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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 podarjava vedenje iz te delavnice 

po načelu ISTOvrednosti v obilju za vse. 
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Informativno-izobraževalna delavnica 23 

UCC – Enotni komercialni kodeks malo drugače in 

pošiljanje temeljnih listin na MZZ 
 

Dat-Um: 

prvega [1]  dne meseca grudna [12] leta dvajset-enaindvajset [20-21] 

pripravila in izrekla: 

primož in dragica 

Uvodni nagovor 

 

Ta današnja kratka delavnica – triindvajseta [23] po vrsti – je v več pogledih posebna.  

1. Nastala je popolnoma intuitivno/po občutku. Prvoten namen današnjega druženja je bil 

ponovno pošiljanje listin na MZZ.  

Vendar pa s tem ne bomo imeli niti najmanjših težav, saj imate tisti, ki boste te listine poslali, 

le-te že zložene v kuverte, ki so izpisane, kot sta izpisana tudi listek za priporočeno pošto in 

poštna povratnica. 

To pomeni, da sem že ob sami nedeljski najavi vedel, da bom moral pripraviti dodatno 

zanimivo vsebino. 

Kaj bo ta vsebina nisem točno vedel do včeraj popoldan. Zaupal sem močnemu notranjemu 

občutku – mirnosti - in podpori kozmičnih/duhovnih prijateljev (mnogi med vami ste med 

le-temi), da bom ob pravem trenutku dobil sporočilo/navdih o vsebini. 

To moje zaupanje je bilo nagrajeno po 6. načelu Naravnega Zakona (pravila delovanja 

Božanske Matrike/realnega Vesolja) v naslednji manifestaciji/oporočni volji: 

2. Današnja delavnica je prav posebej posebna po tem, ker nisem njen edini so-avtor, ampak 

je so-avtor tudi Dragica.  

Dragica je so-avtor zaradi tega, ker je bila preko njene strastne želje po odkrivanju RES-JE, 

priklopljena na tako visoke frekvence, da je lahko prenesla sporočilo iz nevidnega sveta v ta 

vidni svet.  

 Dragica je namreč »odkrila« besedilo besedilo na Facebooku, ki ga je objavil Ivan Lopac, ki v 

enem delu tega besedila naravnost odlično povzema vsebine okoli Enotnega komercialnega 

kodeksa in kaj se trenutno dogaja okoli njega.  

 Dragica je tudi prevedla besedilo v slovenščino, sam pa sem ga dopolnil tako, da ne posega 

v temljno sporočilo besedila, lahko pa bolje služi našemu izobraževalnemu namenu. 

Zato bo Dragica prebrala prevedeno besedilo, sam pa bom kar vmes (seveda v dogovoru z 

Dragico) potolmačil prebrano. 
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3. Ta prvi del zelo dobro dopolnjuje že povedano o UCC podpisu in samem registru. Sam sem 

veliko govoril o tem, Gordana je večkrat govorila o tem, na INFO URICI ste lahko poslušali 

Jordana Maxwella. 

Sedaj pa boste lahko slišali še povzetek, ki je izvzet iz spletne strani gibanja OPPT (One 

Public People Trust). Če boste želeli najti ta članek, boste morali pobrskati po strani, saj 

omenjeni Ivan Lipac ni navedel reference, sam pa ne utegnem sikati le-te. 

Morda na naslednji IFO URICI predstavim še pisanje v zvezi s tem Anne von Reitz. 

Zakaj? 

Zato, da zaokrožim tematiko UCC in hkrati na najbolj častivreden način odgovorim vsem 

tistim, ki imajo takšne ali drugačne pomisleke v zvezi na primer podpisovanjem UCC #1-308 

ali pa administrativnim postopkom za pridobitev zastavne pravice. 

