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Predgovor 

Božji Dar 

 

Antropolog je najmlajšim rodovnim členom nekega »primitivnega« afriškega plemena pokazal 

igro: košaro polno okusnega sadja je postavil poleg nekega drevesnega debla in jim rekel: »Prvi, ki 

pride do debla …., bo dobil celo košaro s sadjem samo zase.« 

 

Dal jim je znak, da se poženejo. Malčki pa so držeč se za roke počasi hodili skupaj vse do takrat, 

dokler niso prišli do drevesnega debla – potem pa so medsebojno podelili sadje iz košare.  

 

Popolnoma presenečen jih je antropolog vprašal: »Zakaj ste to storili, saj je prav vsak izmed vas 

lahko dobil samo zase to košaro s sadjem?« 

 

Odgovorili so mu z začudenjem: »UBUNTU! Kako bi lahko nekdo izmed nas bil srečen, ko pa bi bili 

vsi ostali nesrečni?« 

 

UBUNTU namreč v afriški kulturi pomeni: »Obstajam zato, ker obstajamo vsi.« 

 

To »primitivno« pleme, ki živi v sodelovanju z naravo, poseduje Božji Dar: empatijo, sočutje in 

intuitivno spoznavo sreče.  

 

To je DAR, ki se je v moderni in »civilizirani« družbi izgubil. 

 

Potrebno ga je obuditi, kajti tudi na naših slovenskih deželah so ljudje nekoč uporabljati ta Božji 

Dar, preoblečen v drugačno izrazoslovje. Dokaz zato je izraz, ki sicer ni podoben izrazu UBUNTU, 

ampak kljub vsemu govori o čisto istem Božjem Daru. 

 

Ta izraz je OSTI JAREJ ali OJ. Skrajni čas je, da tak izraz razumemo in ga obudimo iz spominov na 

naše veličastne prednike ter ga začnemo tudi živeti. 
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Uvodno razmišljanje  

Pomen velikih in malih črk v imenih in priimkih 

znotraj rimskega sistema trgovske pravičnosti 

 
Nekoč  je na naši zemlji vladal MIR. Vendar je potrebno vedeti, da so naši veličastni predniki 

uporabljali popolnoma drugačen način zapisovanja. Ena od značilnosti je pisanje od desne proti 

levi in ne od leve proti desni kot to počnemo danes. 

Naši predniki bi torej ubesedeno zamisel MIR zapisali takole – RIM.  

Ne bom šel predaleč z analizo te primerjave.  Po 4. načelu delovanja Božanskih kozmičnih pravil 

(naravnega zakona) – načelo dualnosti ali polarnosti – je jasno, da je MIR-u popolno 

nasprotje/dualiteta RIM. 

Rimski sistem trgovske pravičnosti je torej popolno nasprotje kozmičnemu  sistemu Božanske 

pravičnosti. In rimski sistem trgovske pravičnosti deluje kot tro-dimenzionalni umetni blodnjak, v 

katerem človeštvo izmenjuje skoraj vse sadove ustvarjalnega dela.  

Rimski sistem trgovske pravičnosti deluje po doktrini »capitis deminutio« (ki sem jo opisal v 

samostojni delavnici) oziroma doktrini »obglavljanja« ali zmanjševanja trgovskih pogajalskih 

izhodišč ali trgovske/pravne kapacitete. 

Rimski sistem trgovske pravičnosti ne bi nikoli tako dolgo tlačil tega sveta, če ne bi bil prežet z zelo 

temno/črno besedno in drugo magijo. Črni svečeniški magi in odpadniški plačanci so v nekaj 

stoletjih s to nečloveško magijo dobesedno uročili človekovo Božansko esenco/dušo, da ni 

prepoznala in v veliki večini še zmeraj ne prepoznava prevare biblijskih razsežnosti.  

Vendar kot veste, so današnji časi res nekaj posebnega, saj so se vse tančice te prevare, na katerem 

sloni ta trgovski sistem, dobesedno razprle pred očmi prebujenega človeka, ki se je podal na 

pustolovščino ponovnega spoznavanja in zavedanja njegove lastne Božanske narave.  

Mnogi prebujeni ljudje bi si želeli čarobne palice, ki bi naenkrat rešila vse njihove lastne izzive in 

probleme – morda (ampak samo morda) pa tudi izzive in probleme drugih ljudi.  

