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Stran: 1 od 4. 

Sporazum in zaprisega o nameri: 

• Združenih-živih-sil • 
 

Temelj našega soustvarjanja je razumevanje nujnosti sodelovanja v 

skladu z večnim zakonom enosti in enakovrednosti: Vsi smo del 

iste stvarnosti (enost) in po vrednosti svojega življenja enakovredni z 

vsem življenjem (enakovrednost). Vsa živa-bitja smo enako-vredna z 

naravo, zato je najboljše za vse in vsakega posameznika, da ne škodujemo 

in da vse upoštevamo in obravnavamo tako, kot hočemo biti sami 

obravnavani na njihovem mestu in kot je najboljše za vso življenje. 

1. Zavedamo se svoje izvirne in večne žive-sile, ki nas vse povezuje v 

trajni enosti in enakovrednosti. 

2. Ne škodujemo, ne zlorabljamo in ne preziramo drugih tako, kot 

nočemo biti sami oškodovani, zlorabljani in/ali prezrti na njihovem 

mestu. Delujemo skladno s tem, kar je najboljše za vso življenje. 

3. Sodelujemo s skupnim ciljem, da vsem in ne le sebi zagotovimo 
dostojno življenje. 

4. Z lastnim zgledom preprečujemo vse zlorabe, korupcije in 

pokvarjenosti življenja. 

5. Sodelujemo [samo]odkrito in [samo]iskreno zato, da drug drugega 

opominjamo in spodbujamo k [samo]odpuščanju sebičnosti in 

egoizma, za korist vsega življenja. 

Primer samoodpuščanja: Odpustim si, da sem sprejel[a] in si dovolil[a] sebično 

izkoriščati sočloveka, živa-bitja in naravo za svojo korist in v škodo drugih. 

Spoznal[a] sem in zavedam se, da s sebično zlorabo namerno uničujem izvirno 

ravnotežje enakovrednosti življenja in posledično svoj obstoj, ker sem z vsemi 

neločljivo povezan[a] v enosti, s čimer si ustvarjam odvečne, boleče posledice. 
Zato se obvezujem, da ne bom škodoval[a] in bom vsako živo-bitje in naravo 

upošteval[a] in obravnaval[a] kot hočem biti sam[a] in kot je najboljše za vso 

življenje. 
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6. Prostovoljno pridružitev živega-bitja kot žive-sile potrdimo: 

a) Z zabeleženo in/ali posneto zaprisego pridruženega živega-bitja. 

Živo-bitje si zaprisego izbere samousmerjeno in skladno s tem 

sporazumom. 

b) Z berljivim avtogramom in prstnim odtisom pridruženega 

živega-bitja, s katerim potrdi svoje razumevanje in sprejemanje 

tega sporazuma. 

7. Živo-bitje se izloči iz Združenih-živih-sil takoj, ko ne deluje v skladu 
s tem sporazumom. Izločitev ugotovi, dokaže in razglasi 

samoorganizirano Razsodišče-združenih-živih-sil. 

8. Ponovno pridružitev izločene žive-sile soglasno potrdi 
samoorganizirani Zbor-enako-odgovornih-združenih-živih-sil, če 

izločena živa-sila pisno izrazi željo za pridružitev in je od izločitve 

žive-sile minilo vsaj eno celo leto. 

9. Vsako glasovanje živih-bitij je enako-vredno. Vsako živo-bitje ima en 

enako-vreden glas. Vsako živo-bitje izrazi in odda samo lasten glas. 

10. Postopek izbiranja rešitev z glasovanjem je veljaven le, če z 

upoštevanjem vseh znanih in predvidenih posledic vseh mogočih 

rešitev ni mogoče pokazati in dokazati, da je le ena od vseh mogočih 

rešitev najboljša za vso življenje. 

Neustrezna in neveljavna rešitev je rešitev s škodljivimi posledicami za življenje. 

O neustreznih rešitvah ne glasujemo. Neustreznih rešitev ne izvajamo. Namerno 

izvajanje neustreznih rešitev je zločin proti življenju. Zločin proti življenju 

ugotovi, dokaže in razglasi samoorganizirano Razsodišče-združenih-živih-sil. 

Člani Razsodišča-združenih-živih-sil so obvezani upoštevati vsa preverljiva 

dejstva, vso res-je in načela, ki so najboljša za vso življenje. 

