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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 22 

EVOLUCIJA SPREVRŽENOSTI TRGOVSKEGA SISTEMA 

PRAVIČNOSTI 

in 

PODROBNA ANALIZA VLJUDNEGA OBVESTILA O POGOJNEM 

SPREJETJU KOMERCIALNE PONUDBE 
 

Dat-Um: 

devetindvajsetega [29]  dne meseca vinotoka [10] dvajset-enaindvajset [20-21] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

PREDGOVOR 

V zadnjih dveh letih, odkar aktivno objavljam najrazličnejše okultirane tematike in vsebine, se je 

nabralo ogromno materialov, ki lahko posamezniku služijo pri procesu opolnomočenja in 

opolnosrčenja – torej v boju proti močvirskim stvorom, črnim svečeniškim magom in nagnusnim 

odpadniškim in izdajalskim plačancem. 

Zavedam se, da en in drugi proces zahtevata od posameznika izjemeno zahteven miselen napor, 

zato sem toliko bolj vesel in ganjen, da se v takšnem številu odzivate na te objave.  

Čaka nas še ogromno dela, da bomo koščke tega mutidimenzionalnega sistemskega blodnjaka 

uspeli sestaviti v sliko o realnosti in na njeni podlagi poiskali najprimernejšo pot v rajsko družbo 

popolnega obilja za vse. 

Današnja delavnica je namenjena povezovanju Varovalnega sporazuma in v njem izraženega 

varovalega interesa s postopkom pogojnega sprejetja ponudbe. Seveda sem že večrat govoril in 

pisal o tem postopku. Vendar ne bo odveč, da ponovimo vajo, saj opažam, da se večina 

poslušalcev – nekateri preraščate iz poslušalcev v moje dobre prijatelje in zaupnike – ne obvladuje 

občevanja v uradnem/pravnem UNIDROIT slovenskem jeziku (preberite esej št. 2 – Biti pismen 

pomeni biti svoboden). 

Kako pa naj bi ga obvladali, če nikoli zares niste imeli stika in izkušnje s tem čudnim jezikom, ki niti 

ni slovenski jezik, čeprav zveni zelo podobno? 

Zato bom v tej delavnici ne samo ponovil že povedano, ampak bom kot vedno dodal v vsebino 

nekaj nove dinamike – tako duhovne kot tudi snovne. Celoten proces pogojnega sprejetja 

ponudbe bom zato v uvodnem delu, ki bo danes malce obširnejši osvetlil z novih zornih kotov. 
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V nadaljevanju pa bomo naredili analizo Vljudnega obvestila o pogojnem sprejetju ponudbe zato, 

da bomo iz njega izluščili »matrico«, po kateri Vljudno obvestilo, Prvi opomin v zvezi s pogojnim 

sprejetjem komercialne ponudbe in Drugi opomin v zvezi s pogojnim sprejetjem komercialne 

ponudbe, vedno znova in znova oblikujemo. 

Pri privzeti izjavi o neizpolnitvi obveznosti je matrica malce drugačna, ampak prepričan sem, da 

boste tisti najbolj »zagreti« z lahkoto prepoznali »rdečo nit« tudi v tem pisanju. 

 

UVODNO RAZMIŠLJANJE 

Ubesedena zamisel Ljudska Pisarna izvira iz vedenja, da se je človeški Božanski Um kolektivno 

znašel v multi-dimenzionalnem blodnjaku, iz katerega zagotovo vodi pot, vendar večina ljudskega 

Božanskega Uma niti približno ne ve, da ta labirint sploh obstaja, kako je izgrajen in kako deluje.  

To je torej multi-dimenzionalen zapor, v katerem je človeški Božanski Um kolektivno akutno zbolel, 

zaradi stoletnega – če ne celo tisočletnega – negativnega/parazitskega pritiska na njegovo 

Božanskost.  

Zato je naša pustolovščina v bistvu »pobeg« iz tega multi-dimenzionalnega zapora. 

»Pobeg« pa je možen samo tako, da najprej ugotovimo, kje v tem multi-dimenzionalnem 

blodnjaku se je izgubil naš Božanski Um.  

Zato sem za uvod in za zagrevanje v pomembno analitično vsebino administrativnega in 

izvensodnega trgovskega/komercialnega/administrativnega postopka pogojnega sprejetja 

ponudbe pripravil vsebino, ki deluje kot dobro domišljena pravljica. V bistvu pa ta »pravljica« tvori 

temelje za razumevanje statusa, položaja in kapacitete Božanskega Uma in naših avatarjev v teh 

dveh nevarnih trgovskih igrah pa tudi temelje za pravilno – častivredno in verodostojno - delovanje 

v administrativnem postopku pogojnega sprejetja ponudbe. 

 

BOŽANSKI NASPROTI TRGOVSKEMU SISTEMU PRAVIČNOSTI 

Ker tako božanske matrice kot tudi trgovske/nebožanske matrice delujejo po dinamiki nekih 

načel/pravil ali blue printu/prstnemu odtisu, lahko z drugimi besedami isti fenomen imenujemo 

tudi sistem pravičnosti, saj je bistvo kateregakoli sistema pravičnosti način izmenjave in/ali prenosa 

življenjske energije. 

Tako si torej v multi-dimenzionalni kozmični realnosti v dihotomiji ali nasprotju vsega stojita 

nasproti božanski/gostiteljski sistem pravičnosti, ki deluje po dinamiki obdarovanja/gostiteljstva v 

popolnem obilju za vse, in trgovski/nebožanski/parazitski sistem pravičnosti, ki deluje po dinamiki 

plačevanja/parazitstva v pomanjaknju plačilneg sredstva večine človeške populacije.  
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RAJSKI VRT POPOLNEGA OBILJA ZA VSE NAŠIH VELIČASTNIH PREDNIKOV 

(Da´Arijci, Ha´Arijci, Svetorusi, Etruščani) 

V tej delavnici še ne bomo na široko govorili o izjemno zanimivi in veličastni zgodovini štirih belih 

ras, ki so pred mnogimi tisočletji naselile planet Zemlja in katerih potomci večinoma smo. 

Rajski vrt popolnega obilja za vse je mogoč izključno takrat, kadar izmenjava energije med ljudmi 

(pa tudi z vso drugo živo naravo) poteka po gostiteljski dinamiki obdarovanja in ne po parazitski 

dinamiki plačevanja.  

Dobro poznan arhetipski vzorec, ki ga imenujemo »Sveto trojstvo«, je v Božansko/gostiteljsko 

dinamiko obdarovanja »zakodiran« na sledeč način: 

 

Človekov Božanski Um je suveren. Pozicioniran je v sredi sedmih energijskih teles, ki sestavljajo 

celoten človeški avatar. Človekov Božanski Um/duša se torej res nahaja v človekovem telesu, 

vendar ne v fizičnem telesu, ampak v četrtem – astralnem telesu. Človekovo telo iz mesa in krvi je 

torej v igri življenja monarhija Božanskega Uma na Zemlji, zato ima Božanski Um vrhovni status, 

položaj in kapaciteto Očeta. Misli Božanskega Uma so torej v Božanskemsistemupravičnosti 

suverene-svobodne (v rajski družbi so gostiteljske). Čustven/duševen odziv na gostiteljske misli 

monarha je POZITIVEN (blagodejna čustva). Dinamika obdarovanja po kateri Božanski Um 

čustveno in duševno »vrednoti« svet v igri življenja se  odrazi z etično-moralnim obnašanjem in 

gostiteljskim delovanjem avatarja iz mesa in krvi v igri življenja.  