4. Ta kratka delavnica mi odpira možnost, da zaokrožim naslednjo delavnico, ki nikakor ne 

zagleda luči dneva. To je tisto dolgo načrtovano, v kateri bom poskušal s pomočjo nekaterih 

načel Naravnega Zakona in s pomočjo trustov odgovoriti na zares pomembno vprašanje: 

Kaj pomeni ubesedena zamisel PRAVIČNOST! 
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UCC  
Uniform Commercial Code-Enotni komercialni kodeks 

Trgovski register UCC je Sveto pismo za vse nekdanje države – danes vatikanske korporacije. Tajni 

trgovski register UCC temelji na kanonskem ali cerkvenem pravu. Poslovni register UCC pripada 

mednarodnemu inštitutu UNIDROIT za poenotenje zasebnega prava. Vatikan je tajni lastnik 

mednarodne organizacije za zasebno pravo UNIDROIT - http://www.unidroit.org/ (1) 

(1) 

Esej št.2 – Biti pismen pomeni biti svoboden 

Slovenski uradni jezik ali pravniški jezik 

Raziskujmo naprej! 

Raziskujmo pogumno naprej, kajti sedaj pridejo na vrsto presunljive in presenetljive informacije, ki so sicer skrbno 

prikrite,vendar pa točno pred našimi očmi in naša naloga je, 

da jih vidimo in doumemo.  

30. 1. 1995 leta je pravosodna ministrica na funkciji Metka 

Zupančič6podpisala Zakon o ratifikaciji Resolucije7, ki jo je 

sprejela Generalna skupščina Mednarodnega inštituta za 

unifikacijo/enotnost zasebnega prava, s katero se 

spreminja in dopolnjuje 20. člen osnovnega statuta 

tega inštituta8.  

Mednarodni inštitut za enotnost zasebnega zakona 

(ang. International Institute for the Unification of 

PrivateLaw) ali UNIDROIT je leta 2018 imel 63 držav 

članic, med njimi tudi Republiko Slovenijo. Sedež te 

inštitucije je zanimivo v Rimu. 

Zelo poenostavljeno in preprosto povedano je 

UNIDROIT medvladni mednarodni inštitut za 

harmonizacijo/usklajenost mednarodnega zasebnega 

prava s članicami tega inštituta.  

 

Projekti tega naddržavnega mednarodnega inštituta vključujejo predvsem pripravo konvencij /mednarodnih sporazumov  

in izdelavo »vzorčnih zakonov« (ang. Model Laws)9. To so »zakoni«, ki temeljijo na UNCITRAL Model Law on 

internationalCommercialArbitration, ki pomeni mednarodno komercialno razsojanje/arbitražo. UNICTRAL  je Komisija 

Združenih Narodov za 

mednarodno trgovsko pravo (ang. 

United Nation Commision o 

International TradeLaw). Torej te 

dve organizaciji zagotovo z roko v 

roki sodelujeta pri teh zelo pomembnih zadevah.  

»Kaj ima to opraviti s slovenščino ali latinščino?« se sprašujete. Ne obupajte. Gremo naprej. 

Cela ta godlja in zmešnjava zelo preprosto povedano pomeni, da gre za zasebni pomorsko/vojaški/komercialni/rimski 

pogodbeni sistem vladanja. Ker je Republika Slovenija podpisnik omenjene Resolucije, je del takšnega globalnega 

vladanja »svetega rimskega cesarstva«.  

http://www.unidroit.org/
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Še ena bistvena značilnost, o kateri pa se skoraj nikjer ne da nič zvedeti, je ta, da se v tem pogodbenem sistemu vladanja 

uporablja jezik, ki je logično uradni jezik članic UNIDROIT ne pa knjižni jezik. Sam bi imenoval ta jezik »uradni jezik za 

rimske vojaške dolžniške račune«. To je torej pomorsko-vojaški jezik, kjer na primer policist (tudi vojak), Anton iz rodu 

Penko (če napišem njegovo ime knjižno), postane samo A. PENKO. Bistvo tega jezika je, da je pisan v razvrednoteni 

latinščini (ang. DOG-LATIN). 

