
Osti jarej
mile 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 in ISTOvednosti

v popolnem obilju za vse.

Ljudska Pisarna

1



Kaj je 

domorodstvo?

Zakaj je 

v teh težkih družbenih časih izjemno pomembno?

štiriindvajseti [24]

vinotok [10]

dvajset-dvaindvajset [20-22]

izvajata

primož iz rodu durjava

in

andrej iz rodu šiško
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Uvoden nagovor
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Ni potrebno biti velik družbeno-politični strokovnjak, 

da lahko logično sklepaš, 

da nas v novem valu nasilja črnih svečeniških magov in odpadniških plačancev 

na našo Božansko naravo čakajo razglašene izredne vojaške razmere.

Vzrokov za take razmere je veliko:

zdravstveni, politični, gospodarski, finančni, energetski …

Uničujoče okoliščine, ki ne obetajo ničesar dobrega.



Uvoden nagovor

Ljudska Pisarna

4

Domorodci in domoljubi,

ki živimo v zgodovinsko tradicionalnih slovenskih deželah 

in ljubimo svoj dom in svoj rod,

zato pozivamo vse sestre in brate, 

da se nam pridružijo v zlitju naših src v eno domoljubno in domorodno srce,

saj se bomo tako lažje obranili napada temnih sil na našo Božansko naravo.



Časten sogovornik

Ljudska Pisarna

5

domoljub in rodoljub

andrej iz rodu šiško 

.

raziskovalec  slovenske dediščine

pisec 

aktivist



Poslanstvo

DSZSD
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Ustvariti varen pristan kot vseobsegajoč (multi-dimenzionalen) prostor, 
v katerem lahko domorodni ljudje, 
ki imajo dom in jim cveti njihov rod 

na zemlji zgodovinsko tradicionalnih slovenskih dežel, 
najdejo podporo, nasvete, znanje ali spretnosti, predstavljajo zamisli, 

izmenjavajo informacije, prenašajo in
izmenjavajo sadove ustvarjalnega dela …



Vizija

DSZSD
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Oživeti in prebuditi ter hkrati negovati in posodabljati
starodavne modrosti naših veličastnih prednikov,

ki kot spomini čakajo,
da jih tukaj in zdaj živeče generacije posodobijo 

v  ustvarjalno samoobrambno delovanje
za ohranitev naše Božanske narave.

Le s podporo in pomočjo teh modrosti bomo lahko dosegli
Status, položaj in kapaciteto,

da bomo lahko predlagali mir vsem narodom na svetu 
in skupaj z našimi potomci gradili temelje za novo zlato dobo človeštva.



Kdo je domoroden?
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Kdo je domoroden dovolj natančno definira že sama beseda. 

Beseda domoroden je namreč sestavljena iz dveh osnovnih besed: 

dom + rod

Domoroden je torej vsak človek, 
ki ima ustvarjen dom in mu cveti rod v harmoniji z drugimi rodovi 

na zemlji zgodovinsko tradicionalnih slovenskih dežel.



Pomembne informacije
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1. Pristopnico lahko izpolni čisto vsaka 
zrela ženska in moški - starejši od 
18 let – zase in za rojenke in rojence
ali druge družinske varovance. 

2. Pristopnico, izpolnjeno s podatki, je 
potrebno lastnoročno podpisati ali 
avtografirati. S tem si potrdil, da si 
prostovoljno pristopil skupnost.

3. Vsak, ki s Pristopnico prostovoljno 
pristopi k DSZSD, lahko z lastno 
izdelano in lastnoročno podpisano 
Izstopnico tudi iz nje brezpogojno 
izstopi. 

4. Pristop k DSZSD ne prinaša nobenega 
tveganja, saj skupnost nima 
ustanovne trgovske listine in 
zato ne podleže pravilom 
rimskega sistema trgovske pravičnosti, 
ampak pravilom 
Božanskega sistema naravne pravičnosti.



Pomembne informacije
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5. Roditelja lahko izpolnita Pristopnico 
za rojence mlajše od 18 let 

6. Rodovni vodje lahko izpolnijo 
Pristopnico tudi za druge oskrbovane 
in varovane rodovne člene.

7. Pristopnice so pomemben korak k 
pripravi igralnih strategij v 
izrednih razmerah. 

8. Pristopnice so lastnoročno podpisane v 
2 izvirnikih.
Enega obdrži pristopnik – drugega preda 
poverjeniku, ki ga dostavi arhivarju, 
ima zadolžitev, da iz njih tvori 
arhiv ali evidence.



Samoobrambna

strategija 

v 

izrednih 

vojnih

razmerah
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Zaprisežena

izjava 

da

živim
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Osnovne informacijeo

DSZSD
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spletna stran
www.dežele.si

www.ljudska-pisarna.si

elektronski naslov
domorodnaskupnost@dežele.si

Opozorilo!
Za boljšo obveščenost poišči podporo deželnega poverjenika.

Če ga ne poznaš, 
se obrni na zgornji mail in 

pomagali ti bomo priti v stik z njo/njim.
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Pravična izmenjava življenjske energije

En Dar 
v obliki denarnih sredstev

Obdarovanje

Obdarovanje

Za dar v evrih, pošljite denar ovit v list (reklamni 

list) in v kuverti, priporočeno na naslov:

:primož :durjava

Dornava [48]

[2252] Dornava

za Ljudska Pisarna

Pošljite obvestilo o

poslani pošiljki na mail

Ljudske Pisarne.

1. Možnost - pošiljanje v kuverti

Svoj dar pošljete po poštni nakaznici, 

na isti naslov.

2. Možnost - poštna nakaznica

Na mail Ljudske Pisarne pošljete izražen namen in 

vam posredujemo podatke

3. Možnost - PayPal ali mBills
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