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Skupnost suverenih ljudi na Zemlji "Živi človek" je na drugi konvenciji, ki je potekala 15. in 
16. 12. 2018,  predstavila javno objavo, v kateri izjavlja svojo brezpogojno svobodo  v 
vednost in uporabo vsem, ki se jih to tiče. 

 

 

 

 

Razglasitev svobode in suverenosti Živega Človeka 
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Univerzalni princip svobodne volje 

 

Ta objava vzpostavlja nov in spremenjen univerzalni red v odnosu človek – država/pravni 
sistem/zastopniki sistema. S to objavo je zavestno, brez kakršnihkoli skritih ali sprevrženih 
namer, transparentno in jasno, izrečena suverena svobodna volja Človeka, kateri Je 
Življenje… Svobodna volja je neodtujljiva in prirojena vsakemu živemu Človeku, 
zagotovljena in prepoznavna v vseh kdajkoli napisanih ali nenapisanih zakonih in mora biti 
kot univerzalni princip spoštovana. 

Temeljna vrednost, tukaj izražene volje, ni  katerakoli knjiga, beseda ali pismo, bilo sveto 
ali ne, niti kot kakršenkoli zakon, listina, konvencija, pogodba/ali kaj drugega. Temeljna 
vrednost je Univerzalna Zavest, izražena skozi Dušo in Srce vsakega Človeka, kateri se 
zaveda svojega resničnega porekla. 

S tem dokumentom Suverena Svobodna Volja v obliki Človeka, od nikogar ne zahteva 
dovoljenje ali blagoslov, temveč samo obvešča druge Žive Ljudi ali osebe v raznih 
kapacitetah o svoji suvereni nameri; popolnoma transparentno, v Miru, Nevtralnost in 
Ljubezen, spoštujoč Princip Dobre Volje in dobrososedskih odnosov.  

V kolikor  tukaj izražena Svobodna Volja in Namera,  krši ali omejuje Svobodno Voljo 
kateregakoli drugega Živega Bitja na Zemlji, naj jo le ta obvezno izpodbija v roku in po 
napotkih ali naj molči  za vedno.  

 

Opozorilo:  

Molk je vedno in v vsakem sistemu relacija, ki pomeni, da se obveščena stran(k)a  strinja z 
izraženo voljo ter da ni v nasprotju z njenimi  interesi in se tako tudi enako obravnava 
Tukaj in Zdaj. 
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Izvorne osnove 

Človek kot vzrok problema 

Tukaj in Zdaj v tem Vseprisotnem Trenutku, se prebujamo iz ekstremno dolgega spanca  
pozabljivosti in se vračamo k spominom vseh naših stopenj razvoja, dokler smo odklanjali 
delčke našega dolgega potovanja skozi  Brezčasno Pojavnost Bivanja, raziskujoč ločitev, 
polarizacijo in pogojevanje s časom (časovne omejitve).  Na ta način se spominjamo, da 
smo Sedanja Manifestacija naših Večnih Duš, skozi sam Izvor; kateri nas  in ta svet vrača v 
Ravnotežje. 

Tukaj in zdaj v tej Manifestaciji  Življenja v tem svetu se spominjamo, da smo  zaviti z 
edinstvenim in veličastnim Darilom, Darilom Življenja in Darilom Suverene Svobodne Volje. 
Spominjamo se tega in odklanjamo okostenele sisteme prepričanj, katere smo prevzeli na 
sebe, tekom potovanja skozi tančico amnezije omejenega polja, v katerega smo vpleteni. 
Zavračamo sisteme prepričanj, katere smo sprejeli tekom potovanja in kateri nas 
poskušajo prepričati, da nimamo svobodne volje in da se moramo zaradi tega podrediti  
neki zunanji  avtoriteti in moči, da bi obstajali, preživeli in dosegli odrešitev. To je tako 
daleč od Resnice, ter  Manifestaciji Življenja Tukaj in Zdaj, da to popolnoma zavračamo. 

Zavračamo vse sisteme prepričanj, da bivamo v svetu iz katerega je potrebno za vsako 
ceno pobegniti ter da je ta svet nekakšna iluzija za katero nismo odgovorni. Tisto v kar nas 
poskušajo prepričati vse religije je (naj poudarimo, da z pomembnim uspehom), da je sam 
ta svet zal, grešen in pregrešen in da je edini izhod iz tega biti vezan na sistem pravil, 
zakonov in predpisov, ki jih lahko izdajata in sprejemata samo Duhovnik in Kralj v skladu z 
samooklicano »božansko pravico«. Znotraj takšne resničnosti moraš biti  slepi poslušalec, 
če želiš biti izbran med vsemi ostalimi za odrešitev, brez vpogleda, da moramo pri tem  
poteptati in uničiti vse tiste, ki niso izbrani, vse v upanju, da bomo nekoč nekako svobodni.  
Pravila igre so: zasluži, ukradi ali ustvari čim več karmičnih  žetonov, da bi lahko plačal 
Pridigarju Zakona, da odigra obred našega prehoda v Raj, ne glede na to, da smo na tej 
poti vse uničili. 

Vzrok za odklone so ne-zavest, nevednost, nezainteresiranost in druga hipnotična in pol-
hipnotična stanja odstopanja zavesti v individualnem in kolektivnem smislu. Kot živi ljudje, 
ki popolnoma sprejemamo odgovornost za nered in krivico, ki danes naseljuje svet, smo 
edini, ki imamo moč, da to spremenimo. Sprememba in moč je v nas, v vsaki človeku 
posebej, in danes tukaj izražamo ta Manifest Sprememb, s čimer človek od vzroka težave, 
postane rešitev. Rešitev je zdaj pred nami. 
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Svoboda 

Svoboda ni utopija. Gre za naravno stanje človeka v njegovem prvotnem smislu. To je 
stanje, v katerem omejitve v mišljenju in dosežkih  ne  obstajajo. To je Stanje  Čistega 
Obstoja, Življenja, brezpogojnega  in spontanega. Mnogi duhovni učitelji  danes jasno 
razlagajo naravo tega stanja kot individualno notranjo naravo vsakega človeka. Svoboda je 
za vsakega človeka individualna in zato je zanjo odgovoren vsak. Omejitev  svobode in 
razvoja  maksimalno duhovno – miselnega potenciala je mogoče ustvariti znotraj 
človeškega  uma z implementacijo informacij  o omejitvah. Takšne  sprejete informacije 
zaklenejo zavest v okvir  perspektive in s tem izgubijo svobodo misli in delovanja.  
 
Ideologija o človeku kot »družbenem« bitju je najboljši primer implementacije omejitev. 
Ta pravi, da človek ni svoj, temveč družben ter da so njegovi »interesi« drugorazredni v 
odnosu na »interese«  družbe. Tak »družbeni« človek se je dolžan pokoriti omejitvam 
družbenih norm in »konsenza« v imenu »višjih« ciljev. Omejitev, kot nenaraven element 
kreira paradoks in nelogično situacijo, v kateri omejen in ujet človek ali skupnost takšnih 
tvorijo svobodno družbo.  To enostavno ni mogoče.  
 
Edini način, na katerega lahko to verjamemo je skozi programiranje uma in pokoravanje 
ne-zavestnim, hipnotičnim stanjem. Ne-zavesten človek ne vidi resničnost takšno kot je, 
temveč jo projicira skozi ideološke filtre. V takšnem stanju on racionalizira nelogično in 
paradoks s standardnimi mašili in ideološko – z  dogmatičnimi floskulami, ki jih jemlje 
»zdravo za gotovo«, kot na primer: 

• Zakoni se morajo spoštovati 

• Jaz sem legalist 

• Naj pravna država opravlja svoje delo 

• Tako se je vedno delalo 

• Država je jamstvo našega miru 

• Človek je božji služabnik 

• Človek človeku volk 

• Vsaka oblast je od boga 
 
in drugimi nesmiselnimi frazami, ki ne pojasnjujejo in ne dajo dodano vrednost zavesti, 
temveč le racionalizirajo stanje in ne-zavesti. 
Družbeni red danes funkcionira kot hipnotično-omejitveni katalizator. Floskula o dobrobiti 
družbe in »višjega« cilja vsiljuje množico prepovedanih dejavnosti in isto toliko veliko 
množico obveznih; tako prvo, kakor drugo pod grožnjo kazni. 
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Skupnost suverenih ljudi na Zemlji „Živi Človek“ 
 
Ob zavedanju neizpodbitnega dejstva, da je družba svobodna do te mere, da je vsak 
posameznik svoboden,  je jasno, da imajo naložene omejitve samo en cilj. Cilj je popolno 
poneumljanje, uspavanje celotnega ljudstva, z omejevanjem na idiotizem in sicer zgolj 
zato, da bi bilo lažje vladati mu in vladati nad njo zaradi lastnih sebičnih interesov. Pravni 
sistem preko ustvarjene fikcije države z ogromno množico zakonov in pravnih norm odreja 
povsem nenaravno stanje z namenom ohranjanja vladavine sesute, porušene zavesti še 
naprej, kolikor je mogoče daleč v prihodnosti, vse pod krinko instrumenta, znanega kot 
"vladavina prava".  
 
Nam, ustvarjalcem tega dokumenta, je jasno, da se duhovno najnižji sebični cilji določenih 
interesnih skupin prikrivajo z religiozno-sociološko ideologijo "višjega" cilja, ki se ponuja 
kot "korenček in palico" hipnotiziranemu in nezavednemu človeku. V ta namen so zaposlili 
iste vrste ljudi kot državne voditeljev in poslance, administratorje sistema (matrike), ki s 
tem konceptom nimajo ničesar. Sledijo, kot osel sledi korenčku, nenaravnim načelom, vse 
zaradi svojih sebičnih koristi (beri: statusa, ugleda, moči, prestiža, bogastva). Njihov edini 
cilj je, da z upoštevanjem lažne doktrine "višjega" (beri: zasebnega) cilja ustvarijo čim več 
zakonov (beri: omejitev) in tako ustvarijo zapor pravnega sistema. Takšni voditelji in 
sistem so popolnoma neprimerni in nesprejemljivi za človeka, ki je svoboden in resničen v 
svojem bistvu, a po možnosti primeren za izmišljene osebe, po naravi sužnje. Zato je 
dolžnost in užitek zavestnega človeka prebiti vse spone, ki ga omejujejo in osvoboditi 
svojo zavest, živeti v sožitju, življenjskem ravnovesju in sreči, kar je človekova resnična 
narava, v katero ni mogoče nikoli podvomiti.  
 
