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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 popolnem obilju za vse. 
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Informativno-izobraževalna delavnica 24 

DOKTRINA RIMSKEGA SISTEMA TRGOVSKE PRAVIČNOSTI  

capitis deminutio 
 

Dat-Um: 

devetnajstega [19]  dne meseca svečna [12] leta dvajset-dvaindvajset [20-22] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete 

 

Uvodni nagovor 

Temeljni postulati vladavine 

rimskega sistema trgovske pravičnosti  

ali  

uvod v vladavino rimskega prava 

Današnja delavnica je kratek uvodni »znanstveno-fantastični sprehod« čez tri [3] različne 

bajeslovne/izmišljene/fiktivne prostore, ki tvorijo ogrodje rimskega sistema trgovske pravičnosti in 

ogrodje za tri različne pravne doktrine/jurisdikcije/sodne pristojnosti, ki zaznamujejo privilegije 

igralnih avatarjev na eni strani in obveznosti na drugi.  

Ker so vsebine, ki jih obravnavamo vedno zahtevnejše, bom v to delavnico vključil še praktičen 

prikaz uporabe in upravljanja s knjigami temačnih/črnih besednih urokov ali s pravnimi slovarji - na 

primer Black's Law Dictionary in Ballentine's Law Dictionary – pa tudi s knjižnimi slovarji – na primer 

Merriam Webster Online ali pa Slovar slovenskega knjižnega jezika online itd. 

Večini ljudi sploh ni znano in ne vedo, da so slovarji (ne samo pravni) pravzaprav sredstvo za 

nevtralizacijo črnih besednih urokov, saj poznavanje definicij za najrazličnejše ubesedene zamisli v 

teh zanimivih in skrivnostnih »knjigah s kodirnimi ključi« omogoča prebujenemu človeku, da 

odkodira temeljna »sporočila« onstran znanstveno-fantastične zgodbe, ki sem jo podrobno opisal 

v četrtem eseju, Izvor vsega zla - dobrodošli v deželo Zombijev. 

Torej če kar nakažem usmeritev današnje delavnice, potem si moramo kar »v prvi uvodni sapi« 

pogledati definicije za tri ubesedene zamisli v dosedaj povedanem in napisanem. To so: 

- postulat, 

- doktrina in 

- avatar. 
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Zaradi uvodnega zagrevanja v zahtevnejše definicije, bomo obravnavali definicije treh zgoraj 

omenjenih ubesedenih zamisli samo s pomočjo online Slovarja slovenskega knjižnega jezika.  

 

Postulat torej po gornji definiciji št. 2 pomeni, da bomo s pomočjo doktrine capitis deminutio 

opisali temeljna izhodišča in/ali predpostavke, na katerih temelji vladavina rismkega sistema 

trgovske pravičnosti ali vladavina prava kot jo razume velika večina pravnih strokovnjakov. 

Postulati so torej teoretična izhodišča in/ali predpostavke rimskega trgovskega nebožanskega 

modela za izmenjavo življenjske energije med ljudmi. Ker gre za teoretična izhodišča, ki so 

»modelirana« s pomočjo škandaloznih in zloumnih/parazitskih predpostavk v umetni/fiktivni 

komercialni kazino blodnjak, je logično, da je takšen nebožanski sistem neusmiljene trgovske 

izmenjave sadov našega ustvarjalnega dela le bleda in zelo popačena – celo sprevržena – slika 

božanske izmenjave življenjske energije. 

V tej delavnici bomo torej spoznali ta izhodišča ali nezaslišane predpostavke ali postulate. 

 

 

Parazitski trgovski prostor za izmenjavo in/ali prenos življenjske energije ali sadov ustvarjalnega 

dela, je sestavljen iz sistema treh [3] znanstveno-fantastičnih teorij, ki tvorijo doktrino capitis 

deminutio. 