Žal vam moram povedati, da takšna čarobna palica NE OBSTAJA. Pa tudi če bi obstajala, bi bila 

samo še ena MAGIJA – čeprav bela.  

Rešitev za človeštvo se ne nahaja v magiji sami – pa naj bo črna, bela ali v odtenku sive – ampak v 

nevtralizaciji le-te. Nevtralizacija urokov (negativnih programov) je dolgotrajen proces, ki mu v 

svojih izvajanjih in v njih uporabljenem izrazoslovju pravim pustolovščina vseh pustolovščin.  

Predstavlja velik miselen in fizičen napor in je povezana s trdim in predanim delom  v sebi 

(Namerno nisem uporabil izraza »na sebi«, saj se temeljen razgovor opravlja znotraj našega 

mikrokozmosa ali male arkane – znotraj naše psihe). 
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Rimski sistem trgovske pravičnosti sem slikovito opisal kot gigantski/globalni mega trgovski 

vampirski sejem, v katerem so trije šotori, ki po doktrini »capitis deminutio« odigravajo vsak svojo 

trgovsko igro.  

Vsaka igra ima svoje značilnosti, vendar jih zaradi naše uročenosti in prepletenosti ter zapletenosti 

igralnih pravil stežka prepoznamo. 

Ker je temelj teh trgovskih iger izvajanje črne besedne magije, bomo danes nevtralizirali črne 

besedne uroke tako, da bomo odkrili eden od pomembnih kodnih podsistemov za nadzorovanje 

prenosa in/ali izmenjave sadov ustvarjalnega dela v rimskem sistemu trgovske pravičnosti. 

Že v tem uvodnem .nagovoru moram poudariti, da večina ljudi na obeh straneh polaritete ne 

pozna več filozofije rimskega sistema trgovske pravičnosti. Večina ljudi je pogramiranih in 

robotiziranih tako močno, da odigravajo tri-dimenzionlen komercialni ples, brez kakršnegakoli 

razmisleka in poglobljenega znanja.  

Mnogi med vami ste lahko na lastni koži občutili programiranost in uročenost, ko smo začeli 

uporabljati nov način avtorizacije in podpisovanja, zato je prav, da enkrat za vselej rešimo dileme 

glede malih in velikih črk v imenih in priimkih. 

Upam, da vam te informacije ne bodo povzročile nove zmede v »vaših glavah«. Če pa bodo, potem 

je to znak, da ste negativno programirani in predlagam vam, da se povežete med seboj, da s 

skupnimi močmi in s podporo členov Ljudske Pisarne razbijete te uničujoče programske vzorce. 

 

 

Kodni jezik velikih in malih črk v imenih in priimkih 

znotraj rimskega sistema trgovske pravičnosti 

Rimski sistem trgovske pravičnosti je po doktrini »capitis deminutio« narejen tako, da usmerja 

trgovsko pozornost na različne vidike rimskega parazitskega nadzora.  

Zato lahko logično sklepamo, da je rimski sistem trgovske pravičnosti – za razliko od kozmičnega 

sistema Božanske pravičnosti – sistem nadzora nad prenosom in/ali izmenjavo človekove 

življenjske energije ali sadov človekovega ustvarjalnega dela, ki so ga v naš svet vpeljali kozmični 

paraziti, ki jih v pisanjih in izvajanjih imenujem »črni svečeniški magi«.  

Za kozmične parazite in seveda tudi za patokrate (primarne in sekundarne psihopate, ki vladajo v 

tem sistemu) je NADZOR nad izmenjavo energije temeljnega in ključnega pomena.  

Ker gre za nadzor nad izmenjavo in/ali prenosom energije med ljudmi, sedaj že veste, da je način 

pisanja imen in priimkov – JANEZ PRIMER ali Janez Primer ali janez primer – povezan z 

mehanizmom za izmenjavo in/ali prenos neke oblike lastnine, ki je v končni obliki vedno neka 

energija. Torej z mehanizmom trusta. 
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Kot lahko iz zgornje slike vidite, ima tako Sveto (pa tudi nesveto) Trojstvo kot tudi mehanizem 

trusta/zaupanja tri [3] ključne pozicije ali položaja.  

OČE = UTEMELJITELJ 

MATI = SKRBNIK 

SIN = UPRAVIČENEC 

Danes bomo obravnavali te  tri [3]položaje z načinom pisanja imen in priimkov v rimskem sistemu 

trgovske pravičnosti.  