Resnica  
 
Kdor ni svoboden je suženj, ne glede na to, ali je njegov gospodar resničen ali privid. 
Suženj služi bodisi gospodarju, ideologiji ali bogu. On(ona) ni svoj/svoja, pripada drugemu, 
ni sam/sama svoj gospodar. Suženj je vedno suženj z večjo ali manjšo milostjo svojega 
"gospodarja" in dokler uporabljamo IDENTITETSKO KARTICO -ID (IME IN PRIIMEK) in 
sistemske dokumente v smislu, kot je postavljen danes, dokler človek ne vlada OSEBNO in 
dokler je v lasti korporacije, konkretno REPUBLIKE SLOVENIJE -RS, je suženj. Če 
pogledamo zgodovino, ni bilo nobenega gospodarja, ki bi se odpovedal svojim sužnjem na 
pošten način, v nobenem sistemu, od suženjstva do tako imenovane demokracije. Nič 
nenavadnega, saj sužnji niso hišni ljubljenci, sužnji so osnova, na kateri obstaja preživetje 
sistema, osnova, ki podpira preživetje moči njihovih gospodarjev, sužnji so trdni, vir 
življenjske energije, na kateri stoji imperij. Ni znano, da bi se kdaj cesar prostovoljno 
odpovedal svojim sužnjem. Res je, današnji sistem je v prakso postavljen več ali manj zato, 
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da ljudje nezavedno in prostovoljno postajajo sužnji in ne dojemajo, kaj počnejo z lastnim 
soglasjem s tem ali onim, seveda kot pridelek indoktrinacije od samega trenutka rojstva 
vse do trenutka ozaveščanja.  
Zato, dokler je nad človekom kakšen gospodar, vladar, kralj, predsednik, VLADA, 
predsednik uprave, šef in podobno, človek ne more biti nič več kot SUŽENJ ali v stanju 
SUŽNJA. 
Ta dokument, spisan s strani skupine zavednih ljudi, razlaga načine in načela presekanja 
(ločitve) Človeka od nenaravne družbene pogodbe in vseh posledic, ki jih uporaba istega 
prinaša. Ta izjava razglaša Resnico in je skupaj s Svobodo postavljena v temelj življenja.  
 
Zakon zdrave pameti 
Pravni slovar (1889) opredeljuje izraz Naravni zakon z uporabo natančno naslednjih besed: 
"Pravilo človeškega ravnanja, ki ga je Stvarnik predpisal in ki ga lahko razkrije luč razuma«.  
 
Z drugimi besedami, naravni zakon je zakon vrhovnega stvarnika in ga lahko prepoznamo z 
lučjo razuma. Zato vam ni treba hoditi v šolo, da bi poznali naravni zakon. Prav tako je ta 
dokument, čeprav vsebuje elemente pravne znanosti, lahko razumljiv ljudem, ki niso 
izobraženi v pravu, in je napisan na tak način in z namenom, da je vsakomur jasen. 
Ustvarjen je bil za doseganje Človekove svobode z uporabo jasnih in neustavnih izrazov 
njegove svobodne volje. Vsebuje misli in ideje, ki temeljijo na osnovnih načelih razuma, 
resnice, pravičnosti, dobre volje, v dobri veri brez predsodkov, hkrati pa obdrži vse njihove 
neodtujljive pravice, ne da bi posegal v nikogaršnje pravice. Človek kot naravno bitje je 
življenje samo po sebi in ima voljo, ki jo je dal Stvarnik, biološko telo pa od  njegovih 
ustanoviteljev kot najmočnejši in najpolnejši izraz Stvarstva na Zemlji.  
Prav tako je človek kot najbolj razumno bitje na Zemlji nosilec vsakega sistema in njegov 
ustvarjalec, kar je njegova neodtujljiva pravica do nadrejenega položaja v kateri koli 
posvetni strukturi. V tem dokumentu človek ponovno potrdi svojo pravico in odpove vse 
pogodbe, ki bi jih kdaj lahko sklenil s tozadevnimi institucijami, ki so ga peljale v 
podrejenost in njegovo bitje v nenaraven položaj. S tem dokumentom, v katerem so 
podrobno obrazloženi in pojasnjeni razlogi za to dejanje, se Človek  razdružuje od teh 
ustanov. Vse pravice, ki jih je imela katerikoli ustanova ali druga pravna oseba, niso bile ne 
samoumevne, niti naravne, temveč posredne ali neposredne in zelo pogosto 
manipulirane in uveljavljane s strani Človeka, zato je smiselno sklepati, da je Človek vir 
vseh pravic znotraj katerega koli pravnega sistema in da ima on/ona kot edini imetnik le-
teh, pravico tudi kadar koli jih umakniti brez kakršnih koli posledic, kar je tudi osnovni 
namen tega dokumenta.  
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Osnovni razlogi za izstop iz državnega pravnega sistema 

Nezmožnost izpolnjevanja vloge države 

Trenutne pravne strukture v obliki nacionalnih držav so popolnoma zgrešile svojo vlogo, 
saj je edini namen države zagotavljati logistično podporo in storitve v korist Človeka. Poleg 
tega trenutna spoznanja kažejo, da so takšne stvaritve bile in so še vedno velika ovira za 
dosego človekove svobode, saj posamezniki, skriti za fikcijo države in oblasti, preko vlog 
svojih posrednikov in upraviteljev močno omejujejo ozaveščenost, duševne sposobnosti in 
celo fizični razvoj Človeka. 

Prisila pravic in dolžnosti 

Država ne more zagotoviti Človeku nobenih pravic, ker država ni Stvarnik, ampak 
predstavlja kot tvorba Človekovega ustvarjanja najnižjo stopnjo v hierarhiji Stvarstva. Kako 
lahko nekaj, kar ustvari Človek, daje Človeku kakršne koli pravice? Pravice, o katerih 
govorimo, so privilegij, saj jih je po definiciji mogoče dati in jih posledično tudi odvzeti. 
Pravica je pravzaprav nekaj povsem drugega.  

Privilegiji po sistemu trgovine vključujejo tudi dajatve. Zato pravilno ime sistema ni 
zakonitost, temveč privilegirana zadolženost. To pa ima značilnosti sužnjelastništva, saj ta 
država daje in /ali odvzema človekove privilegije, s čimer zavrača vesoljna pravila svobode 
in zlata pravila prava. Vse to velja tudi za dolžnosti. Človek se ni rodil v dolgovih in nikomur 
ni dolžan.  

Fikcija družbene pogodbe 

Vsak sodobni demokratični sistem soglasno poziva k "družbeni pogodbi" kot svoji bazi. 
Takšen "družbeni človek" mora biti nenehno pod nadzorom,  kajti če ga ne nadzorujejo, 
bo njegova okvarjena narava prišla na površje. To je popolna fikcija in nesprejemljiva za 
življenjsko filozofijo članov te skupnosti. Človek se ni rodil v grehu in dolgu, kot razlaga 
Katoliška cerkev. Človek je po Duhu in zavesti Vrhovno bitje in ga ni potrebno učiti, da ne 
sme ubijati in krasti ali napadati drugih ljudi in njihove lastnine. Človek to že ve, saj je 
vgrajen v njegov/njen DNK, je del njegovega/njenega življenjskega ključa, ki ga uteleša. 

Iluzija pravnega sistema 

Pravni sistem je iluzija, v kateri je izmišljeni pojem, ki mu pravimo pravo, na vrhu sistema. 
Zato mora biti jasno, da je pravna država, ki ne priznava naravnega zakona ali kozmičnih 
zakonov stvarstva in življenja, navadna fikcija in nima podlage v resničnosti ter ima iluzorni 
značaj. 
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Praktična posledica vsega tega je, da človek v sebičnem stanju zavesti živi lažno in 
izmišljeno življenje. Ker je sistem podrejeno področje delovanja človeškega uma, kaj 
drugega bi lahko bil pravni sistem kot fikcija in prevara?  

Uporaba satanističnih načel ne-življenja  

Stvarnik resničnosti, v kateri živimo, navdihuje Življenje vsemu, kar obstaja in je njegovega 
izvora. Vse drugo ni iz istega vira, ker ne vsebuje načela življenja, zavesti in energije, zato 
bi ga glede na dualistično-relativistična načela nasprotovanja Stvarniku lahko imenovali 
satanistično (kar ni povsem resnično, toda v tem primeru to ni pomembno). Satanistično 
načelo je načelo ne življenja, smrti, sprevržene zavesti, obrnjene od znotraj navzven. To 
načelo, ki ni načelo, ampak odsotnost Stvarnikovega načela, je postavljeno na podlagi 
čaščenja, strahospoštovanja, poslušnosti, podrejenosti ... Satanistična zavest zahteva, da 
se podrediš, častiš, moliš, idoliziraš in ji daruješ daritve. Noče priznati, da je človek 
Svobodno bitje, ki je samozadostno in ima svojo voljo. 

Obstoj države ne zahteva znanja, temveč slepo vero v pravni sistem in čaščenje tega je 
odhod Človeka od Stvarnika v smeri odklona in razgradnje zavesti in načela Življenja,  
katerega neverjetne posledice so danes manifestirane v obliki sprevrženega 
egocentričnega uma, pripravljenega na vse oblike strahu, goječ željo po moči, slavi, 
pridobitvi bogastva, prevladi nad Naravo in ostrem izkoriščanju njenih virov, kar je danes 
tako očitno v svetu, na kratko - satanizem.  

Napačna razlaga vladavine prava 

Tudi pravna država je podvržena hierarhiji Stvarstva, tako da mora biti vsak človekov zakon 
jasen, neposreden, odkrit, v skladu z Božansko pravičnostjo, naravnimi zakoni, zdravo 
pametjo, Človekovimi pravicami. Če zakon ni tak, to sploh ni zakon, prav tako ne moremo 
govoriti o pravni državi.  

Korupcija vladavine prava  

Vladavina prava morda ni slaba zamisel, vsebuje celo prizvok vzvišene zavesti, da pa bi to 
delovalo, so potrebni plemeniti ljudje širokega obzorja in znanja, ljudje, ki so opustili svoje 
nečimrne osebne interese in se iz osebnih interesov preusmerili na področje interesa 
Življenja samega. Na tej točki lahko ugotovimo dejstvo, da sta avtoriteta in vodstvo 
nacionalne države (v tem primeru REPUBLIKE SLOVENIJE) kompromitirana na vseh ravneh. 
Poskusi vseh institucionalnih in neinstitucionalnih skupin ljudi, da bi zakonito spremenili 
takšen potek dogodkov, do zdaj niso prinesli rezultatov. 
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Korupcija sodišč 

Sodišče je beseda, ki označuje delovanje ali razmišljanje, ki upošteva vsa razpoložljiva 
dejstva, jih verificira skozi objektivno izkušnjo, znanje, duhovnost,  psihologijo in glede na 
to naredi sklep ali določeno navodilo za delovanje, ne glede na to ali je le ta obvezen ali 
ne.  Zaradi tega sodišče sploh ni sodišče. To je administrativna zgradba, sodniki so 
administratorji, birokrat, ki ne vidijo Resničnost, ker jim je pogled zatopljen v zakone, 
pravilnike in paragrafe… Zaradi tega teh ljudi ne bomo klicali sodniki ali častni ljudje. Samo 
Človek je lahko časten. 