Vendarle pa je potrebno že v uvodu odgovoriti na vprašanje, kako je sploh prišlo do tega, da je 

človeštvo iz gostiteljske usmerjenosti/paradigme v izmenjavi in/ali prenosu sadov svojega 

ustvarjalnega dela, ki deluje po doktrini popolnega energijskega obilja in zato dinamiki 

obdarovanja, po najnovejših presenetljivh odkritjih naenkrat - in pred samo 200 leti – preusmerilo 

izmenjavo in/ali prenos sadov svojega ustvarjalnega dela iz gostiteljstva/obdarovanja v 

parazitstvo/plačevanje. Doktrino popolnega energijskega obilja za vse je zamenjala doktrina 

nenehnega tekmovanja za fiktivnimi komercialnimi vrednostmi, ki jih zmeraj primanjkuje in so 

nadomestile realne sadove ustvarjalnega dela z neko duševno bolno domislico.  
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Odgovor, ki ga ponujam v presojo, je popolnoma v duhu ubesedene zamisli Ljudska Pisarna. 

Čudne stvari so se dogajale okoli leta 1810-1812 po vsem svetu. Mnogi verodostojni raziskovalni 

viri govorijo o blatnih poplavah (ang. Mood Flood) ali bolje povedano utekočinjenju prsti, ki se 

lahko zgodi iz več razlogov. Če boste vtipkali v google ali kak drug iskanik iskalni niz »mood 

flood«, lahko sami raziskujete naprej in iščete arheološke in druge dokaze o tem nedavnem 

»resetu«.  

Moj zaključek ali relativna istina je, da je bilo prebivalstvo sveta zdesetkano in v našo realnost je 

parazitsko črno svečeništvo nečloveškega izvora na nek magičen način travmatiziranemu 

preostanku človeštva (amnezija) vsililo izmišljeno tisočletno časovnico, ki nikoli ni obstajala – zato v 

realnosti nikoli niso obstajali Rimljani in rimsko cesarstvo, kajti rimsko trgovsko parazitsko 

cesarstvo je izmišljen trgovski prostor v astralnem človekovem telesu, kjer prebiva človekov 

Božanski Um ali uporabnik avatarja v igri življenja, ki je žensko ali moško telo iz mesa in krvi.  

 

Morda bomo na neki drugi delavnici govorili o zelo nenavadnem obdobju v tako imenovanih 19., 

20. in 21. stoletju.  

Po skoraj dveh letih druženja boste mnogi z lahkoto podprli zamisel, da se je moderna parazitska  

izmenjava sadov našega dela začela oblikovati kot temna sluzata snov že sredi 19. stoletja kot eno-

dimenzionalna komercialna igra - ki ga doktrina tri-dimenzionalnega rimskega sistema trgovske 

pravičnosti capitis deminutio imenuje capitis deminutio minima – da bi v začetku 20. stoletja ta ista 

doktrina dobila novo dimenzijo, ki se imenuje capitis deminutio media, in med obema svetovnima 

vojnama še tretjo dimezijo, ki se imenuje capitis deminutio maxima. 

Če povzamem povedano na način, da čimbolj neposredno odgovorim na zgoraj postavljeno 

vprašanje, se povzetek glasi takole: 

Mnoga raziskovalna dejstva mejnih in okultiranih tematik kažejo na to, da se je okoli v začetku 19. 

stoletja (1810-12) zgodil argamedon v obliki utekočinjanja zemlje, ki je zdesetkal svetovno 

človeško populacijo. Ostanek ljudi je bil tako travmatiziran, da parazitskim nečloveškim črnim 

svečeniškim magom ni bilo nemogoče vriniti izmišljeno zlagano tisočletno časovnico, ki se nikoli ni 

zgodila. 

Ta časovnica je tisočletno sveto rimsko cesarstvo, ki je ravno ta umeten tro-dimenzionalen trgovski 

prostor. 
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RIM je zato tro-dimenzionalen trgovski prostor večnega komercialnega zavojevanja, neusmiljenega 

tekmovanja in vojne, saj je ubesedena parazitska zamisel RIM nasprotje ubesedeni gostiteljski 

zamisli MIR. 

Zagotovo se je trodimenzionalen rimski trgovski sistem, definiran v doktrini capitis deminutio začel 

na tleh slovenskih dežel modernizirano preslikavati v tri-dimenzionalno komercialno morje. Večini 

ljudi se zdi »na prvo žogo« takšna informacija »odštekana«, nemogoča in nerazumljiva.  

Vendar pa je ravno poslanstvo Ljudske Pisarne,  da poiščemo skrita sporočila, ki so s pomočjo  

črnih besednih urokov zakodirana v semantični ustroj uradnega/UNIDROIT slovenskega jezika. 