Naredimo kratek pozetek na videz precej zapletene vsebine: 

Človeški Božanski Um je EDINI suveren v igri življenja. 
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Posledično ima v statusu, položaju in kapaciteti očeta-suverena v tej igri eksluzivno pravico 

uporabe telesa iz mesa in krvi v igri življenja. Ta pravica je nespremenljiva, neodtujljiva in 

neovrgljiva. Nihče drug nima te pravice. 

Rajski vrt svobode in popolnega obilja za vse deluje po dinamiki obdarovanja in zlatem pravilu.  

Človekov Božanski Um se zaveda, da je kozmično popolnoma odgovoren za delovanje in 

manifestacijo človeka iz mesa in krvi v igri življenja. 

TRGOVSKI SISTEM PRAVIČNOSTI 

Trgovski zakonik ali zakonik morja (ang. Law Merchant) 

V tem uvodnem delu bomo bolj podrobno osvetlili parazitski/trgovski sistem pravičnosti z zgodbo, 

ki ni pravljična, saj tvori temeljno parazitsko dinamiko delovanja obeh komercialnih matric: 

- vojaško-pomorski sistem trgovske pravičnosti in 

- pomorsko-trgovski sistem pravičnosti. 

Skozi to zgodbo vam bom še enkrat – kajti opisal sem jo že v četrtem eseju Izvor vsega zla: 

Dobrodošli v deželi zombijev – poskušal opisati temeljno parazitsko zamisel, ki tvori matrico 

delovanja v obeh trgovskih sistemih pravičnosti. 

Trgovski sistem pravičnosti je neločljivo povezan z ljudstvom, ki ga poznamo pod imenom 

Feničani. Wikipedija nam ponudi naslednjo pojasnilo: 

»Feničani so bili ljudstvo, živeče na ozemlju današnje Sirije, Palestine in Izraela ter Severne Afrike. 

Nikoli niso ustanovili enotne države. Ustanovili so mesta ob sredozemski obali, ki so postala 

pomembna trgovska središča. Razvili so visoko civilizacijo oz. kulturo. Feničani so bili odlični 

pomorščaki, kar jim je služilo pri trgovanju z dragimi kamni, škrlatno barvo in živili (večinoma žitom 

in ribami). Iz njihove 

kolonije Kartagine v severni 

Afriki se je kasneje razvil 

Kartažanski imperij. Izumili 

so črkovno ali abecedno 

pisavo. Od njih pa so jo 

prevzeli še Grki in Rimljani, 

Hebrejci, Arabci in Indijci. 

Trgovali so s sužnji. Bili so 

prvo ljudstvo ki je zaplulo 

skozi Gibraltarska vrata.«1 

                                                             
1https://sl.wikipedia.org/wiki/Feni%C4%8Dani 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljudstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sirija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Palestina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://sl.wikipedia.org/wiki/Severna_Afrika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Civilizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kartagina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karta%C5%BEanski_imperij&action=edit&redlink=1
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Trgovski zakonik je zakonik Feničanov. Feničani (ang. Phonecians) so po celem svetu uveljavili 

glasovno ali fonetično pisavo. Tudi slovenščina je fonetična pisava. Samo v dodatno razsvetlitev 

vam po lastnih izsledkih pojasnim, da lahko to ljudstvo, ki skozi vso zgodovino skriva svojo pravo 

identiteto, sledimo vsaj do vdorov Hiksi faraonov v Khemet ali stari Egipt okoli 3.800 let pred našim 

štetjem. Vedno je to nasilno in okrutno ljudstvo imelo probleme z umevanjem etike in morale. 

Fonetična ali glasovna pisava omogoča, da izgovorjene besede postanejo uroki ali meči.  

»Words are Swords,« pravijo Angleži. Besede so meči.  

Bili so mojstri pomorstva in trgovanja in razvili so parazitski trgovski sistem pravičnosti, ki je v 

najbolj sprevrženi obliki prisoten danes, ne da bi se večina človeške populacije sploh zavedala, da 

večino svojega življenja izmenjavajo in prenašajo življenjsko energijo skozi ta sistem trgovske 

pravičnosti namesto skozi božanski sistem pravičnosti. 

Prepričan sem, da je zelo pomembno doumeti in da vam bo zelo koristilo vedeti, kakšna je matrica, 

ki poganja sistem božanske pravičnosti in kakšna je evolucija matrice, ki poganja sistem 

nebožanske/trgovske pravičnosti. 

Pri teh pomembnih konceptih/zamislih - katerih natančno razumevanje je ključno za človekov 

»pobeg iz astralnega zapora« se vedno znova vračamo k temeljnemu vzorcu, ki je vtkan v 

božansko matrico – to je »Sveto trojstvo«. 

Zato bom s pomočjo tega pomebnega kozmičnega fenomena poskušal opisati tri stopnje 

degradacije človekove Božanske narave. Vzrok za to degradacijo je stoleten/tisočleten pritisk 

kozmičnih parazitskih entitet na kolektivni človeški Božanski Um.  

Degradacija človekove Božanske narave je neločljivo povezana z načinom izmenjave energije med 

dvema človekoma ali več ljudmi. Ta način se je skozi zgodovino človeštva spreminjal, saj so 

kozmične parazitske entitete – ki jih v svojih izvajanjih imenujem močvirski stvori ali pa črni 

svečeniški magi – mojstrsko preslikali/prezrcalili Božanskost izmenjave oblike energije v 

nebožanskost/parazitstvo izmenjave le-te.  

Zrcaljenje Božanskega v nebožansko je temeljno orožje črnih svečeniških magov nasproti 

človeštvu. V tem so nenadkriljivi mojstri. 

Poglejmo  si torej te tri stopnje degradacije skozi zgodovino. 
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PRISILNO SUŽENJSTVO 

 

Pred domnevno davnimi časi so se v igro življenja ljudi na Zemlji, ki je delovala po gostiteljski 

dinamiki suverenov, ki so to zemeljsko igro igrali, vmešale kozmične parazitske sile, ki so izkušnjo 

Božanskega Uma v igri žviljenja spremenile v nočno moro, ki je današnjih časih dosegla svoj 

vrhunec.  

 

Danes ne bomo govorili o tem, kako se je to zgodilo, ampak o posledicah tega vmešavanja. 

Pojdimo po časovnici nazaj. Na primer do 17. stoletja v Anglijo, v čas vladavine 

kralja/suverena/monarha  Charlesa II angleškega.   