Velikokrat smo v naših druženjih iz različnih zornih kotov osvetljevali arhetipski vzorec Svetega 

Trojstva in njegovo integracijo v mehanizem za prenos in/ali izmenjavo energije, ki se imenuje 

TRUST/ZAUPANJE.   

Prišel je trenutek, ko moramo v tri ključne položaje/pozicije v tem mehanizmu – UTEMELJITELJ – 

SKRBNIK – UPRAVIČENEC – prenesti vedenje o rimskem kodnem načinu prepoznavanja različnih 

vidikov nadzora nad temi tremi položaji.  

Na tem mestu ne bomo govorili o treh različnih šotorih na giganstekem trgovskem vampirskem 

sejmu,  ampak bomo osvetlili celoten trgovski sejem in postavili vanj tri položaje v gigantski 

mehanizem trusta, ki po doktrini »capitis deminutio«  deluje celovito in znotraj katerega se seveda 

prepletajo trije manjši trusti v treh trgovskih igrah/šotorih – znotraj katerih se v vsakem izmed njih 

ustvarja na tisoče (kaj tisoče – stotisoče) manjših izraženih trustov, ki se naenkrat pojavijo in spet 

zginejo. Najbolj izrazito je to lahko prepoznati v trgovsko-pomorski igri pravnih oseb. 

Seveda je rimski sistem trgovske pravičnosti prežet z zelo temno magijo in črna besedna magija je 

vodilna dinamika tega parazitskega sistema. Zato je način pisanja imen in priimkov tisti preprost 

kodni podsistem, ki jasno določi, na katerem položaju v tem gigantskem TRUSTU se nahaja neka 

komercialna entiteta.  
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Vedeti je potrebno, da kadarkoli poleg vašega (ki niti ni vaše) imena stoji še priimek, govorimo o 

rimskem sistemu trgovske pravičnosti ali tri-dimenzionalnem parazitskem trgovskem sistemu.  

V igri življenja človek iz mesa in krvi ne potrebuje priimka. Naslov njegove življenjske zgodbe je 

sestavljen samo iz imena, ki sta mu ga dala roditelja.  

Če bi poenostavil, bi lahko rekel, da se človek iz mesa in krvi v igri življenja označi takole: 

janez iz Maribora 

ali pa 

janez, sin marije in jožeta, iz Maribora 

Izjemno pomembno je razumevanje različnih načinov pisanj v rimskem sistemu trgovske 

pravičnosti, kajti način pisanja namreč določa, kakšno izhodiščno pozicijo pri prenosu ali izmenjavi 

neke oblike lastnine ima komercialna entiteta.  

Seveda tukaj govorimo o filozofiji rimskega sistema trgovske pravičnosti (celotnega vampirskega 

trgovskega sejma) in dobro je vedeti, da je duševno in psiho-fizično stanje današnjega človeštva na 

tako nizki ravni, da skoraj nihče več ne upošteva teh kodnih temeljev, tako da je potrebno poleg 

vedenja o različnih načinih pisanja imen in priimkov poznati tudi druge idejne/filozofske vidike 

rimskega sistema trgovske pravičnosti. 

Mi moramo obuditi in v dinamiko igranja teh nevarnih hazarderskih komercialnih iger ponovno 

pognati natančno uporabo različnih konceptov pisanja imen in priimkov. To seveda že dalj časa 

sistematično počnemo. 
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Osebnost trusta in kapaciteta pravičnega lastninskega upravičenja 

 

V rimskem sistemu trgovske pravičnosti velike tiskane črke označujejo korporacije. Korporacija se 

lahko imenuje tudi korporativno telo (ang. body corporate)  ali telo trusta  (ang. trust corpus). 

Imena in seveda priimki, napisani z velikimi tiskanimi črkami predstavljajo telo trusta ali 

korporacijo. Seveda koncept pisanja imen in priimov s samimi velikimi črkami v osnovi ni zlohoten. 

Rimski sistem je uporabljal velike ali male črke v imenih in priimkih zato, da usmeri našo pozornost 

na različne vidike njihovega nadzora.  

Velike tiskane črke torej določajo korporativno telo ali osebnost trusta. 
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Nadzorna pisarna trusta in kapaciteta skrbništva 
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V rimskem sistemu trgovske pravičnosti velike začetnice v imenih in priimkih označujejo nadzorno 

pisarno trusta. Zakaj nadzorno pisarno? Zato ker ta pisarna (ki je seveda koncept ali zamisel) 

nadzoruje, da se oblika lastnine izmenjuje in/ali prenaša po pravilih rimskega sistema trgovske 

pravičnosti.  