Pravni slovarji so zato knjige črnih besednih urokov in s pomočjo definicij iz teh čarovniških knjig - 

ki prakticirajo »umetnost zakona« - lahko nevtraliziramo te črne uroke in prepoznamo skrita 

sporočila. 

Danes bomo ta sporočila iskali s pomočjo svetovno znanega in največkrat citiranega pravnega 

slovarja na svetu Black's Law Dictionary (pravni slovar črnih/black urokov) iz pete [5] izdaje/edicije. 

 

Jedro 

Capitis deminutio  

3 stanja vezave Božanskega človeka v rimskih sistem trgovske pravičnosti 

Vedeti je potrebno, da je parazitski rimski sistem trgovske pravičnosti umeten konstrukt , ki temelji 

na neštetih znanstveno-fantastičnih predpostavkah. Zaradi tega je izjemno popačena in slaba 

kopija božanskega sistema pravičnosti. Zelo nenavadno izgleda dejstvo, da človekov Božanski Um 

v kolektivnem smislu ne more zaznati prevare. Vendar se je potrebno zavedati, da nečloveški črni 

svečeniški magi izjemno dobro poznajo delovanje načel naravnega zakona in zato tudi delovanje 

človekove psihe in iz tega vedenja izvedene črne uroke. Zato so s pomočjo nenehnega 

travmatiziranja in nasilja nad človekom ter znanjem črne magije uročili človeški Božanski Um tako, 

da je sprejel zgodbo o svetem rimskem cesarstvu in izmenjavo sadov svojega ustvarjalnega dela v 

rimskem trgovskem tri-dimenzionalnem blodnjaku. 

Vsak vsaj v grobem pozna zgodbo o Rimljanih in rimskem imperiju. Tudi na pravnih fakultetah se 

učijo o rimskem pravu. Večina ljudi misli, da so to zgodbe, ki so oddaljene tisoče let in so danes le 

še bajke za malo deco. Vendarle pa je to zmnotno, saj so te zgodbe - ki so po vsej logiki izmišljene 

– še dandanes vpete v celotno strukturo človeške civilizacije. 

Vračamo se precej daleč nazaj do rimskega cesarja Justiniana Velikega, ki je v 5. stoletju vladal nad 

rimskimi deželami. O Justinianu je veliko napisanega. Eno njegovih najpomembnješih in 

najodmevnejših del tudi danes je Corpus Juris Civilis (slo. Telo civilnega prava), ki označuje zbirko 

temeljev za parazitski trgovski sistem pravičnosti, ki ga je Justinian izdal med leti 529 in 534. Včasih 
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boste za celoten opus slišali tudi izraz »Justinianov kodeks (ang. Code of Justinian), ki pa je v bistvu 

samo del celotnega opusa. 

Vsi veste, da je bila rimska družba razdeljena na patricije in plebejce. Patriciji so bili rimski 

premožni rodovni glavarji. Njihova beseda je bila zakon, bili so zakoniti nasledniki rodovnega 

premoženja in glave družine. 

Seveda so v zgodbi o vzponu rimskega imperija obstajali tudi plebejci. Vendar bom v današnji 

delavnici s pomočjo doktrine capitis deminutio poskušal naslikati to družbeno strukturo na čisto 

drugačen način. 

Rimski sistem trgovske pravičnosti - in zato tudi doktrina capitis deminutio – je neločljivo povezan 

s parazitsko usmerjenostjo pri medsebojni izmenjavi sadov ustvarjalnega dela s pomočjo 

plačevanja in nihče znotraj tega tri-dimenzionalnega trgovskega šotora ne more trgovati,če ne 

upošteva pravil pri trgovanju. To pomeni, da tudi svobodni patriciji - kadar v rimskem trgovskem 

šotoru menjavajo energijo/trgujejo – postanejo del igre.  

Vsak človek iz mesa in krvi na Zemlji je suveren in svoboden. Je monarh na svoji zemlji, ki je 

njegovo telo iz mesa in krvi. Tudi patricij v zgodbi o Rimljanih je svoboden človek ali freeman. 

Vendar rimski parazitksi sistem nesramno domneva, da lahko ljudje izmenjujeo energijo in sadove 

svojega dela samo znotraj rimskega trgovskega tri-dimenzionanega šotora, kjer veljajo določena 

trgovska pravila.  

Ta trgovska pravila se zaradi tri-dimenzionalnosti razlikujejo glede na kapaciteto in pravno 

sposobnost stranke – torej za trgovska pogajalska izhodišča, ki so neločljivo povezana z jamstvi. 