Glavni sedež domnevnega Svetega sedeža je v Švici in ne v Vatikanu. Zaradi tajne bližine med 

Vatikanom in Švico smejo papeževo rezidenco varovati le Švicarji. 

Poslovni register UCC je sestavljen iz 100 milijonov statutov in 12 ključnih pravnih predpostavk 

CEHA ODVETNIŠKE ZVEZE. (2)  

(2) Rimska sodišča ne delujejo v skladu s pristno vladavino zakona, ampak v skladu s predpostavkami v zakonu. Iz tega 

sledi, da če predpostavke, ki jih predstavlja zasebni BAR (ang. British Accreditaion Registry-Slovenska odvetniška 

zbornica)  ceh niso ovržene, postanejo fakt/dejstvo in zato stojijo kot resnica v komerciali. Obstaja 12 predpostavk, ki jih 

je postavil ta zasebni ceh in so:  

1. Predpostavka o javnih evidencah; 

2. Predpostavka o javnih storitvah; 

3. Predpostavka o javni prisegi; 

4. Predpostavka o imuniteti; 

5. Predpostavka o vročitvi sodnega poziva (ang. Summons); 

6. Predpostavka o pridržanju/zaporu (ang. Custody); 

7. Predpostavka o sodišču zastopnikov (ang. Guardians); 

8. Predpostavka o sodišču skrbnikov; 

9. Vlada kot izvrševalec/koristnik; 

10. Izvrševalec De Son Tort; 

11. Nekompetentnost; 

12. Krivda. 

Sedanje tako imenovane državne ustave prav tako temeljijo na statutih ponudbe in predpostavkah 

o dobavi in ne na zakonih. Zakonov ni mogoče nenehno spreminjati, zaradi tega pa so izmišljeni 

statuti ponudbe in predpostavke, preko katerih se dezinformirane in očitno zavedene ljudj zavaja, 

deložira, ropa, izsiljuje, ugrablja in celo mori. 

Goljufi odvetniške zbornice dobro vedo, da nihče od nikogar ne more ničesar zahtevati, če med 

obema strankama ni pravilnega=zakonitega dogovora. Znotraj iluzornega pravnega sistema imajo 

domnevni sodniki 100 milijonov statutov in 12 ključnih pravnih predpostavk, ki jih ljudje sploh ne 

poznajo, zaradi česar so v sodnih dvoranah nič hudega sluteč vedno znova prevarani. (3)   

(3) Vse lažnive »javne« uslužbence, ki samo predpostavljajo/domnevajo,da je njihova funkcija javna, veže kot zasebnike 

kontrahirna dolžnost (dolžnost obveznega sklepanja pogodbe). 

zakon = pogodba => pogodba = zakon 

Zakonite pogodbe so možne le med dvema živima človekoma (duhovna bitja), nikoli pa med 

duhovnim bitjem in zasebnim podjetjem. Zato so bili napisani ti statuti ponudb in domnev (pasti), 

ki pravijo, da lahko obstaja zakonita pogodba med duhovnim bitjem in iluzorno pravno osebo 

(zasebno podjetje). 
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To pomeni, da gre za špekulativno predpostavko, da obstaja zakonita pogodba med duhovnim 

bitjem (živim moškim/žensko) in pravno osebo (podjetjem). Domnevne državne uprave, domnevna 

državna podjetja, domnevni državni sodniki, domnevni državni pravobranilci in domnevna državna 

policija uporabljajo špekulativno domnevo (pasti), da jim je nekdo nekaj dolžan in da imajo nad 

napačno obveščenimi in zavedenimi ljudmi višjo avtoriteto- avtoriteto izvršitelja  (status, položaj in 

kapaciteta OČETA v svetem trojstvu).(4) 

(4) Varovalen sporazum pa je pogodba med živo žensko ali moškim iz mesa in krvi na eni strabni ter pravno osebo na 

drugi. Torej je Varovalen sporazum iluzija/fikcija, saj ne obstaja zakonita pogodba med duhovnim bitjem in pravno 

osebo. To drži kot pribito.  