Rečemo lahko, da ima komercialna entiteta na primer Janez Primer skrbniški naslov/titulo.  

 

Predmet trusta in kapaciteta utemeljitelja 

 

V rimskem sistemu trgovske pravičnosti same male tiskane črke v imenih in priimkih označujejo 

predmet trusta (ang. object of a trust). Govorimo o trgovskem statusu utemeljitelja trusta – torej 

neke komercialne entitete, ki že poseduje neko obliko lastnine in ki preko nadzorne/skrbniške 

pisarne le-to izmenjuje in/ali prenaša na upravičenca. 

Vsi veste, da se predmeti pišejo s samimi malimi črkami. Na primer kozarec, ptica, človek, hiša – 

tudi predmet trusta se piše s samimi malimi tiskanimi črkami. 
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Seveda lahko zaradi te informacije v vašem razumevanju filozofije rimskega sistema trgovske 

pravičnosti pride do zmede, saj v današnjem na glavo obrnenjem svetu laži, sprenevedanj, prevar 

in manipulacij nič več ni tako, kot je bilo prvotno oblikovano pred mnogimi stoletji (morda 

tisočletji).  

Komercialna igra, ki je bila prvotno naravnana, da celovito deluje po doktrini »capitis deminutio«, 

je sedaj »razparcelirana« na tri med seboj sicer tesno prepletene komercialne igre, v katerih pa se 

je to izvorno vedenje dobesedno izgubilo.  

Seveda pa to ne pomeni, da ne obstaja in naloga Ljudske Pisarne je, da ga ponovno spravimo v 

trgovsko dinamiko.  

Zakaj? 

Zato, da bomo lahko uveljavili pozicije in posledično trgovske kapacitete iz vseh treh iger in jih v 

nekem trenutku ponovno združili v tisto kapaciteto, ki človeku v pristni zemeljski realnosti (v igri 

življenja) pripada – to je alodialno kapaciteto.  

Seveda vas sedaj ne bom še dodatno obremenjeval s tem konceptom – vse ob pravem času. 

 

Zaključna misel 

 
Dejstvo je, da se ključni koncepti/zamisli vladavine rimskega sistema trgovske pravičnosti, ki ga 

mnogi imenujejo »vladavina prava« danes upoštevajo le delno ali pa se več sploh ne upoštevajo. 

 

Podobno je z  natančnostjo pisanja imen in priimkov v kodnem sistemu kombinacij velikih in malih 

tiskanih črk.  

 

Zato je še toliko težje prepoznati pozicije komercialnih entitet/igralnih figuric, s katerimi igramo v 

tem tri-dimenzionalnem komercialnem blodnjaku. Za zanesljivo prepoznavo je potreben intenziven 

trening, ki pa ga v Ljudski Pisarni že nekaj let precej uspešno izvajamo. 

 

Naša naloga je, da v ta umetno povzročen nered, ponovno vnesemo red (v temo je potrebno 

vnesti/vpeljati svetlobo), ki je prezrcaljen v te igre iz naravnega reda.  

 

Kako? 

 

Tako, da uporabimo tista pravna sredstva in jih povežemo z elementi vladavine prava oziroma 

elementi vladavine rimskega sistema trgovske pravičnosti. 

 

Natančno in vztrajno pravilno pisanje imen in priimkov je en majhen del strategije Ljudske Pisarne, 

katere cilj je znotraj komercialnega sejma v vseh treh šotorih uveljaviti trgovsko/pravno  kapaciteto 

»sui juris« ali kapaciteto svojepravnosti.  
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Od tod tudi pomebnost listin Zaprisežena izjave da živim in Varovalen sporazum, ki ga pošljemo na 

Ministrstvo za zunanje zadeve. 

 

V komerciali se vse vrti okoli neke oblike lastnine. Osrednja tarča vampirskega plenjenja v 

komercialnih igrah je neka oblika lastnine.  

 

In ker je prenos in/ali izmenjava oblike lastnine tako v Božanskih kot komercialnih matricah vedno 

povezan z mehanizmom trusta/zaupanja, lahko brez pomisleka ugotovimo, da način pisanja imen 

in priimkov določa tri [3 ]statuse, položaje in kapacitete komercialnih entitet do take oblike 

lastnine. 