Obstaja zelo veliko javnih dokumentov  in napisanih knjig, a tudi sami smo se skozi razne 
procese prepričali, da je vsiljeno pravosodje rak v telesu družbe in glavno orodje za 
manipulacijo, korupcijo, maščevanje, izsiljevanje, prevare, kraje in ropa premoženja 
Človeka. 

Legalizacija kriminala 

Ustavno-pravni red je anomalija u vladavini prava, ker je popolnoma ločena od Življenja in 
Zakona Narave, glede na to, da ga ne prepozna. Pravni sistem je v tem trenutku naslonjen 
na institut legalnost, ki se ga večkrat istoveti s pojmom zakonitosti, kar je v bistvu netočno, 
pa celo manipulativno dojemljivo. V legalnem sistemu, je tako kriminal lahko legalen, kar 
je povsem »normalen« pojav, vendar naravno ne more biti kadarkoli zakonito, tako da 
pridemo do paradoksa, po katerem je mogoče, da je nekaj kar je legalno, nezakonito in 
obratno. Sistem legalnost je sistem, ki nima zveze z Resnico in Pravico, ampak samo s 
fikcijo, pogodbami in poslovnimi odnosi.  

Ropanje človeka preko finančnega sistema 

Pravni sistem je dandanes promotor največje prevare in njegov lastni telesni stražar. Ta 
prevara se imenuje finačno-bančni sistem. Banke po principu »bančništvo delnih rezerv« 
kreirajo številke na zaslonu ekrana (beri:denar) iz čistega zraka, potem pa ga vbrizgavajo v 
sistem brez pokritja v obliki kredita (beri:dolg), ki ga je potrebno vrniti in to z obrestmi. 
Ker obresti niso nikoli vstavljene v obtok, je dolg nemogoče vrniti in država se mora 
konstantno zadolževati, da bi lahko servisirala obresti, ker nič drugega ne more narediti. V 
takšnem sistemu država, ki je pred tem prevzela lastništvo nad javnim premoženjem, to 
isto prodaja kot jamstvo za kredit ali kot jamstvo za odplačilo. Ko vse proda, bo jamčila s 
svojimi državljani (živimi ljudmi na teritoriju države) na katere je že vpisala lastništvo. 

Tako je človek v peklu tega koruptivnega sistema postal jamstvo za dolgove in zavezan 
dolžniškemu suženjstvu. Trgovsko-monetarni sistem je osnovan na ekstrakciji energije iz 
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aure vsakega, ki se poslužuje denarja, ker ta denar je privatni denar, ki je ustvarjen v obliki 
dolga.  

Gleda na dolgove, v tem kriminalnem sistemu, se ti morajo vrniti, vsak posel, ki se opravi 
zaradi denarja, vsaka usluga, ko je zaračunana z denarjem, ni izmenjava energije, temveč 
ekstrakcija iste z obeh strani, ki sodelujeta v tako imenovani menjavi. Finančni sistem 
dolga je meč nad vratom človeštva in največja znana energetska pijavka, ki služi izključno 
svojim gospodarjem.  

Pretvorba človeka v osebo  

Sklepanje pogodbe fiktivnega pravnega telesa in Živega Človeka ni mogoča, je fikcija, stvar, 
ki ne obstaja, ne more komunicirati z Življenjem,  z Resničnostjo. Glede na to da pravna 
entiteta ne more postati živa, je pogodbo mogoče skleniti samo s proglasitvijo človeka 
umrlim ali izgubljenim na morju. Takšen trik je realiziran z registracijo IMENA, (IME IN 
PRIIMEK = OSEBA), kateri je zelo podoben imenu Človeka (ime in družinsko ime), v 
matične knjige in ga s tem narediti lastništvo države.  

Zaradi tega oseba ne obstaja kakor stvarna, temveč kot predstavnik nekoga ali nečesa; ne 
živeče Življenje Prisotnosti, temveč predstava. Človek se v tej predstavi predstavlja z 
določenimi besedami, pri tem pa pozablja, da je on tisto, kar z besedo, imenom, nazivom, 
definicijo ali z bilo katero drugo umsko informacijo ne more biti opisano, pojasnjeno, 
predstavljeno.  

Sistem kot urok na energetskem telesu 

Človek s pravno magijo pristopi k državi z vpisom dogodka Rojstva Živega Otroka v 
matične knjige in v njej postane državljan (OSEBA = IME IN PRIIMEK), oseba, ki kot takšna 
pridobi pravno osebnost. Pravna osebnost ni božanska kreacija in Naravi je pojem povsem 
nepoznan, ker takšna oseba sploh ne obstaja. Takšno stanje, ki se v mitologiji prikazuje kot 
svet podzemlja in nima stika s Stvarnostjo ( to je resnica, saj sta država in sistem 
popolnoma fiktivna), se lahko izogiba vsako vrsto običajev in ugotovljenih pravil, ker se ta 
uporabljajo v Svetu Zemlje, Svetu Živih, nikakor pa ne v svetu mrtvih, tistem, ki sedaj vlada. 
Takšen urok državljanstva in odrekanje od svojega Izvora, je težko sidro, katerega se je 
potrebno osvoboditi, da nas ne veže na večno karmično suženjstvo in odplačevanje dolga. 

Nezmožnost sprememb v koruptivni zavesti 

Poizkusi, kot je pozivanje na zakone višjega reda, mednarodne institucije, deklaracije, 
konvencije, trgovinsko pravo in podobno, niso rodile sadov. 
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Koruptivna zavest, utelešena v oblasti, popolnoma ignorira vse pozive zavestnega Živega 
Človeka k vzpostavitvi pravičnega in brezplačnega - svobodnega sistema. 

Ker je dolžnost človeka skrbeti zase in ne za družbo ali skupnost, ki ji vlada pokvarjena 
zavest, edina možna odločitev, ki jo je mogoče sprejeti, je zdrav razum. To pomeni 
zapustiti to legalno-pravno družbo, kajti vsako dejanje znotraj nje je nadaljnja izguba časa 
in energije, ki jo sistem zajedavcev uporablja izključno za svoj dobrobit. 
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O skupnosti in nameri skupnosti 

Skupnost suverenih ljudi na Zemlji ni javno združenje, neformalna skupnost ali kakršenkoli 
drugačen subjekt, ki je priznan, označen ali registriran v knjigah in pravilih pravnega reda, 
ne glede na izvor ali funkcijo in njeno ozemeljsko pripadnost. 

Še več. Povsem nedvoumno je poudarjeno, da ta skupnost nima stičnih točk z vladavino 
prava današnjih fiktivnih sistemov ampak opozarja na pravno državo današnjih aktivnih 
sistemov in zanjo ne velja nobena razlaga in kvalifikacija odvetnikov, omejena z obliko 
ustavnega in pravnega reda Republike Slovenije ali kateregakoli drugega podobnega reda. 
Poskusi razvrščanja tega reda in skupnosti v kalupe pravnega sistema so nični in jih ne 
bomo šteli za pomembne v kakršnihkoli odnosih z ljudmi znotraj istega. 

Ta skupnost združuje žive ljudi, ki se zavedajo Obstoja v trenutku Tu in Zdaj in Obstoju 
Življenja v vsakem Človeku in vse, kar nas obdaja; ljudje so osvobojeni identifikacije po  
katerikoli osnovi  ali maski, s katero je isti na videz zakrit. Narodnost, rasa, vera, ali spol in/ 
ali katerakoli drugi osebni prikaz pri soustvarjalcih te skupnosti,  ni pomembna. To ne 
pomeni, da ljudje-soustvarjalci ne morejo imeti osebnosti ali značaja, ampak da to sploh 
ni osnova za to, da smo del Skupnosti, v nasprotju s pravnimi sistemi, v katerih je videti 
življenje nepomembno. Pravna osebnost in z njo povezan status, položaj in sposobnost je 
skoraj edino kar je pomembno. 

Zato je to Skupnost življenja v vseh oblikah, ki jih prepoznamo kot različne izraze Enosti, s 
čimer se izognemo kakršni koli hierarhiji v tej skupnosti. Vsak soustvarjalec Skupnosti je 
suveren in svoboden, da dela kar hoče; s polno odgovornostjo za svoje misli, besede in 
dela; odgovoren za svoja dejanja, če je bilo kršeno načelo integritete in suverenosti 
drugega živega bitja, ki je v tej skupnosti skrbno obravnavano. 

Namen skupnosti je spodbujati Življenje in vse njegove nastope in manifestacije takšne, 
kakršni so svobodna volja, ljubezen, resnica, moč, odgovornost, poštenje, morala, 
spontanost, brezpogojnost, mir in nevtralnost ... 

Trditev represivnih družb, da se mora Človeku uzurpirati suverenost in svobodo, da bi bila 
družba suverena in svobodna,  je univerzalna šala za majhne otroke, ki je bila domišljena 
od samega že na začetku razglabljanja, zato jo je Razumni Človek zavrgel kot neresnico, 
debelo pokvarjeno laž in bedni poskus manipulacije. 

Eno temeljnih načel te skupnosti je, da samo Suveren, svoboden, vesel, uravnotežen in 
srečen Človek lahko ustvari družbo takšnih lastnosti. Vse drugo je magija in blodnja, ki v 
zdravem razumu in zavesti nimata pokritosti. Šele takrat, ko je Človek v miru in ljubezni,  
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lahko s svobodno voljo prepusti del te Volje, iz Ljubezni do Človeka in Življenja, nekomu 
drugemu, nikakor ne s silo, manipulacijo ali magijo in kakor se dela danes. 

Razumevanje sistema manipulacije in laži, v katerem danes živi človek, preučujemo 
in smo dvignili na visoko raven, zato je v tem dokumentu naznanilo, da se ločujemo 
in pretrgamo vse vezi z aktivnim svetom mrtvih, svetom brez duše in univerzalnega bistva, 
in se vrnemo Domov, v Življenje, vračamo življenje nazaj na Zemljo, kraj kjer je od vekomaj 
in kjer mora biti za vedno. 

Resnica kot temelj 

Resnica je preprosta in lahko razumljiva. Nobeno okolje ali dodatno izobraževanje ni 
potrebno, da bi razumeli, kar je samoumevno. Resnica je temelj in začetek, saj brez tega 
ne more biti zanašanje na kar nekaj. Resnica je temelj, resničnost pa nima temeljev. 
Resnica ni del dvojnega sveta, perspektive, subjektivizma, stališča. Ni odvisna od tega, kdo 
jo gleda, niti od položaja s katerega položaja jo kdo gleda. Resnico je mogoče videti samo 
z vseh položajev hkrati in to je samo to, en položaj, položaj, ki vsebuje vse druge položaje, 
univerzalni, vidni, brezčasni, brez-prostorni položaj. To je položaj Duha, Duše, Stvarnika 
vseh stvari, vidnih in nevidnih. 