Varovalen sporazumje zato je en izmed pravnih trikov, ki se naslanja na predpostavke BAR ceha in po teh 

čudnih/sprevrženih/parazitskih komercialnih pravilih zrcali njihove trike nazaj na njih. 

Značilnosti tega lažnivega in prevaranstkega statusa, položaja in kapacitete izvršitelja (očeta) sta 

nezavezujoča ponudba in domneva, da med vami moški ali žensko iz mesa in krvi in domnevno 

državno upravo in državnim podjetjem obstaja zakonita pogodba. (5)  

(5) 

 

 

 

 

Pomeni, da v tej nevarni komercialni igri domnevajo, da obstaja  zakonit dogovor  med ljudmi in 

pravnimi osebami. V svojih dopisih, pozivih, vabilih, …  - ki so le navadne ponudbe - navajajo točno 

določen datum, do katerega je treba plačati navidezni dolg. 

Če se nekdo do navedenega datuma ne odzove, se samodejno ustvari sklenitev pogodbe, s katero 

nekdo zaveže z jamstvom k iluzornemu in domnevnemu dolgu. Komercialni kodeks UCC pravi 

takole: če nekdo do določenega datuma enostransko ne zavrne ponudbe in domneve, je 

avtomatsko dolžan in zadolžen za plačilo domnevnega dolga. (6)  
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. (6) 

 

 

QUO WARRANTO (Black's Law Dictionary, str. 

1417) . V stari Angleški praksi. Pravno dejanje z 

značajem kraljeve pravice proti tistemu, ki 

uveljavlja ali zaseda katerokoli pisarno, franšizo ali 

prostost, da se preišče, s katero avtoriteto lahko 

podpre uveljavitev zahteve zato, da bi se določila 

pravica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeni – nekdo, ki ne zavrne »skrite« ponudbe in domneve - posredno priznava, da med njim in 

domnevno državno upravo obstaja zavezujoč dolg in »zakonita« jamstvena pogodba. To velja za 

vse domnevne državne uprave in podjetja (trgovinska podjetja podjetja) ter za vsa druga zasebna 

podjetja/podjetja. (7) 

(7) Zato je tako pomembno, da vse ponudbe od navideznih »javnih« uslužbencev ČASTIVREDNO 

obravnavamo tako, da jih pogojno sprejmemo. 

 

Države / Korporacije / Podjetja / Firme 

Mnogim posameznikom ni lahko razumeti, da so vse nekdanje države, s prevaro in črno besedno 

in drugo parazitsko magijo prezrcaljene v korporacije – vatikanske korporacije – in so zato od 21. 

februarja 1871 tajne privatizirane družbe. Države so bile 5. aprila 1930 prvič  registrirane  kot 

zasebna podjetja pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borze v majhni eksteritorialni 

"ameriški" državi, imenovani Delaware - https://www.sec. gov/ Vse nekdanje države pa so bile 

javno prvič registrirane kot zasebna podjetja 5. junija 1933 v enotnem trgovskem registru UCC v 

Washingtonu: https://fortress.wa.gov/dol/ucc/ 

 

https://fortress.wa.gov/dol/ucc/
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»Motu Proprio« 

Papež Frančišek je 11. julija 2013 odvzel imuniteto vsem »državnim« sodnikom, odvetnikom, 

policiji, bankam, inšpektoratom  in vsem drugim javnim uslužbencem. 