Rimljani in obiskovalci Rima so bili v trgovskem šotoru razporejeni/klasificirani glede na njihov 

položaj v uživanju in prakticiranju pravic znotraj rimskega sistema trgovske pravičnosti. Ta 

razporeditev/klasifikacija je določila njihov pravni, družbeni in politični položaj  v trgovini, ki se je 

imenoval civilini status. 

Tak civilni status je razporedil ljudi v tri [3] skupine, vsaka z dvema možnostima:  

a. tisti, ki posedujejo prostost (svobodo) ali pa ne, 

b. tisti, ki posedujejo rimsko državljanstvo ali pa ne, 

c. tisti, ki posedujejo roditeljsko moč v družini ali pa ne. 

Vsaka od teh situacij so imenovali status, ki predstavlja posest - ali pa ne – pravnih sposobnosti kot 

so prostost, rimsko državljanstvo in rodbinska avtoriteta.  

Capitis deminutio ali capitis diminutio (zmanjševana kapaciteta) je izraz v rimskem pravu in se 

nanaša na razveljavljanje – v celoti ali delno – osebkovega prejšnjega statusa in pravne kapacitete. 
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Rimsko pravo ali rimski sistem trgovske pravičnosti pozna tri [3] spremembe stanja ali pogojev z 

različnimi posledicami: minima, media in maxima. 

Capitis Deminutio Minima – Najmanj zmanjšana kapaciteta 

Najlažja oblika zmanjšane kapaciteta sestoji ni več član neke družine, ohranja pa prostost in 

državljastvo. 

Capitis Deminutio Media – Srednje zmanjšana kapaciteta 

Srednja oblika zmanjšane kapacitete sestoji iz izgube državljanstva in družine brez zasega osebne 

prostosti. 

Capitis Deminutio Maxima – Maksimalno zmanjšana kapaciteta 

Najhujša oblika zmanjšane kapacitete vključuje izgubo svobode, državljanstva in družine (ustvarjen 

suženj ali vojni ujetnik). 
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Razporeditev civilnih statusov 

Da bi lahko razporedili faze civilnih statusov ljudi znotraj rimskega sistema trgovske pravičnosti 

(rimsko pravo), moramo vzeti v obzir dve značilnosti: 

1. Da so statusi progresivni (napredujoči), kar pomeni, da se nekdo ne more premakniti iz 

nižjega v višji status, brez da bi obdržal predhoden-nižji status in 

2. Da so statusi urejeni, kar pomeni, da višji status predstavlja izboljšanje pravnega položaja, 

nižji pa poslabšanje pravnega položaja. 

Ti statusi so:: 

1. Status Libertatis ali položaj prostosti/svobode, ki predstavlja sposobnost osebe, da poseduje 

samo sebe. 

2. Status Civitatis ali državljanstvo, ki predstavlja članstvo v rimski civilni družbi. 

3. Status Familiae ali družinska situacija, ki postavi osebe glede na njihovo vlogo v družini. 

Tisti, ki imajo v rimskem sistemu trgovske pravičnosti (rimsko pravo) vse tri statuse, so prosti ljudje, 

rimski državljani in glave družine, ki jih rimsko pravo imenuje homo optimus iure.  

Bili pa so še drugi dejavniki, ki so vplivali na položaj osebe in civilni status kot na primer spol, 

starost, ki sicer niso bili opredeljeni kot civilni status, ampak so vseeno omejevali aposobnost 

uživanja ali prakticiranja pravic/privilegijev. 

Zato celo suveren in svoboden posameznik (v rimski zgodbi patricij) postane oseba ali karakterni 

igralec v trgovskem šotoru, ki mu je dodeljen status, položaj in kapaciteta v komercialnem več-

dimenzionalnem blodnjaku. 

Ta kapaciteta, ki jo pridobi svoboden patricij v komercialnem šotoru, se imenuje sui juris. 

 

V doktrini capitis deminutio pomeni kapaciteta svojepravnosti ali kapaciteta sui juris prvo-

dimenzionalno trgovsko izmenjavo sadov ustvarjalnega dela, ki se imenuje capitis deminutio 

minima.  

Status capitis deminutio minima in kapaciteta sui juris sta bili v starem Rimu zasedeni za rodovne 

glavarje/patricije. 