Pridružena živa-sila: 

Avtogram: ___________________, prstni-odtis: __________________, 

kraj: __________________________, datum: __________________.  

e-poštni-predal (le za nujno obveščanje): __________________________. 
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Pomeni besed in znakov 

: (dvopičje) ali • (srednja pika) izražata, da sledi eno ali več stvarnih dejstev, ki so lahko 

napovedana pred dvopičjem ali srednjo piko v stavku. 

( ) pripadajoča začetni in končni oklepaj, med katerima je oklepana-vsebina, ki dodatno 

pojasnjuje vsebino pred pripadajočima oklepajema. 

[ ] pripadajoča začetni in končni oglati oklepaj, med katerima je izbirna in enakovredno-

upoštevana oklepana-vsebina. 

- (vezaj) in _ (podčrtaj) izražata nedeljivo povezanost pomena črk/znakov in besed, ki ležijo 

stično ob vezaju na vsaki strani ali nad podčrtajem. 

= (enačaj) izraža enako-vrednost besed in znakov: 

(1.) ki ležijo stično pred in za enačajem do prvega presledka ali vejice, ali  

(2.) celotnega stavka, ki leži nestično pred in za enačajem. 

/ (poševnica) = in. 

, (vejica) izraža delitev stavka na pomenske pod-celote, ki so enako pomembne za 

razumevanje celotnega stavka. 

Stično = brez presledka. 

Presledek = odmik za približno širino ene črke. 

Stavek se začne z besedo, ki ima prvo črko zapisano z eno od velikih tiskanih črk: A, B, C, Č, D, 

E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž ali s črko ali znakom, ki je prvi v besedilu ali 

ki nestično sledi končnemu znaku predhodnega stavka. Končni-znak-stavka je pika=., ki 

stično sledi zadnji črki/znaku v stavku in za katero je presledek. Pomen vsake besede/stavka 

je eden in edini v besedilu celotnega sporočila in je končno določen z enim samim pomenom 

vsake besede/stavka. 

Dokazati = 

z upoštevanjem navzkrižno-preverljivih in merljivih, stvarnih 
ali zaznavnih posledic ugotoviti in predstaviti/pokazati 
prave/izvirne vzroke za obravnavano stanje/situacijo do 
takšne mere, da ni mogoče razumno domnevati drugačnih 
vzrokov. 

Dostojen = blagodejen, koristen kot/za življenje po svojih zmožnosti. 

Egoizem = napuh, poveličevanje samega sebe v svojem umu. 

Glas = izražena volja. 

Glasovati = izraziti svojo voljo o določeni zadevi. 

Korupcija = delovanje v smeri pokvarjenosti. 

Načelo = vodilo, pravilo za ravnanje, delovanje. 

Namera = merljivi cilj, za katerega in h kateremu se [so]deluje. 

Narava = kar je in obstaja kot stvarno. 

Pokvarjenost = neuporabnost. 

Posledica = kar je nastalo zaradi vzroka. 
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Prezirati = ignorirati, namerno ne-upoštevati. 

Razumeti = izkusiti, doživeti brez uma, raz-umeti. 

Rešitev = postopek ravnanja, ki izboljša določeno stanje/situacijo. 

Samoodkrito = 
samoiskreno, brez skrivanja/prikrivanja ali ignoriranja, pred 
samim sabo, pravih vzrokov za mišljenje, čutenje, 
čustvovanje in delovanje. 

Sebičnost = delovanje v svojo korist in v škodo drugih. 

Sila = 
Kar deluje in vpliva na stvari in obstoj kot vzrok in/ali 
posledica. 

Sporazum = dogovor o so-delovanju z raz-umom in po raz-umu. 

Škodljiv = zatirajoč, boleč, poguben za življenje. 

Ugotoviti = 
z upoštevanjem merljivih, stvarnih in/ali zaznavnih posledic 
spoznati in razumeti prave/izvirne vzroke. 

Večen = trajen, stalen, neuničljiv. 

Vzrok = kar je povzročilo posledice. 

[Za]prisega = zaobljuba, rota k dogovorjenemu ravnanju. 

Zloraba = izkoriščanje s škodljivimi posledicami. 

Živ = 
samostojen, samousmerjen, zavedajoč se, lahko tudi 
zmožen rasti, občevanja in potomstva. 

Za razumevanje pomena besede/stavka se upošteva razlago/opredelitev besede/stavka iz  

običajne-slovenščine tako, da vsak pomen besede/stavka uveljavlja posledice, ki so najboljše 

za vso življenje. 