Mi, ljudje-soustvarjalci te skupnosti, s tem potrjujemo, da razumemo Resnico in da 
skušamo spoštovat zgornje postulate in postaviti vse na in v Resnico v skladu s svojim 
razumevanjem. 
Ne more biti res, samo zato ker je nekdo rekel, napisal, potrdil, da je res. Ne more biti 
resnica samo zato, ker se beseda, ki jo opisuje, razlagana na pravi način. Ne more biti 
resnica samo zato, ker večina verjame vanjo. Ne more biti res, ker je tako za nas lahka 
"pot do svobode".Če obstaja pogoj, potem Resnica ne obstaja. Če obstaja pooblaščen 
tolmač resnice, potem Resnica ne obstaja. Če obstaja postopek za spoznanje resnice, 
potem resnice tukaj ni. Če obstaja ideja o resnici, Resnice ni. Resnica preprosto je. 
Nočemo več delati kompromisov, ker je tako enostavneje,  pa  se bomo zato pretvarjali, 
da je nekaj resnično, čeprav vsi to vidijo, da ni. Ne pogovarjamo se o pogojni resnici in 
svobodi, saj je vprašanje časa, kdaj se to spremeni v nesvobodo. Ne pristajamo na to, da 
obstaja kakršenkoli garant resnice in svobode.  

Zato gradimo svobodno družbo v Resnici in Resnicoljubnosti, kajti Čas je prišel za To.  
S tem torej Skupnost, ki jo gradimo, ne temelji na: 

• Dokumentih samooklicane oblasti 

• Pravil katerega koli sistema 

• Razlaganja samooklicanih razlagalcev 

• Svetih ali kakršnih drugih knjiga 
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• Pravnih ali verskih doktrinah 

• Opredelitvah pomena določenih besed in jezika na splošno 

• Pisnih zakonih kakršne koli vrste 

• Navadnih pravilih 

• Priznavanju institucij, ker jih ne potrebujemo ali ne iščemo priznanja 

Tako je resnico dejansko treba razumeti kot posebno stanje zavesti, v katerem se nahaja 
občestvo z vsemi, ne ločeno. Iz takega stanja zavesti izhaja vsako dejanje in odziv, 
ki je resnica. To je nekaj, česar ne moremo dokazati empirično, saj resnica ni matematični 
izdelek, zagotovo pa jo je mogoče občutiti in to tudi sami potrjujemo. 

V svetu resnica ne obstaja, kajti svet je subjektivni pogled določenega pogojenega uma, ki 
kot pravi pregovor, "živi v svojem svetu." Živeti torej v tem svetu, vendar ne biti od tega 
sveta, je priporočeni cilj, ki ga dosežemo, tako v duhovnem kot v formalno – pravnem 
smisel, to je namen tega dokumenta. 
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Odpoved pogodb; 

Civilnih, državnih; 

Osnovni dokument vseh fikcij, v katerih se Človek vkleše v knjige in tvori tako imenovano 
»knjigo mrtvih« je Rojstni List, ki ga kreira vsak Matični urad določene države z vpisom/ 
registracijo dejstev Rojstva Otroka v knjige. Na temelju tega vpisa  v knjige je kreiran 
dogovor države in staršev, ki so podpisali ta dokument. To kar vam je zamolčano pa je, da 
se s tem dokumentom ustvarja legalna fikcija, čigar ime je napisano z VELIKIMI ČRKAMI: 
to pa ni Živi Človek, temveč korporativno telo (mrtva oseba, truplo), ki iz sveta živih 
prehaja v podzemlje, svet mrtvih, kateri obstaja zgolj na papirju. S podpisom tega 
dokumenta se starši odrekajo svojega otroka in ga vežejo s korporativno franšizo, katerega 
lastnik je založnik dokumenta, v tem primeru država. Taka pogodba kreira osebo, Otroka. 
Utelešena Duša, zaradi neznanja staršev, ki prevzemajo vlogo informatorja, zgubi z 
rojstvom  pridobljene pravice in postane državljan,  ki ima privilegije in dolžnosti na 
osnovi novo pridobljene pravne osebnosti.  

Glede na to, da je ta dokument/pogodba kreirana s prevaro, ker nam ni bila povedana 
resnica o pravnih in drugih posledicah s podpisovanjem iste, je zato vse povezano s tem 
dokumentom nično.  Zato Tukaj in Zdaj izjavljamo, da Človek ni državljan, davčni 
zavezanec, niti katera druga oblika  tako imenovane »fizične osebe«. Človekov obstoj in bit 
nista nikakor povezana z nacionalnostjo, teritorijem, formalnim ali neformalnim redom ali 
s katerim drugim administrativno-pravnim terminom ali definicijo. Po naravi Resničnosti, 
Človek ne pripada administrativno-pravnemu svetu papirnatih fikcij. Vse vezi, podpisi, 
molčeči pristanki in pogodbe, s katerimi je moč predpostavljati obstoj veze med Človekom 
in fiktivno-administrativnim svetom, od tega trenutka ne veljajo več in se ukinjajo. 
Suverena Volja Človeka je, da se brez omejitev združuje ali razdružuje. Od tega trenutka 
naprej kakršenkoli odnos Človeka in sistema, tako imenovanega državljanskega reda, 
urejenega z državljanskimi pravicami, ne velja, se ne uporablja, je ničen. Vse obveznosti in 
obljube so od tega trenutka brez vrednosti.  

Trgovinsko-bančni; 

Trgovina in z njo povezano bančništvo/finančni sistem je osnova za sedanji sužnjelastniški 
sistem skozi fiktivni sistem dolga, ki  je podprt  z ezoterično-religijskimi doktrinami. Valuta, 
ki je v lastništvu bančno/finančnega sistema, je vezala Življenjsko Energijo Človeka v 
ezoterično pogodbo večnega dolga, ki ga ni mogoče kadarkoli odplačati. Sprejeti zakoni v 
korist trgovinsko-bančnih poslov od strani tako imenovanega »zakonodajnega telesa« 
nimajo stičnih točk z Naravo, zdravim razumom, posledično niti z Resnico in Pravičnostjo. 
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Bančni zakoni so kriminalni že od samega začetka njihove vzpostavitve v družbi, sčasoma 
pa so se spremenili v popolnega vladarja sveta, v talisman denarja, v zasužnjevanje 
ogromne psihične energije večine ljudi na zemlji. REPUBLIKA SLOVENIJA-SI, kakor tudi vse 
druge  »suverene«  države sveta so samo lutke v rokah bančnega sistema, kar je lahko 
dokazati in je  dokazano neštetokrat. Tukaj in Sedaj zavračamo vse podpisane pogodbe 
neposredno ali posredno s tem sistemom. Zavračamo katerekoli  in vse pogodbe, v 
katerih je Človek kot dolžnik, ker dolg ne obstaja, je fiktiven in iluzoren.  Poleg tega, Človek 
s svojo suvereno voljo zavrača biti porok/sodolžnik za dolgove drugih, saj je bil pritegnjen 
v take pogodbe s sredstvi prevare in neznanja.  

Izobraževalnih in znanstvenih; 

Utelešena Bitja so enakopravna imeti Načelo Usmerjenosti, tako kot tudi Resnično 
Avtentično  Sebstvo. V Bistvu to pomeni imeti in izražati svojo Suvereno Svobodno voljo. V 
svetovnem sistemu, od rojstva do danes,  se vse otroke izobražuje prav nasprotno, da bi 
bili brez volje in brez sposobnosti samo-usmerjanja kot integriranega Celovitega Bitja, 
Tukaj v Življenju in Sedaj, vse dokler so na Zemlji. Nosilec istega lažnega usmerjenega 
izobraževanja je izobraževalni in univerzitetni sistem, ki je v določeni meri obvezen 
program indoktrinacije življenja. Tukaj in zdaj prekinjamo kakršnokoli obvezno udeležbo 
istih indoktrinacijskih tečajev in »profesionalnih« usmerjenj, kakor da jih ni; in kakor da jih 
nikoli ni bilo. 

Tako imenovani znanstveni principi, ki slepo sledijo današnji družbeni red, niso Principi 
Živega Človeka. Znanost je doktrina enako kot religija, saj ni vezana na realnega Človeka-
znanstvenika, temveč za diplomo/certifikat/verovanje s katerim se znanstvenik smatra 
znanstvenikom, s čimer je uvedena »znanstvena diktatura« s katero oni sami sebe 
razglašajo za vrhovne bogove materialne, energetske in psihološke stvarnosti, medtem ko 
so duhovno pustili svojim religioznim družabnikom. Znanost ne pozna končne resnice in 
nima odgovorov na kakršnakoli bistvena vprašanja; zaradi tega prekinjamo vsako pogodbo 
sprejeto kadarkoli in na kakršenkoli način, katera je dovoljevala znanosti in tako 
imenovanim »znanstvenim principom« da bi upravljali z našimi življenji v kakršnemkoli 
smislu.  

Ne priznavamo nikakršnih odkritij »stroke« kot Ultimativne Resnice in kot obvezujoče za 
Človeka v kakršnemkoli smislu. Pravica vsakega človeka je pristopiti znanosti ali bilo čemu 
drugemu na individualen način, brez sklepanja kakršnihkoli zavezujočih odnosov.  
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Dolžniških; 

Darilo Življenja je Darilo Vrhovnega Stvarnika, katerega religije predstavljajo kot Boga, 
vendar to ni isto. Religijski Bog je gospodar Sveta s katerim upravlja preko samozvanih 
zastopnikov (beri:duhovnikov). Oni so ta »dar življenja« vsilili človeku kot obveznost in ta 
obveznost se smatra kot dolg. 

V tem kontekstu živimo na tej Zemlji v in pod predpostavko krivde in obveznega dolga. V 
tej »božanski stvarnosti« smo rojeni v »grehu« in v dolgu, ki je zaslužen in kateri nikoli ne 
more in ne bo odplačan! V tem kontekstu ni težko zaključiti, da se vsaka kaplja vode in 
vsak dih zraka, ki podpira Življenje, v bistvu mora plačati in ne glede, koliko plačali, ta dolg 
nikoli ne more biti plačan, ker dolgujemo dušo prav temu bogu preko njegovih agentov na 
zemlji, ker je greh pravzaprav dolg. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/debt).  

Naši grehi so dolgovi bogu, katerega mi, dolžniki, ne moremo plačati. Bog nam je 
pripravljen brisati dolgove, če se ponižamo pred njim in prosimo odpuščanje za naše 
grehe priznavamo, da ni drugega načina, da bi se rešili greha, kakor skozi žrtev Jezusu 
Kristusu, človekovega sina; to je pravzaprav koncept vsiljene vere in prepričanje v 
potrebno,  življenjsko pomembno in edino mogočo rešitev človeka skozi večno žrtvovanje 
življenja na Zemlji; koncept osnovan na popolnoma izkrivljenih, netočnih in lažnih 
zgodovinskim dogodkih.  