Kako je prišlo do tega, da je človeštvo iz gostiteljske dinamike obdarovanja nazadovalo na 

parazitsko dinamiko plačevanja, terja izjemno obširen odgovor, ki ga ni moč obdelati niti v seriji 

knjig, kaj šele v eni delavnici.  Zato bomo ta odgovor danes zanemarili.  

Črni svečeniški magi – te večkrat omenjane kozmične parazitske entitete – so s pomočjo 

briljantnega poznavanja mehanizma, po katerem Božanske kozmične entitete prenašajo in 

izmenjujejo življenjsko enegijo - torej mehanimzma trusta – nekoč v človeški Božanski Um inicirali 

parazitsko misel, da je nekdo od Boga izbran in zato so mu vsi ljudje od blizu in daleč podložni. 

Taka parazitska misel se je razvila v rimski sistem vladanja – rimsko pravo – ki je parazitski sistem 

trgovske pravičnosti, ki nebožansko zrcali najmočnejšo arhetipsko strukturo – Sveto trojstvo – v 

trgovski sistem pravičnosti s pomočjo dinamike plačevanja.  
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Nebožanska misel, da ima nek človeški avatar iz mesa in krvi posest nad  drugimi človeškimi 

avatarji iz mesa in krvi je sprevžena, neetična in nemoralna. Vendar gre pri pisilnem suženjstvu  

ravno zato. To je parazitsko tekmovanje za energijske sadove ljudi iz mesa in krvi. 

Taka temeljna parazitska misel, ki so jo črni svečeniški magi inicirali v kolektiven človeški Božanski 

Um, povzroča izjemno tekmovalen in negativen čustveno-duševen odziv, ki se odraža v 

neverjetnem trpljenju večine človeške populacije. 

 In v tem času prisilnega suženjstva se je ustvaril zemeljski sistem trgovske pravičnosti, v katerem 

se med človeška energija izmenjava po načelu moči, pomanjakanja, tekmovanja … 

Evolucija potrpežljivega in dolgotrajnega »vpeljevanja« popolnoma sprevrženega sistema trgovske 

(ne)pravičnosti, ki smo mu priča že mnoge generacije ljudi po vsem svetu, izhaja iz parazitske 

zamisli črnih svečeniških magov, ki jo poskušam v obliki naslednje zgodbe predstaviti širši množici 

ljudi. 

 

Kralj ima svojo zemljo in subjekte nad katerimi vlada. Ker je suveren, je njegova beseda oblika 

zakona. Vsi, ki vstopijo ali živijo na njegovi zemlji, se morajo držati pravil, ki jih je postavil 

kralj/suveren. Takim pravilom pravijo zakon (čeprav je mnogo bolj pravilno »oblika zakona«).  

Na kraljevo zemljo so enkrat ali večkrat letno prišli trgovci, ki so na organiziranem sejmu prodajali 

svoje blago. Kralju je bilo to v korist, saj je na ta način svoje podanike/subjekte oskrboval z 

najrazličnejšimi potrebščinami od blizu in daleč. In tudi podaniki so bili s tem privilegijem 

zadovoljni, sa j so lahko nabavili tisto, kar v monarhiji niso pridelovali in/ali izdelovali. 

Trgovci so kralja prosili, da na njegovem ozemlju postavijo šotore in prodajne pulte (banke). Kralj 

jim je dal dovoljenje, saj na zemlji suverena potrebuješ za kakršnokoli aktivnost njegovo soglasje.  

Trgovci so si torej s takim dovoljenjem postavili prodajne šotore in pulte. Seveda so na kraljevi 

zemlji še vedno obstajala kraljeva pravila/oblika zakona vendar je lahko vsak trgovec v svojem 

šotoru ali ob prodajnem pultu, postavil svoja pravila poslovanja ali obliko zakona, ki temelji na 
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sistemu pravičnosti, ki se imenuje sistem trgovske pravičnosti (ang. Law Merchant System of 

Justice).  

Takemu prvobitnemu parazitskemu sistemu trgovske pravičnosti bi lahko rekli zakon morja (ang. 

Law of the See), saj se vsa izmenjava medčloveških energij, odkar so kolektivni človeški Božanski 

Um napadli kozmični paraziti, odvija po dinamiki plačevanja na globokih komercialnih morjih.  

Če na kratko povzamem iz malce drugačnega zornega kota: 

Že davno tega, kar so kozmične parazitske entitete napadle Božanski človeški Um – igralca v igri 

življenja. Vendar je ta napad človeškemu Božanskemu Umu večinoma nepoznan, saj ga ti kozmični 

mojstri prevar, nenehno travmatizirajo in na ta način doseganjo množično amnezijo/izgubo 

spomina ljudi o Božanskem izvoru človeka.  

Da je koletivno človeški Božanski Um pristal na igranje igre življenja po parazitski dinamiki 

plačevanja in to dobesedno v rajskem vrtu popolnega obilja za vse, je znak popolne anemneze o 

izvoru samega igralca.  

Zato je nenehno travmatiziran Božanski Um  prostovoljno nekoč dovoli, da »trgovci s smrtjo« 

najprej z nasiljem/prisilno postavijo trgovske šotore na njegovem telesu/avatarju iz mesa in krvi in 

ga prepustijo neusmiljeni parazitski borbi za krajo življenjske energije. 

 

PROSTOVOLJNO SUŽENJSTVO-1 

Bistveno težje je nadzorovati prisilne sužnje kot prostovoljne sužnje. Prisilni sužnji se slej kot prej 

zoperstavijo nasilju. Zato je nadzor izjemno drag in tvegan.  

Zato so črni svečeniški magi na prehodu iz 19. v 20. stoletje izvedli »salto mortale« v sprevrženosti 

trgovskega sistema (ne)božanske parazitske pravičnosti. 

Odločili so se, da svoje »trgovske šotore« premaknejo iz človekovega telesa iz mesa in krvi drugam 

in tako, da človeški Božanski Um sploh ne bo opazil tega premika, ampak bo mislil, da takšni 

trgovski šotori sploh več ne obstajajo.  

Trgovski šotori več niso pripeti na monarhovo zemljo – telo iz mesa in krvi – ampak so neposredno 

pripeti na Božanski Um, zato Božanski Um izmenjava in prenaša življenjsko energijo  v trgovskem 

šotoru, ki je proizvod popolne iluzije, saj se celotna komercialna zgodba vrti okoli poporodnega 

materiala in nanj vezane obveznosti in privilegije fizične/civilne/naravne osebe in njene »življenjske 

zgodbe«, ki je »rojena« iz poporodnega materiala. 

Božanski Um torej nevede v »trgovskem šotoru«, postavljenem kar v njegovem gradu/v 

Božanskem Umu samem, igra nevarno vojaško-pomorsko trgovsko igro, ne da bi se tega zavedal, 
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saj njegovo telo iz mesa in krvi ni neposredno, ampak posredno/prikrito vezano na to igro, zato 

zaradi travmatiziranosti sploh ne prepozna tega virtualnega igranja. 

Igranje take prevarantske parazitske trgovske igre se odrazi v tekmovanju, pohlepu, prevarantstvu, 

nasilju, skorumpiranosti in sprevrženosti večine igralcev, ki se iz Božanskega gostiteljsko 

usmerjenega Uma, ki deluje po dinamiki obdarovanja, začne preobražati v nebožanskega 

parazitsko usmerjeni um, ki deluje po dinamiki plačevanja.  

