 

pretehtati informacije s svojega gledišča. Opraviti morate introspekcijo/samoopazovanje/samo-

psihoanalizo, da boste res znotraj sebe občutili ali informacija resonira/odmeva s tem, kar je RES. 

Vsak ima to intuitivno kapaciteto oziroma notranjo inteligenco, da ve/čuti, kaj je PRAV in kaj je 

NAROBE, oziroma kaj je ETIČNO/MORALNO in kaj je SPREVRŽENO/NEMORALNO. 

 

Zaključek 

Toliko za danes o štirih [4] izmed mnoštva načel, ki vladajo gostiteljski dinamiki pri 

izmenjavi/prenosu energije med dvema človekoma ali več ljudmi.  

Ta načela sem v današnji delavnici izpostavil na preprost način zato, da boste lahko pozorni na to 

isto dimako, ki jo v Ljudski Pisarni želimo zakodirati v listine in izvensodna pisanja. 

 

 

Pošiljanje temeljnih listin na MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

1 

Dopis na MZZ 

1 list 120g beli papir 

Obojestransko barvno tiskanje 

Avtorizacija in zaključevanje zadnje strani 

Skeniranje 

Pošiljanje in arhiviranje 
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2 

Kopija izvirnika listine 

Varovalen sporazum 

Dopis in kopija izvirnika listine Zavarovalen sporazum pripravite skupaj za vložitev v kuverto. 

 

3 

Kopija izvirnika listine 

Zaprisežena izjava da živim 

Ko boste imeli prirpavljene obe temeljni listini in dopis, jih vse tri skupaj vložite v kuverto A4. 

 

Opozorilo: 

Pomembno je, da nikoli ne zlagate in prepogibate listov. 

 

4 

Kuverta sprednja in zadnja stran 

Na sprednjo stran kuverte se vedno piše prejemnik poštne pošiljke. 

Na zadnjo stran kuverte se vedno piše pošiljatelj poštne pošiljke. 
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5 
Listek za priporočeno pošiljko 

 

6 
Povratnica 

 

HVALA ZA POZORNOST! 