S to izjavo Suverene Svobodne Volje se odrekamo predpostavki večnega dolga in rojstva v 
dolgu, ne oziraje se na tolmačenje ali možen prenesen pomen biblijskih tekstov. Dolžniško 
suženjstvo je vtkano v ume ljudi skozi nikoli zavrženo sintagmo, da je človek božji suženj; 
sintagmo, ki je definitivno kreirana s pogodbo/zaveza kot Stara, potem pa Nova zaveza. 
Takšna zaveza ali predpostavka o obstoju iste se od Sedaj S Suvereno Voljo prekinja in 
razglaša neveljavna in neobstoječa. Človek ni božji suženj, niti njegov dolžnik, niti ni rojen 
v dolgu/grehu. Človek je Veličastna Manifestacija Stvarnika, Utelešenje/Inkarnacija 
Stvarnega Njega in živi po svojih neomejenih in neodtujljivih pravicah tukaj na Zemlji. 
Posledica takšne prekinitve je zavrnitev bilo katere božje agenture, kot volje višjega reda.  

Rojstva;  

Tukaj in Zdaj razglašamo, da katerikoli Otrok rojen po mami in očetu, katera sta 
soustvarjalca te Skupnosti, ne pripada na katerikoli način državi ali bilo kateri drugi 
entiteti, ki trdi, da ima pravico na njega.  Ne glede če je Otrok rojen doma, na cesti, v 
javnem zavodu ali javni instituciji, se s tem dokumentom zavrne trgovinsko pravo ali bilo 
katero drugo pravo, s katerim se Otrok, Živo Bitje, prisvaja. Bilo kateri zakoni bilo katerega 
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administrativno-trgovinskega-pravosodnega-političnega-religioznega telesa so nični v 
vsakem primeru.  

Posledice bilo katerega pogodbenega odnosa ali katerekoli vrste, se s tem dokumentom 
ovrže. Otrok je svoje in nikogaršnje lastništvo in premoženje, starši pa so izbrani kot takšni 
od strani Kozmične Volje in nosijo polno odgovornost kot njegovi skrbniki in skrbnice pred 
isto omenjeno voljo in z ničim drugim. 

Lastniški; 

Lastništvo je Naravi neznan pojem in ne obstaja kot takšno. Narava pripada vsem, vendar 
nikomur posebno, tako nihče ne more trditi, da ima kakršnokoli lastništvo nad čim, kar je  
živo, kakor je Zemlja in vse na Zemlji. Lastništvo,  kot titula na pravico upravljanja s kosom 
zemlje z obveznim prispevkom je uvedena s strani Božjega agenta na zemlji (Beri: 
institucija papeža) z navadnimi objavami in izjavami, katere so s tem dokumentom nične. 
S tem dokumentom razglašamo vse zemljiške knjige neveljavne, še posebej v delu, v 
katerem so samooklicani agenti, zastopniki fiktivne entitete REPUBLIKE SLOVENIJE in tudi 
vse ostale fiktivne entitete, ki iz tega izhajajo in so zabeležene v zemljiške knjige (registre) 
kot pravica lastništva nad vso zemljo na teritoriju,  ki ga imenujemo REPUBLIKA SLOVENIJA, 
katere domnevno izhajajo iz pravice na vso Zemljo samozvanih zastopnikov Boga, 
gospodarja Zemlje. Živi ljudje ne priznavajo takšno razlago, krajo in lastninjenje Zemlje 
dane Človeku v upravljanje in koriščenje od Stvarnika skozi Darilo Življenja in Bivanja na 
Zemlji. Zaradi tega so vsi lastniški listi, listi posedovanja in drugi certifikati, ki 
prepovedujejo in omejujejo porabo zemlje in z objavo tega dokumenta postanejo nični. 
Zemlja pripada tistemu, ki je na njej in jo uporablja na koristen in pravilen način. 
Koriščenje in posest na zemlji je v skladu s Pravom Narave, za razliko od lastništva, ker ne 
obstaja oblast nad Življenjem , niti je nihče ne more imeti.  

Lastništvo, kot avtorsko delo, delovanje ali fikcija, je možno le v svetu, ki ni živ, v svetu 
fikcije, v svetu odsotnosti, v svetu mrtvih, v svetu mrtvih, vendar v drugem smislu Stvarnik 
Vsega Vidnega in Življenja ni in nikoli ne bo nikomur dal lastništva nad Kreacijo. Vse izjave 
in objave kogarkoli o tem, da ima lastništvo nad Zemljo, Naravo, Človekom in nad 
Življenjem, so torej lažne in nične.  

Vsaka pogodba, zahtevek in/ali zapis, brez ozira ali je podpisan ali ne ter s katerim se z 
registracijo dovoljuje lastništvo fiktivnih entitet nad kakršnokoli obliko Življenja (Zemlja, 
Zrak, Voda, Flora, Favna, Človek) ali nad rezultati in plodovi dela in ustvarjalnosti Človeka, 
je s to objavo zavrnjena. Dolžnost je, na individualno zahtevo posameznika Živega Človeka, 
vsak zapis o lastništvu iz registra v katerem se vodi, izbrisati iz istega, kakor tudi vse 
podatke, ki se nanašajo na lastništvo, s katero gospodari in jo koristi Živi Človek.  
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Še posebno poudarjamo, da so nične vse pogodbe ali insinuacije na obstoj le teh na 
podlagi kakršnekoli trditve kogarkoli, da ima pravico na Človekovo Telo, organe, gene, ne 
glede ali je to povezano s Človeškim Telesom, vključujoč tudi truplo (pepel pepelu, Narava 
Naravi). Poudarjamo tudi, da so pretrgane vse pogodbe ali insinuacije, da ima  kdorkoli 
kakršnokoli pravico nad Človeškim Duhom, Mislimi, Energijo ali čimerkoli drugim, kar je 
skozi večdimenzionalno Resničnost z njim neposredno povezano. Nihče nima soglasnosti, 
privolitve ali kakršnegakoli dovoljenja za prisvajanje Stvarnosti, zato so vse takšne 
pogodbe Tukaj in Zdaj prenehale veljate.  

Tudi vse ostale pogodbe, ki tukaj z izrekom niso navedene ter so regulirane z zakoni, akti, 
predpisi in drugimi akti znotraj ustavno-pravnega sistema REPUBLIKE SLOVENIJE ali 
kateregakoli drugega sistema na Zemlji, ki trdi, da ima kakršnokoli pravico nad Živim 
Človekom so prekinjene in neveljavne.  

Religioznih; 

Osnova religijske kontrole nad ljudmi je ideologija, ki pravi: »Če se obnašamo v skladu z 
zakonom, torej se ne obnašamo kot prestopniki in kriminalci, nimamo nobenega razloga 
se bati oblasti, ker je ona božji služabnik za tvoje dobro«. Toda če nekdo počenja 
hudodelstva, pomeni, da se boji, ker sigurno ne nosi meča brez razloga. On je božji sluga, 
maščevalec, ki izraža njegov bes nad onim, ki hudodelstva počne in »Pavel (13:4).  

Z drugimi besedami, vsaki ureditvi je potrebna zakonodajna, sodna in izvorno oblast. V 
obstoječem sistemu, zaradi padca človeške narave, katera ima nagnjenje k zlu, oblast  
zagotoviti silo. Tako je ona v izvršilnem smislu »Božji služabnik«, saj preprečuje samovoljo 
in sankcionira prestopnike zakona. 

Zaradi tega ni moč trditi, da država zasužnjuje, medtem ko je cerkev osvoboditelj, saj je 
država ustanovljena z religijo in ta biblijski citat dokazuje, da je biblijski bog sovražnik 
človeka, ki ga je treba regulirat in sankcionirat s silo, človek pa je zavezan spoštovati 
zakone, ne glede na to, kako idiotski so. Strah pred večnim ognjem, ki je prisoten v svetu z 
indoktrinacijo božjih agentov, prav gotovo pomaga pri vključevanju ovc v zavetje zakona in 
oblasti.  

»To je predvsem upor proti tiraniji vrhovnega teološkega obličja, torej boga. Očitno je, da 
dokler imamo gospodarja na nebu, smo sužnji na Zemlji. Uničujeta se tudi naš razum in 
volja. Dokler verjamemo, da mu dolgujemo absolutno poslušnost, medtem ko druga 
absolutna poslušnost razen poslušnost boga ne obstaja, se bomo morali neizogibno 
pokoriti avtoritetam njegovih posrednikov in izbrancev: mesijam, prerokom, z božjo voljo 
navdihnjenim zakonodajalcem, carjem, kraljem in njihovim zaposlenim in njihovim 
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ministrom, predstavnikom in zaposlencem v dveh največjih institucijah, ki nam z božjo 
voljo vsiljujeta upravljanje z ljudmi: cerkve in države. Vsaka svetovna ali ljudska avtoriteta 
prihaja direktno od duhovne ali božje avtoritete. Toda avtoriteta je vedno negacija 
svobode, bog ali bolje rečeno, božja fikcija, ki je potrditev ali intelektualni in nemoralni 
vzrok suženjstva na Zemlji, človeška svoboda pa bo popolna šele takrat, ko popolnoma 
uniči usodno fikcijo nebeškega gospodarja.«  - Mihail Bakunin 

Kan. 96 - Človek se uteleša z rojstvom Kristusovi Cerkvi in postaja OSEBA, s pravicami in 
dolžnostmi, ki so krščanom, oziraje se na njihov položaj, lastna, v kolikor so v cerkvenem 
občestvu in če je ne ovira zakonito izdana sankcija. 

Osnovno obeležje skozi magično ceremonijo pristopanja k katoliški cerkvi je v zahtevku za 
pristop isti in vpis v njene knjige izključno kot OSEBE, vernika - podložnika, ki kot takšnem 
nima Naravnih Pravic, ki jih je pridobil ob rojstvu, ker je edino Živi Človek, ki je sposoben 
Naravnih Pravic. Skozi krstni obred se tako ponovno »rodi« vendar sedaj v novem svetu, 
svetu smrti in pravnega prometa, v katerem je postal fizična/pravna oseba s privilegiji in 
dolžnostmi. Takšen vernik-podložnik je dolžan zastopati in spoštovati vse doktrine, ki mu 
jih vbija v glavo vrhovna cerkev. Zasužnjevalske doktrine so dobesedno morilec človekove 
duše in v tem trenutku se jih odpovedujemo in jih odvržemo. 