Sadovi delovanja in obnašanja Božanskega Uma so v tej preobrazbeni fazi samouničevalne –saj 

uničujejo Božanskost dinamike obdarovanja. 

 

Najbolje lahko to sprevrženost opišem skozi besede Edward-a Mandell-a House-a, ki jih je ameriški 

diplomat, politik in svetovalec namenil ameriškemu predsedniku Woodrowu Wilsonu leta 1920: 

  

»Kmalu bo vsak Američan dolžan registrirati njegovo biološko lastnino v nacionalni sistem, ki bo 

oblikovan tako, da bo lahko sledil vsem ljudem in bo deloval kot starodavni sistem jamstva. S takšno 

metodologijo lahko prisilimo ljudi, da se podredijo naši agendi, kar bo vplivalo na našo varnost kot 

povračilo za našo fiat papirno valuto. Vsak Američan bo prisiljen se registrirati ali pa ne bo mogel 

skleniti delovnega razmerja in posledično zaslužiti za življenje. Bili bodo naša čreda (lastnina) in mi 

bomo obvladovali varovalen interes do njih za večno s pomočjo delovanja trgovskega zakona (ang. 

Law Merchant) pod shemo varovanih transakcij (ang. Secured Transactions).  

Američani, ki bodo nevedoč dostavili tovorne liste (rojstni list) do nas, bodo upodobljeni kot 

bankrotirani in plačilno nesposobni, zavarovani z njihovimi jamstvi. Odvzete jim bodo njihove pravice 

in dana jim bo komercialna vrednost, ki bo oblikovana tako, da bo nam nudila dobiček in tega se ne 

bodo zavedali, saj niti eden med milijonom ne bo mogel razkrinkati naših načrtov in tudi če bi jih 

eden ali dva uspela po nekem nesrečnem naključju, imamo v svojem arsenalu prepričljivo zanikanje. 

V vsakem primeru je to edini logičen način, da financiramo vlado, tako da ponesemo zastavne 

pravice in dolgove na registrante v obliki koristi in privilegijev. To bo brezizhodno omogočilo žeti 
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ogromne dobičke onstran naših najbolj divjih pričakovanj in bo pustilo vsakega Američana kot 

prispevnika k tej prevari, ki jo bomo imenovali »družbeno zavarovanje« (socialno zavarovanje). Brez 

da bi se zavedel, bo vsak Američan nevede bil naš sluga. Ljudje bodo postali nemočni in brez upanja 

za odplačilo in mi bomo aktivirali visoko pisarno (predsedništvo) naše dummy korporacije (U.S.) za 

podpihovanje te spletke proti Ameriki.« 

 

Edward Mandell Hause je to govoril leta 1920. Vendar se ta komercialna matrica gradi že stoletja. 

Če ne celo tisočletja. Korak po koraku so zlohotne sile vodile človeštvo v popolno prostovoljno 

suženjstvo, ne da bi se ljudje tega sploh zavedali. Če bi danes šel po ulici in vpraševal ljudi ali 

mislijo, da so sužnji, bi dobil večinoma negativne odgovore. 

PROSTOVOLJNO SUŽENJSTVO-2 

Sistem trgovske pravičnosti, ki ga dodatno v tej delavnici imenujem PROSTOVOLJNO 

SUŽENJSTVO-1, se je po mnogih stoletjih (če ne celo tisočletjih) postopnega uveljavljanja, globalno 

dokončno uveljavil leta 1933.  

Dobro desetletje kasneje – tik pred koncem druge svetovne vojne – pa prerasel v popoln trgovski 

sistemski blodnjak. 

Ustvarjen je bil še en sistem trgovske pravičnosti – ki je sistem trgovsko-pomorske pravičnosti. 

 

Če pogledate zgornjo sliko, lahko vidite, da so kozmični trgovci »s smrtjo« človekov Božanski Um 

postopoma uročili tako, da je z avatarjem/telesom iz mesa in krvi veliko večino njegovega obstoja 

nevede prostovoljno pripravljen igrati še eno komercialno igro, ki je neka čudna vrsta 

administrativno knjigovodske igre, kjer se vse vrti okoli kolateralnih imaginarnih kontov PRAVNIH 
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OSEB. Te konte, na katerih se preko imaginarnih številk, ki seveda niso denar, zbira večina naše 

življenjske energije, na katero kot predatorji »prežijo« kozmični in žal tudi človeški paraziti. 

Človekov Božanski Um je torej tako globoko in dolgotrajno travmatiziran, da je popolnoma obolel 

in zato ne razume, da lahko kot suveren Božanski igralec takoj konča te parazitske komercialne 

igre. 

V teh »trgovskih šotorih« se igra po municipalnih/administrativnih trgovsko-pomorskih pravilih, v 

kateri so avatarji/figure pravne osebe – torej vsa imena, ki so pisana z velikimi tiskanimi črkami. 

Če bi opisali to trgovsko igro še enkrat skozi prispodobo trgovskih šotorov, bi lahko rekli, da je 

municipalna/administrativna trgovsko-pomorska igra trgovski šotor, ki je postavljen v trgovskem 

šotoru druge komercialne igre – teritorialne vojaško-pomorske igre, ki pa je z črnimi uroki 

postavljen v našem Božanskem Umu.  

Torej trgovski šotor v trgovskem šotoru. Še ena nevarna iluzija, zgrajena znotraj že obstoječe 

nevarne iluzije. 

Veliko je že bilo tako z Bojanove kot moje strani povedanega o teh dveh komercialnih igrah, zato 

se s pomočjo naših (in seveda drugih) informativno-izobraževalnih kanalov izobražujte še sami. 

Upam, da mi je uspelo na nek svež način osvetliti problem poblaznelosti dananšnje družbe. 

Pravzaprav smo zares priča neverjetni pandemiji, ki pa ni pandemija virusa SARS-CoV-2, ampak 

pandemija umske obolelosti celotnega človeštva, ki se je razbohotila v psihotično blaznost. 

Zato je tako pomembni doumeti, da v bistvu ne gre za zunanjo borbo, ampak za nevtraliziranje 

črnih urokov, ki so jih črni svečeniški magi inicirali v človeški Božanski Um.  

Po mojem globokem prepričanju lahko to skupaj naredimo tako, da začnemo aktivno igrati te 

komercialne igre. 

Zato se v informativno-izobraževalnih delavnicah nenehno ukvarjamo z določanjem statusov, 

položajev in kapacitet naših avatarjev v teh komercialnih igrah. In če boste imeli še dovolj moči 

osredotočenosti, boste iz samega besedila Vljudnega obvestila o pogojnem sprejetju komercialne 

ponudbe v nadaljevanju lahko razbrali te strateške poteze v igrah. 