 

V spodnji sliki sem zato poskušal na najpreprostejši način shematsko pokazati, kateri so in kako se 

pravilno zapišejo. 
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Kratek zagrevalen povzetek administrativnega postopka  

»sprejetja in vrnitve plačilnih inštrumentov za vrednost« 

Administrativni postopek A4V in R4V ne pomeni, da je verodostojno-odgovorno-častno ne 

poravnati legitimnih obveznosti, ki so rezultat zakonito sklenjenih POGODB, ki ste jih prostovoljno 

podpisali – in vsak prispevek, v katerem trdijo, da lahko preprosto poravnate vse svoje obveznosti 

tako, da na plačilni inštrument podpišete izjavo »sprejeto za vrednost!«,  je popolnoma brez veze. 

»Sprejetje za vrednost« je pravno sredstvo (trgovsko pogajalsko izhodišče), ki je na voljo samo v 

komercialnih zakonikih - obligacijskih zakonikih. Mi pa sedaj že vemo, da tvorita obligacijski 

zakonik  in stvarnopravni zakonik temeljna pravila pri izvedbi pravnih poslov ali transakcij v 

municiplani trgovsko-pomorski  igri trgovcev in trgovskih podjetij, ki jih zastopajo. Ker celotno 

človeštvo izmenjuje skoraj vse sadove ustvarjalnega dela ravno v tej igri, logično sklepam, da se 

strinjate, da je priporočljivo poznati filozofijo te igre in seveda tista trgovska/pravna sredstva, ki kot 

pravice ščitijo oba trgovska pogajalca na eni strani in ki hkrati kot dolžnosti obvezujejo ista 

trgovska pogajalca. 

Vi sedaj veste, da je temelj celotnega multi-dimenzionalnega rimskega sistema trgovske 

pravičnosti ZAKONITO SKLENJENA POGODBA,  zato je pogodbeno pravo tisto, ki predvsem v tej 

najbolj noro hazarderski trgovsko-pomorski igri - polni črne besedne in druge črne magije – 

predstvalja najpomembnejše samoobrambno trgovsko pogajalsko izhodišče v trgovski 

interakciji/občevanju s tako imenovanimi »javnimi uslužbenci«. 

Vi sedaj tudi veste, da so vse »javne službe«, ki s črno besedno magijo preko poštne korespodence 

navidezno vzpostavljajo nek trgovski odnos s človekom iz mesa in krvi, le trgovska podjetja, ki 

vzpostavljajo trgovski odnos z drugim trgovskim podjetjem.  

To pomeni, da mora biti vsak zahtevek (ti pa so v neštetih oblikah) podprt z zakonito sklenjeno 

pogodbo. VSAKEGA JAVNEGA USLUŽBENCA VEŽE KONTRAHIRNA DOLŽNOST – neodvisno od 

zvenečih nazivov trgovskega podjetja, ki ga zastopa in neodvisno od zvenečih nazivov njihovih 

trgovskih funkcij. 

»Pogodba ustvari zakon,« pravi temeljna komercialna maksima, zato vsi zakonski akti (statuti) 

»oživijo« šele takrat, ko med trgovskimi podjetji obstaja zakonito sklenjena pogodba.  

Najprej ZAKONITO SKLENJENA POGODBA torej. Šele nato DOLŽNOST upoštevanja zakonskih 

aktov/statutov. 

Nadalje veste tudi, da imajo »vaša« trgovska podjetja (na primer JANEZ PRIMER) z nekaterimi 

trgovskimi podjetji zakonito sklenjene medsebojne pogodbe, medtem ko z drugimi trgovskimi 

podjetji nimajo zakonito sklenjenih medsebojnih pogodb. 
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Tista trgovska podjetja, ki nimajo z »našimi« trgovskimi podjetji zakonito sklenjene pogodbe, zato 

v obliki zahtevkov, katerih predmet izpolnitve je domneva z blefom in ne dejstvo iz pogodbe, v 

poštni predal pošiljajo le KOMERCIALNE PONUDBE. 

Plačilni inštrument (kazen za hitro vožnjo, odmera dohodnine, RTV prispevek, razne izvršbe) NI 

podkrepljen z zakonito podpisano pogodbo o sodelovanju, ki bi ga lahko pokrivala. Na kratko: 

Plačilni inštrument »izdan za vrednost« je PONUDBA K POGODBI od nekoga (IZDAJATELJ), 

nepodprta z prej obstoječo in podpisano pogodbo, v kateri vam nek trgovec poizkuša dati 

vrednost k temu inštrumentu s tem, da bi vi napačno verjeli, da dolgujete poravnavo teh vrednosti, 

v resnici pa ne dolgujete ničesar. 