 

To pomeni, da so od 11. julija 2013 vsi našteti le navadni zasebniki in so zato brez »državne« 

imunitete. Torej se od tega dne le spretno nadalje pretvarjajo in zadeno ali nezavedno brezvestno 

ropajo svoje sestre in brate. (6) 

 

(6) 

 
 

Na primer strah zbujajoči »državni« sodniki ne bodo  zlahka priznali, da so navadni zasebniki. Vsak 

domnevni »državni« sodnik mora obtoženemu ali vabljenemu pokazati zakonito pogodbo, ki jo je 

obtoženi osebno podpisal z roko in modrim črnilom – saj je domnevni »državni« sodnik le zasebno 

podjetje, ki v svojem jamstvu opravlja »sodne« storitve tako, da »najame« dvoranov v domnevni 

»sodni« stavbi in k zločinu in prevari povabi še druge pajdaše kot so odvetniki, tožilci ...  

 

Mnogi se niti ne zavedajo, da se je Vatikan 21. junija 2011 prek Ritusa Mandamusa in Ritusa 

Probatuma (javna listina št. 983210-331235-01004) odrekel vsem svojim bivšim državam 

(korporacijam). To javno listino lahko naročite pri škofijah in pri tajništvu Vatikana. Z Ritusom  

Mandamusom in Ritusom Probatumom je bila ukinjena papeška bula Romanus Pontifex. (7) 

 

(7) O teh dve obredih (ritus namreč pomeni verski obred) več v naslednji delavnici.  

 

Medtem ko je bil papež Bonifacij VIII prvi voditelj v človeški zgodovini, ki je ustvaril koncept/pojem 

trust/zaupanje, je prvo oporočno zaupanje ustvaril Papež Nikolaj V leta 1455 s papeško bulo 

Romanus Pontifex. Ta bula je imela za učinek prenos pravice do uporabe zemlje kot nepremičnega 

premoženja iz izraženega zaupanja Unam Sanctam (Sveti Eden) pod nadzor papeža/pontifa in 

njegovih naslednikov v neskončnost.  

 

Zato se vsa zemljišča uveljavljajo kot zemljišča krone.  To je prva izmed treh papeških bul, ki vključuje 

vrstico »V večni spomin«. (ad perpetuam rei memoriam). 

 

 

 

 

http://www.eudict.com/?lang=lateng&word=ad%20perpetuam%20rei%20memoriam
http://www.eudict.com/?lang=lateng&word=ad%20perpetuam%20rei%20memoriam
http://www.eudict.com/?lang=lateng&word=ad%20perpetuam%20rei%20memoriam
http://www.eudict.com/?lang=lateng&word=ad%20perpetuam%20rei%20memoriam
http://www.eudict.com/?lang=lateng&word=ad%20perpetuam%20rei%20memoriam
http://www.eudict.com/?lang=lateng&word=ad%20perpetuam%20rei%20memoriam
http://www.eudict.com/?lang=lateng&word=ad%20perpetuam%20rei%20memoriam
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21. junija 2011 je Vatikan prek Ritusa Mandamusa in Ritusa Probatuma ukinil Rimsko cesarstvo in 

se odrekel vsemu, kar je nekoč imel za svoje. Vatikan priznava tudi najvišji zakon ** zlato pravilo **, 

ki pravi naslednje: ** Vsako duhovno bitje (živ moški/ženska) je obdarjeno z univerzalnimi 

pravicami in da med absolutnim Stvarnikom in njimi ni nikogar drugega. Nič ni nad tem 

zakonom.** To pomeni, da je vsako duhovno bitje najvišja oblast nad samim seboj. 

 

 https://w2.vatican.va/content/francesco/…  

Ta pravno veljaven in zavezujoč apostolski odlok potrjuje, da je papež Frančišek odvzel imuniteto 

vsem nekdanjim državnim vladam, sodnikom, odvetnikom, uradnikom, zasebnim odvetnikom in 

bankam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/
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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 

 

2 
Kopija izvirnika listine  

Zaprisežena izjava da živim 
 

 

 

3 
Kopija izvirnika lisine  

Varovalen sporazum 
 

 

OPOZORILO!! 