10 
 

Seveda  se je trgovska zgodba v tri-dimenzionanem trgovskem šotoru stopnjevano modernizirala. 

Na zemlji slovenskih dežel, se je ta surov parazitski koncept izmenjave sadov ustvarjalnega dela 

začel že takoj po globalni kataklizmi leta 1812, ko so črni svečeniški magi s pomočjo odpadniških 

plačancev najhujše sorte, začeli uveljavljati izmenjavo znotrja rimskega imperija, ki je tri-

dimenzionalen trgovski šotor in je popolna fikcija in iluzija, podobno kot sta fikcija Dedek Mraz in 

Božiček. 

Danes bi kapaciteto sui juris in status capitis deminutio minima imenovali suveren državljan (ang. 

Sovereign Citizen). Seveda že besedi v samem izrazu »suveren državljan« tako tepeta, da je izraz 

nevzdržen. Državljan, ki je entiteta rimskega trgovskega prostora, ne more biti suveren. Lahko pa 

ima pravno kapaciteta sui juris. 

Pravila tega trgovskega prostora na naših slovenskih deželah so definirana v Občem državljanskem 

zakoniku 1812-1945

  

 

V anglo-saksonskem delu sveta pa so pravila tega trgovskega prostora ali dimenzija definirana v 

Common Law. 

Seveda je jurisdikcija ali sui juris kapaciteta za »suverene državljane« v začetku 20. stoletja, 

predsvem pa s prvo in drugo svetovno vojno postopoma ugašala, kajti črni svečeniški magi so 

spretno začeli oblikovati skoraj sočasno še dve novi igri v skladu z doktrino capitis deminutio. 

Vendar so najprej za skoraj vse ljudi tega sveta »zapečatili« kapaciteto sui juris in status libertatis s 

pomočjo še enega besednega uroka, ki je definiran v Black's Law Dictionary pod izrazom »parens 

patrie«. 
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V rimskem trgovskem šotoru torej »vlada« predpostavka, da ima neka fiktivna tvorba – država – 

kapaciteto svojepravnosti ali sui juris. V modernem tri-dimenzionalnem trgovsko-pomorskem 

sistemu pravičnosti pa imamo pomorsko floto, katere admiralitetno vlogo sui juris igra korporacija 

Republika Slovenija preko kapitanov različnih vojaških in/ali trgovskih ladij, ki so zakoniti 

zastopniki. 

Že v drugi polovici 19. stoletja, predvsem pa v prvi polovici 20. stoletja se je trgovska znanstveno-

fantastična dimenzija/status capitis deminutio minima in zato kapaciteta sui juris »preplastila« s še 

globljo trgovsko luknjo, ki se ji reče vojaško-trgovski pomorski fiktivni prostor ali teritorialna 

vojaško-pomorska trgovska igra.   

To dimezijo v trgovskem šotoru imenuje doktrina capitis deminutio kot capistis deminutio media. 

 

Capitis Deminutio Media – Srednje zmanjšana kapaciteta 

Srednja oblika zmanjšane kapacitete sestoji iz izgube državljanstva in družine brez zasega osebne 

prostosti. 

»Suveren državljan« v trgovskem prostoru capitis deminutio minima je kot karakterni igralec/avatar 

še zmeraj neposredno pripet na žensko ali moškega iz mesa in krvi, v trgovskem prostoru capitis 

deminutio media pa karakterni igralec, ki je le še neka fiktivna biološka in književna oblika lastnine  

iz poporodnega materiala (poglej četrti esej) in ima podobo fizičnih oseb, volilcev, državljanov, 

civilnih oseb … -  torej nima več neposrednega stika z žensko ali moškim iz mesa in krvi. 
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Pristno državljanstvo iz prve trgovske dimenzije capitis deminutio minima je izgubljeno. Izgubljeno 

je tudi pristno rodbinsko nasledstvo. Ostaja le navidezna prostost in ne svoboda. 

V tej vojaški trgovsko-pomorski igri/dimenziji, predstavlja capitis deminutio media položaj vojaške 

in civilne posadke na veliki ladji, ki mora upoštevati stroga vojaško-pomorska in trgovka navodila 

kapitana ladje in oficirskega štaba. 

To igro sem zelo slikovito opisal v četrtem eseju Izvor vsega zla – Dobrodošli v deželo zombijev, 

manj podrobno pa iz mnogih zornih kotov v drugih izvajanjih. 