In kot vsako komercialno ponudbo jo lahko sprejmete ali zavrnete, VENDAR bo pod obligacijskim 

zakonikom odločilno določeno ali ste DOLŽNIK ali UPNIK glede na to, KAKO BOSTE SPREJELI ALI 

ZAVRNILI TO PONUDBO.  

KAKO boste odgovorili, določa ali boste VI ali IZDAJATELJ postal odgovoren za poravnavo 

vrednosti, ki se jo zahteva. Če ponudbo ignorirate (in s tem »onečastite« trgovca, ki jo je pripravil) 

ali vrnete »prazen indosament«1  (samo s svojim podpisom), se te smatrate za odgovornega za 

poravnavo zahtevane vrednosti. 

 Če pa daste/pripnete plačilnemu inštrumentu »kvalificiran indosament« ali »pogojno sprejetje« - 

tako da vrednostni zahtevek »sprejmete za vrednost« in vrnete za vrednost« v protiponudbi – ste 

ohranili trgovsko verodostojnost – odgovornost – čast in trgovska odgovornost  za poravnavo je 

naenkrat na strani IZDAJATELJA originalnega plačilnega inštrumenta, ki je temeljil na trgovskem 

blefu.  

Ohranili boste status upravičenca v takšnih trgovskih situacijah.  

In od VAS je odvisno ali bodo plačilni inštrumenti v tej trgovsko-pomorski igri  postali prinosniški 

vrednostni papirji (ang. negotiable instrument), s katerim boste poravnavali obveznosti.  

Lahko ali »sprejmete za vrednost« in usmerite vse odgovornosti za plačilo na originalnega 

izdajatelja; ali lahko »sprejmete za vrednost« in nato določite, da bo poravnano z uporabo 

vrednosti, ki so ustvarjene iz vaše državne obveznice, ki je nastalana temelju vašega rojstnega lista 

pod zakoni v izrednih razmerah (emergency laws), sprejeti v času bankrota U.S. v letu 1933. 

(Opomba: V času bankrota leta 1933 je vlada U.S. prevzela lastništvo nad vso zemljo in ostalim 

premoženjem Američanov, vključujoč ljudi same, kot »poroštvo« za nadaljnje kredite od Zveznih 

Rezerv (Federal Reserve) in mednarodnih bankirjev. Seveda govorim na tem mestu o Združenih 

državah, kajti tam se je je z umikom zlatega standarda iz dolarja kot svetovne rezervne valute vse 

skupaj začelo s Skupno resolucijo ameriškega kongresa (ang. House Joint Resolution - HJR192),  

nadaljevaljo pa logično tako, da danes pravzaprav ves svet deluje na isti način. Pod zakonitim 

TRUSTOM, ustvarjenim iz strani U.S. ustave bi bilo tako dejanje prevara in kraja, zato je morala 

                                                             
1 Indosament-izjava o prenosu pravic, ki izhajajo iz vrednostnega papirja 
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vlada ponuditi »sredstvo« za ljudi kot koristnike tega TRUSTA, zato da bi lahko koristili privilegije, 

če bi to želeli. Prav tako je pogodba o bankrotu ustvarila OBVEZNICO (vredno neznane milijone 

dolarjev za vsakega moškega in žensko v Ameriki) v zameno za vso odvzeto premoženje in pravice 

in za poroštvo. Izjemno pomembno je vedeti, da lahko pod tem novim sistemom samo ŽIV 

ČLOVEK iz mesa in krvi ustvari denarna sredstva in kredit, saj ima samo ta ustvarjalno moč, da 

lahko ustvarja kredite. Vlade, banke, korporacije – vse »javne službe« - potrebujejo živega človeka 

da ustvarja te kredite; in zato imajo vsi zakoniti akti (statuti) in njihovi derivativi (uredbe, 

podzakonski akti, regulative, itd)  samo EN namen: da izvlačijo kredite iz živega človeka. 