Človek zdravega razuma odklanja verovati v principe kozmičnega suženjskega sistema, v 
katerem je bog gospodar vsega, človek pa je več ali manj le črv ali celo še manj od tega. 
Takšen bog je ego manijak željan spoštovanja in poveličevanja lika in dela ter je nezdružljiv 
z vizijo Večne Ljubezni in Milostnega Stvarnika, ki enako ljubi vse svoje otroke, ne glede na 
njihovo obnašanje. Glede na to biblijsko-religijski bog  ni Bog Človeka, temveč bog oseba 
in ga mi ne sprejemamo kot Univerzalni Princip Resnice, Ljubezni in Miru. Prekinjamo vse 
in kakršnekoli vezi, ki smo jih kreirali s to entiteto skozi bilo katere pogodbe, zaprisege, 
zakramente itd.  Te pogodbe so nastale brez popolnega znanja, transparentnosti in dobre 
volje s strani božjih agentov in so že po svoji naravi nične. Razen pogodb Človeka se 
odpoveduje tudi doktrina, ki propagira takšno vrsto maščevalnega, ljubosumnega in 
posesivnega boga, saj lahko njegova pojava rezultira samo s strahom ali na strahu 
temelječi ljubezni in je zato laž, fikcija, prevara. Vera v sužnjelastniški sistem na nebu skozi 
kreativne principe kreira takšen sistem na zemlji. Ker se tukaj izrecno poudarja odločnost 
in moč, ki jo takšna vera rezultira, jo razglašamo za morilca Človeške Duše in prevaro 
kozmičnih razsežnosti, s katero sedaj prekinjamo vse vezi in zahtevamo, da je vsak Človek 
na njegov individualen zahtevek, izbrisan iz matičnih dolžniških knjig »božje agenture«. 
Pogodba se smatra prekinjena ne glede na brisanje iz vatikanskih knjig.  
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Generalni odpoklic pogodb kakršnekoli vrste;  

S to objavo suvereno izjavljam, da je to moja izražena volja, da so vse relacije, vezi in 
obvezujoči sporazumi prekinjeni v vseh splošnih in posameznih točkah pogodbenih vezi in 
vseh nevidnih in skritih točk, ki so me držale omejenega, zadržanega in/ali kontroliranega 
na način, da so ustvarile skrito, okultno, nepopolno in namerno zamegljeno vez 
privrženosti fiktivnemu in podobnim aranžmajem v  bilo kateri in v vseh dimenzijah, 
resničnostih, časih, vesoljih in paralelnih ali alternativnih konstrukcijah izvedenih iz njih. S 
tem izjavljam, da je moja suverena svobodna volja  in namen, da to Objavo sprejmem kot 
lastni svojevoljni akt in svobodno voljo. 

S tem izjavljam, da zavračam kakršnekoli  podpise in energetske vezi v bilo kateri in v vseh 
zaprisegah, zaobljubah,  pogodbah, sporazumih ali v pogodbenih razmerjih, v katere sem 
vstopil brez popolnega vedenja, zavesti in razumevanja ali so mi storjeni v nevednosti ali 
pomanjkanju kapacitet v takšnem načinu, da Mene (Dušo, Duh, Bitje) veže ter me 
povezuje z bilo kom in bilo čim, od tistih, ki v  tem sedanjem trenutku ne služijo Meni v 
korist in na koristen način in namen, k kateremu sedaj usmerjam svoje Življenje, Duh, 
Energijo in Namero. Nadalje, moj namen je, da  se kakršenkoli ostanek ali preostala vez, 
če zahteva zavestnost in razumevanje z namenom končnega olajšanja, zavračanja ali 
reševanja karmičnih odgovornosti ali veljavnih obvez kakršnekoli vrste ali premoženja, 
pojavijo znotraj Moje očitne izkušnje in zavestne zavesti v Moj trenutni življenjski tok na 
takšen način, da mi omogoči pravilno in popolno vplivanje na takšno rešitev; za pravilno in 
zadovoljujoče reševanje in ukinitev takšnih odgovornosti ali obvez, kakor se to zahteva. 

Bilo katera in vse prisege, zaobljube, pogodbe ali pogodbene vezi, ki mi ne služijo v 
trenutku Tukaj in Sedaj (čas ne obstaja) za namen in izpolnitev Mojih navedenih namer, se 
s tem zavračajo in ukinjajo ab inito i nunc pro tunc (od začetka, kakor, da jih nikoli ni bilo), 
medtem ko je istočasno moja volja, namen in namera, da se rešijo in zadovoljijo vse 
preostale in dokazane terjatve, obveznosti ali druga neravnovesja, ki ostajajo in zahtevajo 
takšno rešitev na pravičen, pošten, in uravnotežen način v zadovoljstvo vseh povezanih 
oseb, če so le ti prikazani in dokazani, da so v veljavi skladno z bilo katero takšno pogodbo 
in sporazumom, ki sem jih podpisal zavestno in voljno. Pozivam vsa bitja s kakršnimikoli 
takšnimi trditvami, da mi jih predstavijo v najkrajši možni obliki in zmožnosti, potem pa se 
bom potrudil doseči enakopravno rešitev z maksimalno pravičnostjo in načeli, ki jih le te 
vsebujejo.  Katerekoli takšne pogodbene obveznosti prikazane brez položajev in zaslug, ne 
glede na to, če so izvedene z lažnimi pretvarjanji ali drugimi lažnimi metodami 
spodbujanja ali izvršitve le teh, se smatrajo za nične.   

S tem Zakonom, Odlokom in Deklaracijo, Objavo Moje Suverene Svobodne Volje se 
namerava Biti Pot do Sebstvo in za vsa druga Bitja čistih namer v misiji Življenja in za 
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izvršitev Pravnega sredstva, odločitve in rešitve v tem planetarnem svetu znanem kot 
Zemlja in znotraj večje solarne galaktične  in univerzalne domene,  kjer ona obstaja in ima 
svoje Bitje, na isti način kot je navedeno zgoraj, da vidi resnično enakopravno 
uravnovešanje kraljestva in ozdravitev Zemlje, Zraka, Vode in Morja te slavne Kreacije, 
vendar nikoli s silo ali suženjstvom ter vedno v Pravi Svobodi. 
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Prava naravna Skupnost 
 
Človek je od vekomaj imel le naravne, to je prirojene pravice. Vse pridobljene  ali 
prirojene pravice so pravice, ki jih Človeku kot Bitju Narave daje Naravno Pravo, 
neodtujljivo od Narave. Šele  tedaj, ko je Človek pomislil, da je oseba, se je v srcu odtujil 
od Narave ter postal podložen zakonom neke druge nenaravne entitete; z zakoni nižjega 
reda. 
 
Zadrževanje neodtujljivih naravnih zakonov 
 
Skupnost v popolnosti za vedno zadrži vse pravice, ki po Naravi in Rojstvu, Živemu Človeku 
pripadajo. Prepričanja smo, da je Človek ustvarjen kot izrastek Vseprisotnosti in kot takšen, 
nikoli, nikjer, na nobeden način ni ločen od Narave. Ideja o ločenosti je le ideja in kot 
vsaka ideja z isto nima stične točke. Zaradi tega je vsaka ideja o posredovanju med 
Človekom in Vseprisotnostjo iluzija, zato jo s tem dokumentom zavračamo. Človek je 
Življenje in Vseprisotnost in vsebuje kompletno šifro Vseprisotnosti Sedaj in Tukaj in vsi 
zakoni Kreacije so vgrajeni v človeški gen in postajo kot Zlato Zakonsko Pravilo.  
 
Zavesten Človek ve, mi pa smo skupnost zavestnih, da se v kozmičnem polju ne more 
karkoli opazovati ločeno in tudi, da delovanje vpliva na vse, prvenstveno na tistega, ki je 
vzrok delovanja. Nobeni dodatni zakoni, pravila, norme in predpisi sprejeti iz egoistične 
namere, pa čeprav bi bila ta namera najboljša, je tlakovana pot do pekla, kar je tudi vidno 
v današnji hiperprodukciji pravil, statutov in predpisov. Zakoni, sprejeti iz neznanja 
ustvarjajo nadaljnje zaplete in omejitve izražanja  in delovanja sveta, kar je po svoji 
definiciji nasprotje spontanosti in intuitivnosti Življenja. Tako je hiperprodukcija zakonov 
sovražnik Življenja. 
 
Skupnost Živih Ljudi se odreka vseh privilegijev, ki jih religiozno-komercialno-bančni 
sistem nudi v zameno za delo in pokornost ter s tem povezanih dolžnosti. Svoje 
neodtujljive pravice, vtkane v naše gene in postaje, bomo koristili tako, da: 
 

• Skupnost na osnovi Naravnega prava Človeka na samo(ne)opredelitev in prostovoljno 
(ne)združevanje obvešča vse zainteresirane, da bo, na zahtevo tajnika Skupnosti 
izdajala privatne izkaznice, s katerimi se izkazuje pripadnost Skupnosti. Identiteta je 
lastnost osebe, Živi človek je nima, on Je. Izkaznica označuje pripadnost Skupnosti. 
Privatne izkaznice in drugi dokumenti, ki jih izda Skupnost se lahko uporabljajo vedno 
in na kateremkoli mestu, saj so one izdane Živemu Človeku in ne fizični osebi, ki 
sodeluje v pravnem prometu.  



  

Stranica 24 of 39 

 

• Skupnost tudi obvešča vse, da bo fizično vstopila na posest dela Zemlje, za katerega se 
ugotovi, da je zapuščen in da se ne koristi, ker Človek pripada Zemlji, Zemlja Človeku in 
ne fiktivni osebi imenovani lastnik vpisan v Zemljiške knjige. Zemlja je vedno pripadala 
tistemu, ki je na njej in ji/jo koristi. To je zakon Narave, večji od bilo katerega zakona, ki 
so ga sprejele osebe in korporacije. Pri tem dajemo garancije pod materialno, kazensko 
in moralno odgovornostjo, da bomo zemljišče koristili na način dobrega in pravičnega 
gospodarja ter da se bomo s vso skrbjo in ljubeznijo obnašali do Matere Zemlje. 
Izjavljamo tudi, da ne bomo s svojim delovanjem onesnaževali zemlje, vode in zraka, 
torej vsaj v mnogo manjši meri od tega, kako se do nje in njene okolice obnaša danes. 

 

• Skupnost nadalje izjavlja, da ne bo koristila komunalnih uslug, ki se nudijo v pravnem 
prometu. Izjavljamo, da se bomo sami pobrigali za svoje odpadke, sami gradili in 
izgradili infrastrukturo z minimalnimi negativnimi vplivi na okolje. Vsaka usluga 
kateregakoli komunalnega subjekta, ki bi jo eventualno koristili, bomo pravočasno tudi 
plačali. 

• Pravica za koriščenje zemlje, plodove zemlje, vode, zraka je od vedno in tako ali tako 
pripadalo Človeku, tako da se tega mi in Živ Človek na Zemlji/Živi Ljudje na Zemlji, ne 
odpovedujemo. 