Po drugi svetovni vojni se je uveljavila še tretja trgovska dimenzija/igra, ki jo doktrina capitis 

deminutio imenuje capitis deminutio maxima. 

 

Capitis Deminutio Maxima – Maksimalno zmanjšana kapaciteta 

Najhujša oblika zmanjšane kapacitete vključuje izgubo prostosti, državljanstva in družine (ustvarjen 

suženj ali vojni ujetnik). 

V tej trgovski dimenziji se v bistvu »trguje« z neštetimi znastveno-fantastičnimi zahtevki, do 

navideznega kolateralnega premoženja. To pomeni, da se v tej igri ukvarja s tovorom na ladjah, 

skaterim se trguje in vlaga zahtevke. 

To je municiplna trgovsko-pomorska igra pravnih oseb – PRIMOŽ DURJAVA (idem sosnas), ki je 

opisana v mnogih sestavkih na spletni strani Ljudske Pisarne. 

Status capitis deminutio maxima in suženjska brezpravnost s kapaciteto alieni juris, ki pomeni 

mladoletnega ali umsko prizadeto osebo, ki je pravno neverodostojna/nekompetentna in pod 

nadzorom/skrbništvom drugega. 

V tej tretji dimenzijo v trgovskem šotoru izmenjava človeštvo skoraj vse sadove svojega 

ustvarjalnega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Zaključna misel 

Izhod iz tri-dimenzionalnega trgovskega šotora 

 

Ženska ali moški iz mesa in krvi je v igri življenja na Zemlji suveren in svoboden. Zlato pravilo ali še 

bolje zlato načelo: »Vse torej, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim.« je torej lahko 

izključno priporočilo/kon in ne ukaz/zakon. Zlato načelo ne prepoveduje parazitskega/škodljivega 

obnašanja, ampak spodbuja gostiteljsko/dobrobitno obnašanje. Velika razlika, se strinjate? 

V igri življenja ljudje iz mesa in krvi izmenjavamo energijo po dinamiki obdarovanja, saj je 

zdravorazumskemu, razgledanemu posamezniku jasno, da je ta realnost, ozrioma zemeljska igra 

življenja- igra popolnega energijskega obilja za vse. In v popolnem obilju zemeljskega »rajskega 

vrta« ni nobene smiselne potrebe, da bi se za kakršnokoli energijsko izmenjavo plačevalo.  

Vendar rimski sistem trgovske pravičnosti drugače gleda na žensko in moškega iz mesa in krvi, ne 

zanima ga božanskost obeh, ampak njihova komercialna vrednost in te vrednosti izhajajoč status, 

položaj in kapaciteta v rimskem trgovskem sistemu pravičnosti, ki temelji na doktrini capitis 

deminutio ali »zmanjševanje pravne kapacitete/sposobnosti«. 

Res je izjemno težko doumeti sprevrženost tega umetnega trgovskega konstrukta. V fiktivnem 

trgovskem šotoru, pripetem na astralno človekovo telo, obstajajo trije fiktivni prostori/dimenzije, v 

katerih so pravila trgovanja s sadovi ustvarjalnega dela zaradi zmanjševanja pravnih 

sposobnosti/kompetenc drugačna.  

 

Tisti, ki dalj časa sledite informativno-izobraževalnim vsebinam Ljudske Pisarne ste do sedaj vedeli, 

da obstajata dve trgovsko pomorski dimenziji. Sedaj vam je pojansnjena še temeljna doktrina 

rimskega trgovskega šotora capitis deminutio, ki razkriva, da obstaja še ena trgovska dimenzija ali 

igra, ki pa je preplastena in skoraj ni v uporabi. 

Prepričan sem, da nam bo to vedenje zelo koristilo v nadaljevanju naših informativno-

izobraževalnih druženj, ko bomo prenesli tudi to vedenje v serijo delavnic na temo trustov – 

skrivnostnih mehanizmov za prenos in/ali izmenjavo sadov našega dela, ki deluje tako v Božanskih 

dimezijah kot tudi nebožanskih/trgovskih dimenzijah pa tudi ko bomo prenesli to isto združeno 

vedenje v tematiko o vladavini rimskega prava in izpodbijanje 12 predpostavk BAR ceha. 

 

Hvala za pozornost! 