Ker izdajatelj plačilnega inštrumenta nima pisno podpisane in zakonito sklenjene pogodbe, ki bi 

podpirala njegov zahtevek, je prisiljen plačilni inštrument (račun, obtožba, kazen za prakiranje, 

prehitro vožnjo, RTV prispevek …) »izdati za vrednost« (to pomeni izdati plačilni inštrument v 

poizkusu, da bi ustvarili vrednost iz nič). V bistvu vam izdajatelj (ki je gospodarska »javna služba«) 

meče »vroč krompir« in upa, da ste dovolj nevedni in boste preprosto sprejeli plačilni inštrument – 

komercialno ponudbo (saj to tudi je); da ji boste dali vrednost s tihim (implicitnim) soglasjem 

(ignoranca/tacit consent=tacit agreement), ki je komercialno viden kot »bianco indosament« in da  

boste s tem sprejeli obveznosti za poravnavo (kdo pije - kdo plača). Če pa tak plačilni inštrument 

»sprejmeš za vrednost in ga vrneš za vrednost« v postopku novacije ali preureditve ponudbe v 

protiponudbo, ste iz izdajateljevega vročega krompirja naredil pire in mu ga vrnil v obliki 

protiponudbe tako, da izdajatelj – ki je med drugim blefer – postane obvezan za poravnavo 

vrednosti, ki je določena v protiponudbi. Njegov plačilni inštrument v obliki nekega fantazijskega 

zahtevka (ang. claim) namreč ni podprt s predobstoječo zakonito sklenjeno pogodbo. V pravilno 

izvedenem postopku prenovitve ali novacije, mora izdajatelj bleferskega zahtevka poravnati 

vrednost iz protiponudbe. Komu. Tistemu, ki je protiponudbo izdal in jo vrnil izvornemu 

hazarderskemu bleferju.  

Šah – Mat! – v dveh potezah.  

V vseh kazenskih dejanjih, ki govorijo o kršitvi statutov (uzakonjeni komercialni/pravni akti), je 

»naše« jamstvo k nacionalnemu dolgu domnevna predobstoječa pogodba, na podlagi katere lahko 

čisto navadna in vsem razumljiva trgovska podjetja – preoblečena v  javne službe v kapaciteti 

izvrševalcev »de son tort« - izdajajo fantazijske zahtevke za vrednost ali brez nje in na podlagi 

katerih izvrševalec/sodnik »de son tort« na administrativnih »sodiščih za skrbnike« odloča v prid 

hazarderskih bleferjev z zvenečimi trgovskimi nazivi. Vsi ste seznanjeni s tem, da je pod dežnikom 

absolutnih kozmičnih pravil delovanja Božanske matrike v igri življenja tudi ta: »Vsi ljudje imajo 

popolnoma  isto avtoriteto.« Noben človek ne more biti nad drugim človekom. In tudi to »božje 

pravilo« je prezrcaljeno v rimski sistem trgovske pravičnosti. Ali lahko torej človek ali skupina ljudi 

zakonito prisili neko žensko ali moškega, da naredi nekaj proti svoji volji? Vsem je popolnoma 

jasno, da NE. Posledično tudi po mednarodnem trgovskem pravu noben trgovec ne more biti 

prisiljen v pogodbo proti njegovi volji in vsaka pogodba mora zamenjati vrednostno enak predmet 

izpolnitve (stvari iste vrednosti) med strankama s popolnim razkritjem informacij. Le tako je 

pogodba veljavna in zakonita.  
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Danes je evidentno/jasno kot beli dan, da se le redkokdo zaveda, da so po starodavnih – vendar 

zato nič manj veljavnih – komercialnih maksimah vsi uzakonjeni statuti ali pravni akti – od 

kateregakoli zakonodajalskega telesa – samo ponudbe k domnevni pogodbi, ki jih lahko vsak 

posameznik pravico sprejeti ali zavrniti ali pogojno sprejeti – kakor želi. 

Vedeti morate, da od leta 1933, ko je celotno globalno komercialno parazitsko carstvo dobesedno 

bankrotiralo (umik zlatega standarda v globalnem trgovskem sistemu), vsi tako imenovani zakoni –

pa so navadni komercialni statuti – obstajajo zato, da bi se poplačeval nacionalni dolg tujim 

upnikom. Z zelo temno besedno magijo in nepreglednostjo statutarnih pravnih/komercialnih aktov  

so uročili nevedne ljudi, da sprejmejo obveznosti, s katerimi se poplačuje ta dolg Republike 

Slovenije tujim upnikom. Okrožni državni tožilec ali sodnik vam torej izda »informacijo« (podobno 

obtožnici, ki ne zahteva velike porote), ki te obtožuje zločina in vsaki ima tri [3] možbosti glede te 

ponudbe k domnevni pogodbi.  