Naloga človeških zvezdnih ras je OZDRAVITI UM. In za omizjem Ljudska-Pisarna to počnemo tako, 

da skozi aktivno igranje spoznavamo te igre in iz Božanskega Uma zavestno prevzemamo nadzor 

nad statusi, položaji in kapacitetami avatarjev in pripravljamo strategijo za dokončni izstop iz njih. 
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ANALIZA  

Vljudnega obvestila o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe 

Najprej bomo naredili analizo Vljudnega obvestila o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe. 

Poskušal vam bom razkriti in analizirati matrico, ki se skriva v postopku pogojnega sprejetja 

katerekoli ponudbe.  

V to delavnico ne bom vključeval duhovne analize. Bolj pomembno je, da pri uporabi te 

izvensodne strategije doživite in doživljate duhovne dimenzije našega delovanja. 

Raje svoje izkušnje, ki jih boste pridobili z aktivnim sodelovanjem pri teh samo-obrambnih 

strategijah, psiho-analitično ovrednotite tako, da pozorno »opazujete« svoje čustvene in duševne 

odzive ter odzive nasprotne strani. 

Takšna preprosta psiho-analiza vas bo vodila na pot uravnovešenega delovanja in obnašanja. 

Pomembno opozorilo! 

Velikokrat smo že govorili o tem, da vsakogar, ki igra v komercialni igri pravnih oseb (municipalni 

komercialni igri ali trgovsko-pomorski komercialni igri), veže kontrahirna dolžnost ali dolžnost 

obveznega sklepanja pogodbe. 

Kaj to s preprostimi besedami pomeni? 

To pomeni, da mora tisti, ki od drugega nekaj zahteva, imeti za zahtevek ali zakonito pogodbo, ki 

je zaradi jamstva obojestransko podpisana. 

Če ta isti od drugega zahteva nekaj, kar ni opredeljeno v pogodbi, se takšen zahtevek smatra kot 

ponudba. 

Zakaj ponudba? 

Odgovoril vam bom s vprašanjem: »Ali ima pravna oseba PRIMOŽ DURJAVA sklenjeno pogodbo s 

pravno osebo POLICIJA, da lahko slednja prvo oglobi?« Seveda nima.  

»Ali ima pravna oseba PRIMOŽ DURJAVA sklenjeno veljavno pogodbo z drugo pravno osebo 

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE?« Seveda nima. 

»Ali pa z OKROŽNIM SODIŠČEM NA PTUJU ali REPUBLIKO SLOVENIJO ali …?« Seveda nima.  

Še manj pa ima sklenjeno pogodbo s človekom iz mesa in krvi. 

»Kaj lahko list papirja sklene pogodbo s človekom iz mesa in krvi?« Seveda ne. 
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Samo list papirja lahko sklene pogodbo z listom papirja tako, da na tem papirju vsaj dva človeka iz 

mesa in krvi preko fizične/civilne/naravne osebe jamčita za uresničitev pogodbenih obveznosti s 

podpisom. 

Zato je v bistvu v tej postopkovni ali administrativni jurisdikciji/sodni pristojnosti dobesedno 

nepreglednega števila kolateralnih kontov, vsaka taka komercialna/marketinška »akcija« zgolj in 

samo ponudba: 

- policijske globe, 

- kazni inšpektorjev, 

- vabilo na sodišče, 

- izpolnjevanje PCT pogojev v podjetjih, šolah, zdravstvenih ustanovah … 

- nošenje mask, 

- …. 

Vsaka interakcija ali občevanje v tej sodni pristojnosti/jurisdikciji se prične s ponudbo, ki jo morajo 

»javni uslužbenci« spraviti v pogodbo s soglasjem druge strani. In to soglasje v bistvu iščejo tako 

policaji na ulici, kot inšpektor na tržnici kot tožilec proti obdolžencu ali priči … 

Drugi ima torej v takšnem komercialnem/marketinškem postopku 3 možnosti: 

- brezpogojno sprejeti takšne ponudbe; 

- brezpogojno zavreči takšne ponudbe; 

- pogojno sprejeti takšne ponudbe. 

Če torej želimo uspešno administrirati mnoštvo komercialnih ponudb s katerimi nas vsakodnevno 

bombandirajo, je dobro vedeti, da se v ozadju vsake tovrstne ponudbe vedno tehta 

verodostojnost/kompetentnost in častivrednost druge strani. 

Zato je nepriporočljivo brezpogojno sprejeti in tudi zavrniti tovrstne prevaranstke ponudbe. 

Da bi ohranili čast in izrazili verodostojnost, je najučinkovitejše pravno sredstvo – sprožiti 

administrativni postopek pogojnega sprejetja komercialne ponudbe. 

V tej informativno-izobraževalni delavnici bomo obdelali zelo aktualno situacijo, ko delodajalec od 

delojemalca s prevaro (namerno ali nenamerno) zahteva, da za izpolnitev Pogodbe o zaposlitvi, 

dodatno izpolnjuje popolnoma sprevržene PCT pogoje.  

Zakoniti zastopnik delodajalca običajno obvesti zaposlene po mailu ali preko oglasne deske o 

pravnih podlagah (vladni Odlok) za njegove zahtevke ter podtakne zaposlenim neko evidenco, v 

katero morajo zaposleni vpisovati informacije o izpolnjevanju PCT pogojev. 

Opazili ste lahko (tisti ki ste zaposleni), da je  večinoma to pisno občevanje popolnoma nezakonito 

in nično,  saj zakoniti zastopnik-direktor nikjer ne podpiše korespodence.  
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Vi sedaj veste, da sta zahtevka: nošnja obraznih mask in dodatno izpolnjevanje PCT pogojev na 

delovnem mestu, izpolnjevanje nekih evidenc o izpolnjevanje PCT pogoja le komercialni ponudbi, 

zato morate vedno vztrajati, da so vam take ponudbe vročene po poštni pošiljki in da so 

podpisane s strani zakonitega zastopnika delodajalca. 

Ponudbo pravni osebi PRIMOŽ DURJAVA [idem sonans] lahko da samo druga pravna oseba, saj 

ima komercialna trgovsko-pomorska igra enotna pravila, ki so zapisana v Enotnem komercialnem 

zakoniku/kodeksu (ang. Uniform Commercial Code). Seveda prevaranti uporabljajo besedne trike 

in uroke, da bi izvekli iz vašega Božanskega Uma izrecno ali tiho/implicirano soglasje. To delajo 

tako, da komercialno ponudbo ne poimenujejo kot tako, ampak namesto uporabe jasnega 

besedišča - na primer: 

Komercialna ponudba v zvezi z upoštevanjem PCT pogoja na delovnem mestu, 

uporabijo zavajujoče besedišče - na primer: 

ODREDBA DELAVCU O KORIŠČENJU LETNEGA DOPUSTA in ODREDBA O NAPOTITVI NAČAKANJE 

NA DELO DOMA, 

 

kasneje v postopku pa 

 

REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA 

 

in podobno. 

 

V teh pisanji se zakoniti zastopnik delodajalca vedno sklicuje na Odloke vlade, na Zakon o delovnih 

razmerjih (ZDR-1), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) 

in drugo zakonsko podlago. 