• Skupnost si tudi jemlje pravico možnosti odpiranja privatnega urada, podobnega 
podjetju, ki ne bo registriran v nobeni korporativni knjigi, vendar bo delovalo kod 
društvo s polno odgovornostjo  (D.P.O.), v kateri Skupnost jamči s celim svojim 
premoženjem izpolnitev vseh pogodb, ki jih eventualno sklene v trgovinskem ali 
kakšnem drugem poslu. 

• Skupnost si jemlje pravico osnovati svojo lastno zakladnico in valuto, s katero bo 
trgovala v privatni izmenjavi dobrin. Takšna valuta in njeno koriščenje ne bo omejeno 
samo na soustvarjalce  Skupnosti, temveč je dobrodošel kdorkoli, ki želi sodelovati v 
takšnih razmerah.  

• Skupnost si jemlje pravico, da ustanovi zasebne sodne zapise/arhive 

• Skupnost si jemlje pravico ustanoviti lastno redarsko službo, ki bo delovala samo med 
soustvarjalce Skupnosti in na delu Zemlje, ki jo bo Skupnost koristila.  

• Skupnost si jemlje pravico ustanoviti svoja lastna pravila, ki niso obvezna, niti 
obvezujoča pod grožnjo kazni ali zapora, temveč izrazito dobrovoljnega karakterja za 
vse ljudi, ki žele biti soustvarjalci Skupnosti. 

• Skupnost si jemlje pravico izvršiti kakršnokoli akcijo, ki tukaj ni izrecno navedena, katera 
pa ne krati pravic in svoboščin nikogar drugega, niti nikomur ne škodi  na katerikoli 
način Vseobsegajoče Življenje.   

 
Vsa pravila, ki bodo v skladu z najvišjimi pravnimi normami Kozmičnega in Naravnega 
zakona, ne bodo izražena s komercialno-bančno-versko ali kakršno koli drugo ideološko 
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dogmo. Pravila Skupnosti so notranji dokument, ki ne zadeva nikogar drugega kot 
soustvarjalce,  zato niso del tega razglasa. 
 
Živi človek je svoboden in si pridržuje pravico do popolnega nadzora (vse pravice 
pridržane) nad: 
• lastnim telesom 
• lastnimi mislimi 
• lastnimi občutki 
• lastno energijo 
• lastnimi geni 
• svojo lastnino 
• zemljo 
• vodo 
• zrakom 
• popolno svobodo gibanja 
• izražanjem 
• delovanjem, 
 
ki je omejena samo s svobodo drugega. 
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Razglašamo mir in vrnitev izgubljenega sina / hčerke domov 

Razdeljenost in polarnost ustvarjata spor in spor je vojna. Vojna je vzrok za razdeljen, 
polariziran um, ker je misel osnova takšne resničnosti. Kakor mislite, tako tudi bo, pravimo. 
Izvirni človekov dom je Enotnost Popolnosti, Tistega, v čemur ni delitve, ne polarizacije, 
torej ni vojne. Kjer ni vojne, je Mir. Z nikomer in z ničemer nismo v nobenem sporu ali 
polarizaciji. Ideološka in relacijska načela, tista, ki so osnova sporov, mečemo ven iz naših 
src in svet okoli nas gledamo skozi Večno Ljubezen in Vseprisotno Ravnovesje v naših srcih. 
Izgubljeni sin / hči je našel-a pot iz konceptualno-ideološko-administrativnega sveta in se 
je odpravil-a v Čisti Vir Vsega Obstoja in Življenja. 

Pozivamo vse ljudi, ki v teh besedah in v tem dokumentu prepoznajo iskrenost in resnico, 
da ga preučijo in se v miru in nevtralnosti, znotraj Skupnosti Človeka pridružijo svobodi. 

Odgovornost  

Človek popolnoma in v celoti sprejema odgovornost za lastno življenje in za vse posledice 
svojih misli, svojih dejanj in besed. Prav tako je Človek odgovoren za vsako svoje stanje, 
tako telesno, čustveno, umsko, energijsko ali drugačnega značaja. Zavračamo kakršno koli 
trditev kogarkoli, da je odgovoren za katero koli od zgoraj omenjenih naših stanj. 
Odgovornost je moja. Skratka, soočamo se sami s seboj in prevzemamo odgovornost za 
vsa svoja dejanja, v vseh pogledih, za svoje misli, besede in dejanja. Tu je bistveno 
razumevanje t.i. "konstrukta sovražnika". Ta namreč pomeni razkol znotraj nas, ki povzroči 
energijsko polarizacijo, ki jo projiciramo v svet, da bi se ji v sebi odrekli. V nasprotju s tem, 
ko bomo z ozdravitvijo samih sebe prevzeli sami polno odgovornost za naš svet, pa bo 
ozdravel tudi naš svet z vrnitvijo v resnično enotnost. 

Na enak način od vseh živih ljudi in celo oseb zahtevamo, da vsak prevzame odgovornost 
za vsa svoja dejanja in stanja in preneha biti žrtev lastnih misli in prepričanj in preneha 
upirati prst v kogarkoli v iskanju krivca za nastale okoliščine. 

Odgovornost o kateri govorimo tukaj, ni poklicna odgovornost znotraj nekega sistema 
javnega ali zasebnega značaja. Ta skupnost Živih Ljudi tudi ni del javnega ali zasebnega 
sistema in se ne bo ukvarjala s poklicno ali pogodbeno odgovornostjo in ne sprejema 
nobene naložene institucionalne odgovornosti glede na nesporno dejstvo, da smo 
prekinili vse pogodbe, ki so nas s čimer koli zavezovale. Toda spet smo mi tisti, ki moramo 
prevzeti polno odgovornost, da ne postanemo žrtve in brez moči. 
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Sožitje 

Obveznosti in jamstva skupnosti 

Živi človek in ta skupnost se s svojo častjo zavezujeta, da bosta spoštovala Življenje, ne 
glede na to ali se Življenje zaveda samega sebe ali ne, ne glede na to, v kakšni obliki 
obstaja. Prav tako prisegamo, da bomo spoštovali vsako živo bitje in vse njegove 
lastninske pravice in da bomo na zahtevo vsakemu bitju, ki smo mu storili škodo, povrnili 
odškodnino. Živi človek tudi obljublja, da ne bo nikogar s silo ali z manipulacijo pozival na 
izstop iz iluzije sistema. Vsi so dobrodošli, a šele, ko sami začutijo potrebo, da bi postali 
soustvarjalci Skupnosti. Vsako pridruževanje tej skupnosti, pogojeno z nasilnimi ali 
čustvenimi manipulacijami, ali zaradi drugih strahov, je nesprejemljivo. Svoboda do ne-
zavedanja in nevednosti je neodtujljiva vrednota za vsako obliko življenja. Le z lastno 
izbiro in z lastno voljo brez kakršne koli prisile, se lahko postane soustvarjalec Skupnosti. 
To ne pomeni, da živi človek ne bo vedno in povsod govoril o iluziji sistema in njegovi 
krivičnosti. Takšno izražanje nikogar ne napada ali omalovažuje, ampak se preprosto na 
različne možne načine postavlja v Kozmično polje Resnico. Resnica kot najvišja vrednota bi 
morala biti obveznost in neločljiv del Življenja, saj Življenja in Resnice ni mogoče ločiti, 
zato je dolžnost Živega človeka govoriti resnico in v njej bivati.  

V kolikor bi med izstopom iz sistema nastal določen dolg, ki je razumno veljaven,  
obljubljamo, da ga bomo nadomestili. Če je dolg izmišljen ali je nastal z neveljavno 
pogodbo, s pomočjo manipulacije, predpisov, zakonov in postopkov, ki niso v skladu s 
kozmičnimi in naravnimi pravicami, sta takšna pogodba in dolg do nje nična. Nobena 
pogodba, iz katere je ustvarjen dolg, stranke pa niso v celoti obveščene o posledicah 
njene sklenitve, ker obstaja skrita obveznost, ni veljavna. Živi človek spoštuje vsako 
pogodbo, sporazum, obljubo, dano ob popolnem poznavanju in zavedanju vseh posledic 
njene sklenitve. Ob tej priložnosti opozarjamo vse žive svobodne ljudi, da ne bi 
nepremišljeno in nezavedno sklepali pogodbenih razmerij. 

Človek; Garant miru, suverenosti in blaginje 

Človek je Bitje, ki obstaja, za razliko od državljana, ki mora imeti dokaz o obstoju, katerega 
izda pristojni legalno-pravni fiktivni organ. Državljan obstaja in deluje kot simulant "v 
imenu človeka" in ne kot človek sam. Državljan je suženjsko-vazalna kategorija, ki jo 
opredeljuje Rimsko Civilno Pravo, Rim pa je suženjska družba. Državljan je torej vazal, 
kmet, ki z nevednostjo in sprejetjem dane identitete privoli v to, da postane suženj / blago, 
ker živi v iluzornem svetu, ki ga ne ustvarja ali podpira Univerzalni Stvarnik, brez katerega 
nič ne obstaja. Iluzija o njegovem obstoju se nahaja v Človeku, ker je Človek Pot, Resnica 
in Življenje. Človek je Suveren in Avtoriteta, Človek Je Vir Vsega. 
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V smeri Vira vsega Človek pride samo z gibanjem, z oddaljevanjem od izmišljenih svetov, v 
stik z mnogo-plastnimi možnostmi razvoja življenja in zavesti v resničnem mirnem in 
ljubečem smislu. Državljan je odpadek, suženjski program, ločen od Življenja, kateremu se 
s tem dokument odpovedujemo, na račun ustvarjalca te prevare. 

S tem trenutkom preneham s svojo vero, zavestjo in življenjsko silo hraniti izmišljeno 
vlogo osebe-državljana in sem Življenje Ki Sem. Živi človek se zaveda, da predstavlja 
Manifestacijo življenja, zato bo vedno deloval nerazdeljeno in brez notranjega preloma. 
Notranji razkol in ločitev se projicirata v holografsko polje našega obstoja, da se navzven 
manifestirata na primeren način, in sicer tako, da se izogibamo kruti resnici o naši notranji 
delitvi. Kje vidimo sovražnika in vzrok naše stiske in projekcijo naše jeze in strahu? Zakaj se 
izogibamo pravi Samo-odgovornosti in projiciramo program "Ti si moj lastnik" zunaj sebe 
in čakamo, da vlada, cerkev ali bog pridejo k nam in nas rešijo? To so ključna vprašanja in 
s tem, ko zadržujemo ta vprašanja v sebi, da magnetiziramo in poživljamo svoje 
razumevanje ter da sprožimo odgovore, začenjamo razumevati Koncept Suverene 
Svobodne Volje. Zakaj pomanjkanje naše resnične volje sprejemamo kot nekaj 
normalnega in sprejemljivega? Zakaj si ustvarjamo ločevanje in projiciramo krivdo in 
odgovornost izven sebe? Z zavedanjem teh najvišjih resnic o ustvarjanju resničnosti 
postane Človek edini možni Porok Miru, Suverenosti in Blaginje, ker se nobeno drugo bitje 
tega ne zaveda ali pa nima možnosti za to. 