 

Nikoli ne prelagajte listov. Vedno tiskajte obojestransko. 

 

 

 

Zaključna misel 

En-Dar 

 
Iniciacija/začetek gradnje novega sveta in zlate dobe človeštva v rajski družbi popolnega obilja za 

vse se lahko zgodi le z »množičnim« obdarovanjem.  

 

To trditev boste dokončno dojeli takrat, ko boste končno obudili v sebi radovednega otroka in si v 

vašem domišljijskem svetu ustvarili neskočen kapital daril, ki jih lahko (ali pa tudi ne) podarite temu 

svetu. Torej takrat, ko vam ubesedeni zamisli Spomenica Enega in En-Dar več ne bosta tuji, morda 

celo otročje smešni ali naivni.  

 

V mnoštvu najrazličnejših informativno-izobraževalnih materialov V Ljudski Pisarni lahko torej 

opazujete in »tehtate« dve zgodbi, ki sta si diametralno nasprotni: gostiteljsko in parazitsko. Samo 

želim in upam lahko, da nam bo v Ljudski Pisarni uspelo naslikati te dve zgodbi tako, da vaša 

odločitev ne bo težka.  
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Zato bom za konec poskušal v grobem naslikati nadaljevanje zgodbe v zvezi z Enim-Darilom, ki ga 

bom v naslednjih petih [5] minutah dokončno oddal.  

 

Poenostavimo in rečimo, da je moj En-Dar v obliki prenašanja okultirnega vedenja in znanja na vas, 

prejelo sto [100] ljudi. To pomeni, da je En-Dar sprožil božansko gostiteljsko dinamiko, ki lahko 

učinek dinamike Enega Daru multiplicira/pomnoži s sto [100].  

 

Ko je bil namreč En-Dar podarjen stotim [100] ljudem, poskrbi 6. načelo Naravnega Zakona – 

načelo vzroka in posledice – da se debetna in kreditna stran izenačita (če se izrazim računovodsko; 

ne si mislit, da kozmično računovodstvo ne obstaja-Egipčanska knjiga mrtvih).  

 

To načelo – kot tudi preostalih sedem [7] načel Naravnega Zakona je nespremeljivih, večnih, 

absolutnih, neovrgljivih, neodtujljivih, hermetično zapečatenih … Zato brezhibno delujejo pa če vi 

to hočete ali ne, verjamete ali ne, razumete ali ne …  

 

En-Dar se bo torej ZAGOTOVO pomnožil s stotimi darovi – vsak od vas bo nekoč in nekje, vedoč ali 

ignoranten, po kozmičnem načelu vzroka in posledice ODDAL svoj En-Dar kot protiutež darilu 

prejetemu od mene in Dragice.  

 

Problem razumevanja in dokazovanja načela vzroka in posledice je v tem, da se posledice ne 

pojavilo takoj. Razkorak med vzrokom in posledico je lahko več let, lahko pa sploh ni razkoraka in 

se posledica zgodi skoraj sočasno.  

 

Kaj vse je lahko En-Dar 
 

En-Dar je lahko praktično karkoli. Nenazadnje govorimo o izmenjavi eneregije med dvema 

človekoma ali več ljudmi hkrati – kot je to v našem primeru. Neverjetno je, da je naš Um tako 

okužen od lažnega denarja, da kadarkoli zapišem zamisel En-Dar najprej pomislim na evre 

(verjetno pa tudi vi). Vendar pa je to le znak umske obolelosti – vsi smo usmko oboleli. En-Dar še 

zdaleč niso samo in izključno evri.  

 

En-Dar bi lahko definirali takole:  

En-Dar je presežek človekove energije oziroma oblike lastnine, ki jo je le-ta pripravljen 

brezpogojno podariti/donirati.  