Zavedati se morate, da v postopku pogojnega sprejetja ponudbe ne bomo sporočali naslednjega 

sporočila: 

»Ne, ne kršim jaz teh zakonov, vi jih kršite,«  

in ne bomo hiteli s pojasnjevanjem kršitev teh zakonov. Ne bomo se naslanjali na njihove trditve, 

ampak bomo raje nasproti tem komercialnim ponudbam postavili svoje trditve in zahtevali, da jih z 

neizpodbitnimi dokazi in s popolno odgovornostjo in neomejenim jamstvom druga 

stran/komercialni ponudnik/zakoniti zastopnik delodajalca prereka/izpodbija. 

4-stopenjski administrativni postopek pogojnega sprejetja ponudbe je zato 

kompeteten/verodostojen in častivreden odziv na komercialno ponudbo, v katerem gradimo svoje 

evidence in svojo zgodbo/dejstva/dokaze, namesto da bi se v administrativnem postopku 

nekompetentno in nečastno naslanjali na evidence nasprotne strani. 

V komercialni trgovsko-pomorski bitki ni priporočljivo graditi svoje komercialne strategije na 

strategiji nasprotnika, ampak na svoji lastni trgovsko-pomorski komercialni strategiji ali z drugimi 
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besedami: s svojimi »pravnimi sredstvi«. To je ključna dinamična sestavina »vladavine rimskega 

prava«.  

Ker je v tej trgovsko-pomorski bitki naš nasprotnik tudi delodajalec in celo vsako sodišče, vodimo 

administrativen postopek pogojnega sprejetja ponudbe izvensodno. 

Zagotovo je to mogočen postopek, katerega namen je ustvariti izvensodne evidence oziroma 

prvovrstne dokazne materiale o zlorabah javnih pisarn izvajalcev zločinov proti človečnosti. Tudi 

funkcija direktorja podjetja je javna funkcija/pisarna. 

Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe je zato vljudno obvestilo o tem, da 

je sprožen zgoraj opisani administrativni postopek.  

V namiznem tenisu bi lahko rekli, da smo nasprotniku vrnilu zelo »spinano« žogico. 

 

STRNJENA ANALIZA LISTINE 

Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe 

Kot sem vam že večkrat omenjal in pojasnjeval, ima vsako od štirih [4] pisanj, ki sestavljajo 

postopek o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe, neke svoje značilnosti, pa tudi matrico, ki je 

v vsakem pisanju enaka.  

To pomeni, da se določeno besedilo dobesedno ponavlja v vseh štirih pisanjih. 

Najprej bomo torej pogledali to matrico v Vljudnem obvestilu o pogojem sprejetju komercialne 

ponudbe in jo razkrivali tudi v nadaljevalnih delavnicah o pogojnem sprejetju – ko bomo analizirali 

Prvi in drugi opomin v zvezi s pogojnim sprejetjem komercialne ponudbe ter Privzeto izjavo o 

neizpolnitvi obveznosti. 

Najprej bomo torej šli skozi celotno listino, brez da bi podrobno brali njeno vsebino zato, da bi 

videli oddelke v pisanju, ki tvorijo to matrico.  

Ta matrica je v skladu s komercialnimi pravili – sama vsebina pisanja in administracija listine in 

poštne pošiljke pa je za mnogokratnik bolj kvalitetna in v skladu s komercialnimi pravili kot 

katerakoli komercialna ponudba, ki jo dobite iz lažnega javnega sistema.   
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IDENTIFIKACIJA 

Verjetno se strinjate z mano, da mora imeti vsako komercialno pisanje v sami glavi najprej 

nanizane najpomembnejše informacije o tem: 

- pošiljatelj    - kdo pošilja listino; 

- prejemnik/naslovljenec  - komu pošilja listino; 

- datum    - kdaj pošilja listino; 

- kraj     - od kje pošilja listino; 

- evidenca    - sklicna številka listine v evidenci; 

- način vročanja  - priporočena pošta s povratnico! 

1 Človek iz mesa in krvi v igri življenja se kot pošiljatelj listine zmeraj napiše v zgornji desni kot z 

desno poravnavo besedila. Človek kot edini dajalec vrednosti in zato vrhovni upnik v obeh 

komercialnih igrah se s prvo listino v postopku pogojnega sprejetja komercialne ponudbe – 

Vljudno obvestilo –vmeša v igre. Tisti, ki ste napisali Zapriseženo izjavo da živim in si pridobili 

Poroden zapisnik, v svojih evidencah hranite prvovrstne dokaze o tem, da obstajate in živite in ste 

se javili v rimski sistem trgovske pravičnosti zaradi nadzora nad kolateralnim premoženjem in 

primerne odškodnine zaradi njegove uporabe. 

2 Človek iz mesa in krvi v igro naslovi Vljudno obvestilo na fizično/naravno/civilno osebo, ki deluje 

v teritorialni vojaško-pomorski komercialni igri na eni strani ter na pravno osebo, ki je direktor 

podjetja OMINGRO d.o.o. Človek iz mesa in krvi torej iz tuje jurisdikcije – iz igre življenja – naslavlja 

v komercialne igre fizično osebo Lipnik Brane in pravno osebo BRANE LIPNIK. 
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Seveda vemo, da za fizično/naravno/civilno osebo Lipnik Brane stoji moški iz mesa in krvi :brane iz 

rodu :lipnik, kar v definicijah tudi natančno opredelimo. 

3 Kje in kdaj je ustvarjena listina Vljudno obvestilo. Vidite lahko, da sta kraj in datum napisana 

drugače, kot ste bili vajeni pisati vašo korespodenco do sedaj.  

S takim načinom pisanja kraja in datuma želimo v listini dosledno manifestirati, da naš Božanski 

Um – torej tisto kar zares smo - ne pristajana rimski sistem trgovske pravičnosti in da je listina 

poslana iz tuje/nadrejene jurisdikcije.  

4 Evidence – zelo pomembno je, da v komercialnem/administrativnem postopku gradimo svojo 

zgodbo, na katero naslonimo prvovrsten dokazen material.  

Ker morajo biti evidence pravilno administrirane in arhivirane, mora vsako pisanje v postopku 

pogojnega sprejetja ponudbe imeti svoj zaznamek ali sklicno številko. 

5 Način pošiljanja in prevzemanja poštne pošiljke – po priporočeni pošti s poštno povratnico 

 

JURISDIKCIJA 

V tem delu matrice določimo sodno pristojnost.  

Če ste kdaj pozorno pregledovali in analizirali pravna pisanja nasprotne strani v teh postopkih, 

potem ste opazili, da tudi nasprotna stran že v samem uvodu pisanja določi preambulo. 

Kaj je preambula? 

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

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

zakonodajni »okvir«. 

Poglejmo, kako definirajo to ubesedeno zamisel različni viri: 
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Ker gre za komercialne igre v katerih prevzemamo nadzor nad  igralci/avatarji/figuricami v teh 

dveh igrah (naravne/fizične/civilne osebe v teritorialni vojaško-pomorski komercialni igri in pravne 

osebe v municipalni pomorsko-trgovski komercialni igri), je najprimerneje, da se v postopku 

pogojnega sprejetja ponudbe naslonimo na nadrejeno- teritorialno vojaško-pomorsko jurisdikcijo, 

v kateri vladajo mednarodne pogodbe. 