Lahko jo ignorira ali zavrne in s tem »onečasti« izvedbo trgovskega posla/pravnega 

posla/transakcije  in kaznovan je s prevzemom obveznosti (ang. assumed liability) za poravnavo 

vrednosti v denarnih sredstvih  ali s služenjem v zaporu, da bi prispeval k poplačilu nacionalnega 

dolga.  

Lahko jo brezpogojno sprejme in podpiše  (tak pristop se imenuje indosament brez pridržka (ang. 

unqualified endorsement ali »bianco indosament«). S tem je ustvaril vrednostni papir, saj mu je dal 

vrednost in hkrati prevzel obveznost za poravnavo. Le-tega lahko izdajatelj uveljavi s pomočjo na 

primer okrožnega državnega tožilca ali izvršitelja »de son tort« (sodniki), da bi s tem pomagal 

poravnavati nacionalni dolg.  

»Informacijo« pa seveda lahko podpišete s kvalificiranim indosamentom ali indosamentom s 

pridržkom (ang. qualified endorsement) z uporabo preureditve/novacije ponudbe v protiponudbo. 

S kvalificiranim sprejemom za vrednost dajete plačilnemu inštrumentu monetarno vrednost, 

obveznost poplačila pa ostaja na izdajatelju. 

Če torej okrožni državni tožilec ali okrožni sodnik »de son tort« sproži pravne/komercialne obtožbe 

proti vam (kazen za nenošnjo maske, zbiranje …)  se lahko s pomočjo indosamenta s pridržkom 

izogneš obveznostim in prepustiš obveznosti za poravnavo okrožnemu državnemu tožilcu ali 

okrožnemu sodniku/izvrševalcu »de son tort«.  

Trgovska podjetja, ki so preoblečena v javne službe z zvenečimi imeni, »lučajo« torej vroč krompir 

proti vam in pričakujejo, da boste brezpogojno in brez pridržka sprejemali neskončne komercialne 

ponudbe, preoblečeno v pestro paleto zavajujočega in večpomenskega izrazoslovja. Ker pa nimajo 

pisno podpisane zakonito sklenjene pogodbe, morajo po mednarodnih komercialnih pravilih izdati 

plačilni inštrument za vrednost v upanju, da mu boste dali vrednost in sprejeli obveznost za 

poravnavo brez kakršnegakoli pridržka.  
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Če pa kot verodostojen-odgovoren-časten trgovec vrnete kvalificirano indosiran plačilni 

inštrument v obliki protiponudbe, ste vrnili žogico nazaj na njihovo igralno polje in obveznost za 

poravnavo je sedaj na njih. 

Tak sistem lahko zveni poblaznelo, vendar je po letu 1933 nastavljen točno na tako delovanje. Ko 

greste na »sodišče«  greste na statutarno/komercialno administrativno sodišče. V bistvu je to 

potrebam plejenjenja sadov ustvarjalnega človekovega dela preoblikovano admiralitetno-

pomorsko sodišče – ki deluje pod stečajnim zakonikom – ki je v bistvu Enoten komercialni kodeks 

(mednarodno) in Obligacijski zakonik (lokalno).  

Dobesedno je namen UCC in Obligacijskega zakonika, da financira nacionalni dolg, vendar ne na 

pravem sodišču. Domnevno si »kriv« in si predmet sodbe po skrajšanem postopku (ang. summary 

judgment) brez sodnega postopka pred poroto.  

Zakonit pravni/komercialni postopek (ang. due process of law) zato ni nič drugega kot čas in 

priložnost, da uveljavimo administrativna/ pravna/komercialna sredstva in ustvarimo 

protiponudbo. Če ne veste, katera so ta sredstva, potem zelo verjetno nimate na razpolago 

nobenih komercialnih pravic. 

Edward Mandell House aka »The Collonel« 

K boljšemu razumevanju vampirsko-parazitske prevare epskih razsežnosti, je nehote dal velik 

prispevek Edward Mandell House, ameriški diplomat, politik in svetovalec 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 zakonika (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 
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po nekem nesrečnem naključju, imamo v svojem arsenalu verodostojno in prepričljivo zanikanje (ang. 

plausible denial). 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 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. 

 

Nadaljevanje sledi 

 

HVALA ZA POZORNOST! 


