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Stran: 1 od 3. 

Sporazum in zaprisega o nameri: 

• Združenih-živih-sil • 
 

Temelj našega soustvarjanja je razumevanje nujnosti sodelovanja v 

skladu z naravnim-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 za vsakega posameznika, 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. Vse upoštevamo in obravnavamo kot sebi enakovredne, kot hočemo 

biti sami upoštevani in obravnavani v njihovem položaju in kot 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 samoodkrito in samoiskreno zato, da drug drugega 

opominjamo in spodbujamo k samoodpuščanju 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 vsako živo-bitje in naravo upoštevati in obravnavati 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 ločil in besed: 

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

napovedana pred dvopičjem ali srednjo piko v stavku. 

 

(): levi in desni oklepaj, med katerima je vsebina, ki se jo lahko pri branju izpusti. 

 

Znak – (vezaj) in _ (podčrtaj) izražata nedeljivo povezanost črk in besed, ki ležijo ob vezaju 

levo in desno ali nad podčrtajem. 

 

= (enačaj) izraža enako vrednost besede ali sporočila na levi in desni strani enačaja. 

 

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

razumevanje celotnega stavka. 

 

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 sledi končnemu 

znaku stavka. Končni znak stavka je pika: ., ki brez presledka sledi zadnji črki zadnje besede v 

stavku. Pomen stavka je eden in edini v kontekstu celotnega sporočila in je končno določen z 

enim samim pomenom vsake besede. 

 

Za razumevanje pomena besed se upošteva razlago in definicijo besed iz običajne-

slovenščine tako, da vsaka beseda v odvisnosti od priležnih besed in pomena sporočila 

uveljavlja pomen in posledice, ki so najboljše za vso življenje. 