 

6 V postopku pogojnega sprejetja ponudbe se skratka v preambuli naslonimo na 

najpomembnejše mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala tudi Republika Slovenija. 

Igranje v tej igri pomeni grozo in strah za nasprotno stran – veleizdaja in onečaščenje v tej 

jurisdikciji pomenijo 30 let zapora. 
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NASLOV LISTINE/ZADEVA 

 

 

7 Vsak dokument ima svojo zadevo in vsaka listina ima svoj naslov.  

Dokument ima svojo zadevo/stvar, saj se nanaša na same papirje in imaginarne kolateralne konte.   

Listina Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju ponudbe pa je proizvod človeka iz mesa in krvi in 

ima zato naslov. Naslov je napisan v skladu z slovničnimi pravili slovenskega knjižnega jezika, le 

datum je napisan tako, da še enkrat in vedno znova in znova jasno izrazimo, da naš Božanski Um ni  

del parazitskega rimskega sistema trgovske pravičnosti.  

 

DEFINICIJE 

Čimbolj natančne definicije statusev, položajev in kapacitet avatarjev v obeh komercialnih igrah so 

izjemno pomemben element postopka pogojnega sprejetja komercialne ponudbe.  

Seveda je poleg avatarjev/figuric v teh igrah najpomembneje definirati status, položaj in kapaciteto 

igralca, ki je Božanski Um človeka iz mesa in krvi. 

Kot vidite je za definicije porabljenega največ prostora v listini. In večino definicij se nanaša na 

čimbolj natančno definicijo statusa, položaja in kapacitete človeka iz mesa in krvi.  
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DEFINICIJA AVTORJA 

 

8 Božanski Um človeka iz mesa in krvi je nosilec prava na Zemlji in zato tudi ima vrhovno pravico 

definicije in tolmačenja vsebine listine. To narediš z definicijami na zelo natančen način. 

9 Božanski človek je človek z avtonomnim duhom, dušo in telesom (sveto trojstvo). 

10 Božanski človek iz mesa in krvi je avtonomna varovana stranka. 

11 Božanski človek iz mesa in krvi se ne istoveti z avatarji v komercialnih igrah, ampak tukaj 

definira temeljno pravično lastninsko upravičenje (korist). 
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12 Božanski človek iz mesa in krvi še enkrat jasno definira, da je izvzet iz vseh komercialnih 

pravnih redov rimskega sistema trgovske pravičnosti. 

13 Božanski človek iz mesa in krvi se definira kot avtoriziran reprezentant in zato igralec in ne 

figurica v teritorialni vojaško-pomorski igri. 

14 Božanski človek iz mesa in krvi se definira tudi kot varovana stranka in zato igralec in ne 

figurica v municipalni trgovsko-pomorski igri. 

 

DEFINICIJA PREJEMNIKA 

 

15 Naslovljenec, da za funkcijo direktorja podjetja OMINGRO stoji moški iz mesa in krvi. To torej 

najprej definiramo kot najpomembnejše dejstvo. 

16 Naslovljenca torej - ki je fizična oseba/avatar v teritorialni vojaško-pomorski trgovski igri - v 

municipalni trgovsko-pomorski komercialni igri definiramo kot tretjo stranko iz Varovalnega 

sporazuma in kot dolžnika pojasnila. 

 

SPLOŠNE DEFINICIJE 
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DOPISNO POJASNILO 

 

18 Človeka iz mesa  in krvi braneta iz rodu lipnik torej preko fizične osebe Lipnik Braneta 

naslovimo direktno  v komercialne igre. Zato ga pozdravimo s spoštovani. 

S-pošto-vani=s pošto pozvani. Spoštovani je čisto komercialen izraz. Če naslavljaš nekoga v igro 

življenja, bi ga naslovil s častitljivi. 

Ker naslavljamo pisanje v komercialo, je najbolje, da izbreremo nadrejeno jurisdikcijo, kar smo 

storili že v preambuli, tukaj pa z naslavljanjem Lipnik Brane to še potrjujemo. 

19 V celotnem pisanju po oddelku definicij uporabljamo zase izraz upnik pojasnila=UP, braneta iz 

rodu lipnik pa dolžnik pojasnila=DP. Najprej mu povemo, da smo seznanjeni z njegovo 

komercialno ponudbo. 
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20 Pri vsaki komercialni ponudbi je potrebno obojestransko jamstvo. Zato mora ponudnik prvi s 

podpisom z modrim mokrim črnilom jamčiti za komercialno ponudbo. Velikokrat na takšnih 

komercialnih pšonudbah sploh ni podpisa ali pa je elektronski ali pa je izničen zaradi prečrtovanja 

pečata ali besedila, itd. 

21 Jasno povemo ponudniku, da pogojno sprejmemo njegovo komercialno ponudbo. 

22 V tem odstavku pojasnjujem status, položaj in kapaciteto, ki mi omogočajo sprožitev 

postopka pogojnega sprejetja komercialne ponudbe. 

23 V tem odstavku pojasnjujem vzrok za sprožitev postopka pogojnega sprejetja komercialne 

ponudbe. 

 

NAJAVA 1 

 

24 Ta odstavek najavlja pomembno vsebino v nadaljevanju te listine. Najavlja, da bo upnik 

pojasnila, ki sem moški iz mesa in krvi, postavil štiri [4] trditve, ki jih mora dolžnik pojasnila 

izpodbijati. Zelo pomembno je, da dajemo za naše trditve popolno odgovornost in neomejeno 

komercialno jamstvo, seveda ga pa od nasprotne strani za izpodbijanje tudi zahtevamo. 

V bistvu zahtevamo, da se človek iz mesa in krvi brane iz rodu lipnik neha strahopetno in 

prevarantsko skrivati za komercialnimi avatarji in v takem parazitskem postopku »prileze in mišje 

luknje«. 
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NASPROTNA STAVA/STAV 

 

25 Zaradi verodostojnosti/kompetentnosti je zelo pomembno, da poštno pošiljko prevzamemo 

častivredno. To naredimo tako, da na pošti prevzamemo pošiljko s pravilnim podpisom. 

Kuverto odrežemo s škarjami ali nožem za odpiranje kuvert. Po kuverti in listih z vsebino ne 

čečkamo in si na njih ne delamo zapiskov ali podčrtujemo, itd. 

26 V tej trditvi izrečemu sum nezaslišane zlorabe javnih pisarn, ki jih zasedajo ponudniki 

komercialnih storitev pa tudi sum o zlorabi jezika in jezikovni prevari.  

upnika
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Zato izrazimo zahtevo po pravno/komercialno verodostojnem in častivrednem dokumentu. 

27 Tukaj sum iz definicije o zlorabi javne pisarne spremenimo v trditev in izrazimo zahtevek po 

navedbi jamstva (lat. QUO WARRANTO). 