 

En-Dar je kot oblika lastnine/energijska oblika lahko praktično karkoli: lahko je izjemno čudovit 

nasmeh (omeni svojo izkušnjo), lahko je topel, prisrčen, bratski objem, lahko je pismo podpore, 

lahko je ena glava solate, zelja, pol kile jagod, lahko so ponujene ročne ali druge spretnosti in 

veščine, lahko je 1 evro, 9 evrov …  

 

Nesmiselno je naštevati, kaj vse je lahko En-Dar, ker naštevanju ne bi bilo konca. V takih primerih 

spreten raziskovalec uporabi apofatično metodo. Apofatična metoda pomeni, da bomo našteli raje 

to , kar En-Dar NI, kajti vse ostalo izven definicije pa En-Dar je.  

 

En-Dar ni DAR, kadar se ga pogojuje in kadar ni gostiteljsko usmerjeno.  
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Vrednost Enega-Daru 
 

Zagotovo se strinjate, da bi bilo potrebno ubesedeno zamisel vrednost posebej analizirati.  

Zamisel v-red-nost zakodirana v besedo vrednost, govori o red-u. Ampak kakšnem redu? Morda 

več o tem kdaj drugič. 

 

Že antični filozofi so na široko razpravljali o ubesedeni zamisli »vrednost«, tudi Platon. Platon je 

pravilno ugotavljal, da nekatere ubesedene zamisli: razdalja, teža, gostota … uporabljamo 

objektivna merila, na primer 1 kg ali 1 meter.  

 

Pri vrednosti pa je drugače, saj je vrednost subjektivna kategorija. »Kar je za nekoga odpad, je za 

drugega zaklad,« pravi pregovor.  

 

Zato raje kot o najvišji vrednosti, ki nikoli ne more biti objektivna (ker je subjektivna kategorija), 

govorimo o najvišjem energijskem prispevku. Vsak človek (no skoraj vsak) se je na to Zemljo 

utelesil z unikatnimi/enkratnimi talenti in sposobnosti, zaradi katerih lahko podari temu svetu in 

vsemu kozmosu svoj najvišji prispevek.  

 

Zelo pomembno je torej razumeti:  

Ni pomembna najvišja vrednost Enega-Daru, ampak najvišji prispevek le-tega.  

 

»Monetizacija« se bo zgodila po načelu vzroka in posledice 

 
Nesmiselno se je spraševati in ugibati, kako se bo zgodila »monetizacija« Enega-Daru zaradi 

nepreglednega mnoštva oblik, ki jih ponuja božanska matrica. Najpomembnejše je dejstvo, da se 

bo zagotovo/absolutno zgodila zaradi načela vzroka in posledice. Če boste danes poslušali moje 

izvajanje do zaključka, potem se bo zgodila, pa če vi to hočete ali ne,veste ali ste ignorantni, 

razumete ali ne. Seveda bo posledica pozitivnega značaja, saj izhaja sam vzrok iz gostiteljske 

miselnosti.  

 

Upam, da je opis ubesedene zamisli En-Dar v vas zbudil pozitivne občutke/čustva, ki bodo v vas 

spodbudile še »živo« - vendar »spečo« otroško radovednost.  

 

Zdi se, da je tretja pot – pot v rajsko družbo popolnega obilja za vse - ravno v otroškem 

domišljijskem poigravanju z vašimi/našimi neprecenjlivi in neizmerljivimi darovi, ki jih 

posedujete/mo – pa če vi to verjamete ali ne, veste ali ignorirate, podpirate ali podcenjujete.  

Spomini na naše otroške domišljijske igre so še zmeraj »živi«. Vklopite v Sebi »božanskost v 

plenicah« in povem vam, da ni daleč dan, ko boste z lahkoto manifestirali v ta svet gostiteljstvo, za 

katero se vam ni niti sanjalo, da vas krasi. 

 

HVALA ZA POZORNOST! 