28 Tukaj trdim, da ima upnik pjasnila=UP varovalen interes na statusu, položaju in kapaciteti 

pravičenga lastninskega upravičenja pravne osebe PRIMOŽ DURJAVA [idem sonans]. 

Dolžniku pojasnila=DP častivredno ponudim možnost vpogleda v vsebino Varovalnega sporazuma 

in mu citiram najpomembnejši del, ki se tiče njegove funkcije. 

Nakoncu trditve izrečem zahtevo, da mi po poštni nakaznici nakaže pristopnino trretje stranke v 

višini 100.000.000 mio dolarjev. 

ČASTIVREDNOST 

 

29 Častivreden upnik da dolžniku vedno možnost pravnega sredstva ali izhoda. V tem stavku 

torej častivredno dajemo priložnost, da dolžnik prekine prevarantski komercialen postopek brez 

škodnih in/ali kazenskih posledic. 

OBDOBJE MILOSTI 

 

30 V obeh parazitskih sistemih trgovske pravičnosti obstaja obdobje milosti (ang. Grace Period), 

ki ga v pravnem izrazoslovju imenujejo obdobje »ozdravitve« komercialne ponudbe.  

Jasno je povedano, da pričakujem odgovor, ker molk/ignoranca ni pravno sredstvo. Molk pomeni 

»implicirano soglasje« o katerem smo že govorili. 
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NAJAVA 2 
Najava nadaljnega koraka  

v postopku pogojnega sprejetja komercialne ponudbe 

 

31 V prvem odstavku najavljam, da vsako pisanje zaračunavam 300 eur/uro. Ker gre za štiri 

pisanja, za katera povprečno porabim 3 ure =>3x4x300 = 3.600 eur. Nič nebom naredil »zastonj« 

oziroma prostovoljno za njih.  

V drugem odstavku napovem nadaljevanje postopka s Prvim opominom v zvezi s pogojnim 

sprejetjem komercialne ponudbe. 

ČASTEN IN VERODOSTOJEN POZDRAV 

 

1. s spoštovanjem 

Že v preambuli smo se naslonili na ustavo Svetovne poštne zveze in v pozdravu z izrazom s 

spoštovanjem to tudi zakodirano povemo. 

2. brez onečaščenja 

V pozdravu povem, da so moji nameni častni. Če ima listinaVljudno obvetsil oo pogojnem 

sprejetju komercialne ponudbe kakršenkoli komercialen in/ali praven defekt/napako, ima 

dolžnik pojasnila=DP na to opozoriti ali izpodbijati celotno listino. 

3. brez prejudica 

Večina vas sedaj žepozna tako imenovani UCC podpis => UCC #1-308. V pozdravu dolžniku 

pojasnila zakodirano povemo, da kot varovana stranka pridržujemo vse pravice pravne 

osebe PRIMOŽ DURJAVA [idem sonans]. 
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AVTORIZACIJA UPNIKA POJASNILA 

 

 

33 Zakaj svojepraven avtor? Vso pravo je pravo definicije => Človek iz mesa in krvi je v obeh 

komercialnih igrah vrhovni/nadrejeni upnik, zato ima pravico (in tudi dolžnost) definicije, v katerih 

določi kdo je kdo in kaj je kaj. 

Člkovek iz mesa in krvi je avtoriziran reprezentant fizične osebe, zato se avtorizira z zeleno barvo in 

ob koncu avtorizacije doda A.R. 

Človek iz mesa in krvi prav tako z avtorizacijo anulira znamko. Več o tem smo že govorili v 

predhodnih delavnicah. 

 

Zaključek 

Mnogi ljudje hrepenijo po »čarobni palčki«, ki bo rešila vse naše probleme. In morda bi se tudi 

med vami našel kdo, ki je pomislil, da so tovrstna pisanja ta »čarobna palčka«. 

Če pozorno spremljate dogajanje okoli sebe, ste opazili, da je velika večina ljudi zblaznela in da 

nihče več ne upošteva niti osnovnih načel človečnosti – velja samo še zakon ulice in zakon 

močnejšega in množica ljudi kot najhujši paraziti poblaznelo ropajo vsakogar, ki jim pride na pot. 

Sistem trgovske pravičnosti se je razpadel kot hiša iz kart, nobena veja oblasti rimskega sistema 

trgovske pravičnosti več ne deluje. 



35 
 

Največja tragedija znotraj te vsesplošne tragedije je to, da ti isti nesumiljeni roparji najhuje ropajo 

sebe – saj se je njihov Božanski Um odpovedal svoje Božanskosti. 

Zato bi bilo popolnoma nesmiselno in zavajujoče trditi, da bodo ta pisanja rešila vas in ves svet. 

Kot sem že v prvem eseju pred približno tremi leti zapisal nekako takole: »Čarobna palica se ne 

nahaja v zunanjem svetu iluzije/v igri o življenju, ampak v vašem/našem Božanskem Umu.« 

Pa vendarle imajo Varovalen sporazum in administrativni postopek pogojnega sprejetja 

komercialne ponudbe svojo pomembno vlogo v borbi za ohranitev Božanskosti našega/vašega 

Uma.  

Ta vloga je morda prikrita in mnogim manj privlačna, saj zahteva od izvajalca velik miselen in 

čsutveno/duševen napor. Gre za proces nevtraliziranja črnih urokov, ki je precej neprijeten proces, 

saj ruši staro/lažnivo »cono udobja«.  

Gre za opismenjevanje in spoznavanje različnih slovenskih jezikov. 

Gre za sestavljanje pisnih komercialnih odgovorov v sisteme trgovske pravičnosti, ki so večini 

popolnoma novi. 

Gre za dekodiranje vsebine pisanj, ki prihajajo iz tako imenovanih javnih inštitucij, za katere pa 

sedaj že upam vemo, da so samo ničvredne inkorporirane družbe z omejeno odgovornostjo. 

Gre za enotnost naših odgovorv v »javni trgovski sistem«, ki preko vložene gostiteljske energije 

(častivrednost, verodostojnost, dostojanstvo …), v parazitsko temo pošilja neverjetno gostilejsko 

moč svetlobe. 

Gre za občutek lastne integritete s svojo Božansko naravo in gre za poskus usmeritve 

osredotočenosti našega Božanskega Uma na čisto druge – božanske/gostiteljske kvalitete – pa 

čeprav znotraj samih komercialnih iger.  

Prepričan sem, da če se dete v povojih največ nauči preko igre s svojimi vrstniki, se lahko Božanski 

Um v povojih največ nauči, da svojimi sestrami in brati aktivno igra te neumne parazitske igre do 

takrat, ko bo dovolj Božansko opolnosrčen in komercialno opolnomočen, da bo lahko svobodno 

zaživel po dinamiki obdarovanja v rajski družbi popolnega obilja za vse. 

Ko tako strastno in skupaj košček za koščkom odkrivamo pristno realnost pa gre še za 

najpomembnejšo duhovno-duševno preobrazbo, ki se kaže/manifestira kot 

razsvetljeno/poduhovljeno obnašanje in delovanje vedno več ljudi. 

 

 

 

HVALA ZA POZORNOST! 