Obvestilo uslužbencem sistema 

Uslužbenci sistema in drugi ljudje, ki se še niso prebudili iz svoje iluzije ter služijo pogubni 
ideologiji, niso Človekovi sovražniki. So ljubljene Sestre / Bratje Človeka in z njimi ravnamo 
s Spoštovanjem, Ljubeznijo in Mirom. Kljub temu pa vse Sestre in Brate, ki delujejo kot 
uslužbenci sistema opozarjamo, da je sistem, v katerem delujejo, manjvreden, saj se 
nanaša na fizične in pravne osebe, dvodimenzionalne, papirne entitete nižjega reda. 
Takšne službe in agenti ne veljajo za živa bitja, temveč za osebe, ki imajo zaradi 
pomanjkanja Duše, Človeštva in Življenja zgolj videz življenja. Glede na to, da je vsak v 
celoti odgovoren za to, kar počne, z ljubeznijo in razumevanjem opozarjamo, da je vsako 
dejanje, ki je usmerjeno zoper Živega Človeka, ki ne dela nobene škode, v nasprotju s 
kozmičnimi in naravnimi zakoni, in prav gotovo bo vsak človek v vlogi zastopnika, za lastna 
dejanja odgovarjal pred Vseprisotnim in Večnim  Življenjem. 

Pravila, ki jih je sprejel državni zbor Republike Slovenije, se nikoli niso nanašala na Živega 
Človeka. V odnosu do Kozmičnega in Naravnega prava je ustavno-pravni red nižji v 
hierarhiji pravne države in nima možnosti sprejemanja zakonov, zavezujočih za Življenje. 
Človek je Življenje, parlament pa teh sposobnosti nima, zato ne nadzira življenja. Oseba je 
fikcija in parlament lahko upravlja s fikcijo le, če se Človek strinja. S tem dokumentom so 



  

Stranica 29 of 39 

 

vse pravice nad Živim Človekom, ki jih sistem, tj. zastopniki sistema, smatrajo kot veljavne, 
preklicane, kot da nikoli niso obstajale, in so že od samega začetka nične. Republika 
Slovenija in vse druge nacionalne države v današnjem sistemu so registrirane kot trgovske 
družbe. To so iluzorne stvaritve, ideje in ideologije, ki v resnici ne obstajajo, zato je njihova 
pristojnost nad Življenjem nemogoča. S tem dokumentom se to stanje ugotavlja tudi kot 
pravno dejstvo najvišjega reda, kot Resnica. 

Simboli skupnosti 

V svetu papirjev je neizogibno imeti določen (poseben) logotip, simbol s katerim se 
Skupnost vizualno in jasno izkazuje. Koordinatorji Skupnosti so odločili, da bo Skupnost 
predstavljena z belo zastavo, ki vsebuje logotip/pečat Skupnosti. Bela zastava je od nekdaj 
simbol Miru in Nevtralnosti, kajti ko tisti, ki pride, pride pod belo zastavo, izjavlja, da ne 
sodeluje v kakršnem koli spopadu, ne zavzema nikakršnih strani. Je istočasno tudi simbol 
izstopa iz kakršne koli trgovinske vojne, to je vojnega delovanja, kar je pravzaprav tudi 
namera in smisel ustanovitve Skupnosti. 

Logotip Skupnosti je človeški prstni odtis, rdeče barve, ki ponazarja Življenje, Kri in 
Človeka, Enosti s/z korenino/izvorom,  kar predstavlja zavetje življenja, iz katere(ga) izhaja, 
za razliko od administrativnega/upravnega ozemlja, ne glede na njegove izraze, ponazarja 
Življenje Enosti, ne glede na njegov izraz, ter tako zapusti izmišljeni politično-pravni svet. 
Pečat sestavlja krog premera 38 mm, znotraj katerega se nahaja logotip skupnosti, v 
notranjosti pa je krožno napisano "Skupnost suverenih ljudi na zemlji "na zgornjem delu 
in" Živi človek" na spodnjem. Nobena stvar, lastnina, prostor, avto, druga nepremičnina, 
lastnina  ali dokument, označen s simboli Skupnosti, ne pripadajo (niso) del fiktivnega 
(izmišljenega) trgovinskega ustavnega reda. Zastopniki sistema nimajo nobenih pooblastil 
pred komerkoli, ki se predstavi z uporabo teh simbolov. Javno spletno mesto skupnosti je 
www.zivicovjek.org 

Infrastruktura 

Uporaba infrastrukture, ustvarjene znotraj sistema, ki se v glavnem, vendar pa ne 
izključno, nanaša na ceste, je neodtujljiva pravica Živega Človeka, saj je vsaka cesta 
narejena na Zemlji in iz naravnih virov Zemlje, ti pa pripadajo Človeku. Enako je z vodo in 
zrakom. Druge nematerialne javne dobrine, kot so zdravstvo (zdravstvena oskrba), 
izobraževanje ali nekateri drugi privilegiji, ki jih ponuja država, niso naravne in prirojene in 
Živi človek jih ne bo koristil. V primeru, da jih koristi, jih bo uporabljal v skladu s cenikom 
in pravili ponudnika storitev. 
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Živ Človek si pridržuje pravico do popolnega upravljanja vseh zemeljskih virov, saj ti 
pripadajo v smislu posesti in upravljanja njemu in ne fiktivno vključenem stvaritvam, ki so  
Človeka odtujile od rojstnih pravic.  
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Pravni učinek 
 
Pravno Sredstvo 
 
Izražanje Svobodne Volje Suverena ni pravni postopek; ker izmišljeni (fiktivni) pravni 
postopki ne priznavajo Suverenosti, je Suverenost nad tem; saj je resničen in življenjski 
izraz Človeka, osvobojenega vsakršnih zavajajočih ideoloških vplivov. Zato tudi tukaj jasno 
in odkrito vprašamo/sprašujemo vsakega Živega Človeka, kot tudi predstavnike 
izmišljenih/fiktivnih upravnih združenj: "Ali naša izražena svobodna volja in nameni, ki jih 
objavljamo transparentno, na kakršen koli način krši, zaseda, omejuje vašo svobodno voljo 
in če, na kakšen način? Ste na kakršen koli način oškodovani in ali obstaja nevarnost 
oškodovanja ali ogrožanja vaših interesov? Ali so naše tu izražene namere in Objave na 
kakršenkoli način v navzkrižju z vašimi namerami in na kakšen način? " 
Vsako pritožbo ali trditev, da izpodbijate Objavo v celoti ali kateri koli njen del, je potrebno 
skupaj z dokazili in utemeljenim zahtevkom, predložiti na naslednji naslov: 
_____________________________________________ ali elektronsko na elektronski 
naslov: info@zivicovjek.org. 
 
Po Načelu ljubezni, Miru in Dobre Volje vam dajemo razumen 30-dnevni rok od datuma 
prejema Obvestila, da ga lahko preučite in se po želji nanj odzovete. V kolikor ne 
odgovorite, se bo štelo, da nimate nobenih pripomb ali ugovorov na katerikoli dela 
dokumenta, s tem molče javno priznavate, da tukaj izražena Suverena Svobodna Volja ne 
ogroža nikogar in ničesar in da je v celoti v skladu z Naravnimi pravicami vsakega Živega 
Človeka. 
 
Učinki Razglasitve 
 
Ta Razglasitev Svobode in Suverenosti Živega Človeka velja za vsakega Človeka, ki je postal 

ali bo postal Soustvarjalec Skupnosti in je sprejel vse njene postulate in načela kot take. 

Šteje se, da je vsak Človek, Soustvarjalec Skupnosti, s tem dokumentom objavil 

Osvobojenost od izmišljenega sistema in je popolnoma svoboden v formalnem in pravnem 

smislu ter v vseh drugih pogledih. Kako bo Svoboden Človek Živel Svobodo in uporabljal 

Znanje in to Objavo, je povsem osebna zadeva vsakega posameznika. Vsak Človek, 

Soustvarjalec Skupnosti, prevzame polno odgovornost za vsako dejanje in posledice takega 

dejanja, ki temelji na sodelovanju v tej Skupnost in zunaj nje. 
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Zaključek 
 
Na koncu tega slovesnega dokumenta je vključen tudi trenutek tišine, ki glasno odmeva v 
zavedanju/umu ustvarjalcev tega dokumenta kot tudi v vseh tistih, ki jim je ta dokument 
namenjen. Mi smo večna tišina, ki je sposobna ustvariti glas, življenje in se spet vrniti v 
tišino, iz katere izvira vse. V tem področju se odpira moč tišine in sinergija ljubezni. To je 
alkimija, ki jo vdihavamo skozi zrak, eter in vse pore našega bitja in nam jasno pove, da 
četudi smo v tem svetu, zagotovo nismo s tega sveta.  
 
 
Na Zemlji 
datum 12.1.2019 
 
 
 
Koordinator multidimenzionalnih pitanja: 
Mile Kovačić 
 

Koordinator zemaljskih pitanja: 
Vedran Miočić-Stošić 

 
Koordinator spiritualnih pitanja: 
Gordan Pilić 
 

Generalni koordinator: 
Dražen Kasalo 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dodatek: 
 
• Kazalo izrazov 
• V vednost in ravnanje  
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Kazalo pojmov: 

Besede in izrazi v tem dokumentu so lahko tolmačeni zgolj s strani ustvarjalca dokumenta, 
ker on najboljše ve, kakšen je njegov resnični namen. Vsako drugo tolmačenje od 
kogarkoli drugega  je nično. Nobeden pravni ali katerikoli drugi slovar od tega trenutka 
dalje ne veljajo več za Živega Človeka, ker je s tem dokumentom popolnoma prekinil vse 
vidne in nevidne vezi z legalnim svetom prava. 

Slovar 

V današnjem svetu je vseprisoten problem besed in komunikacije,  ker je potrebno vsako 
besedo tolmačiti. Glede na to, da  dokument v bistvu pripada tistemu, ki ga je kreiral, je 
normalno postaviti pravilo, da je njen kreator edini pooblaščen za tolmačenje besed iz 
dokumenta,  ker edino on ve, kaj je hotel povedati in kakšna je resnična namera tega 
teksta. Iz tega razloga postavljamo tukaj slovar osnovnih pojmov, ker ni časa za karkoli 
drugega. 

Človek-duša; Stvarnikova iskra Življenja utelešena v biološkem telesu moškega ali 
ženskega spola, oba utelešena kot popolnoma enakopravna, predstavljata le različna 
aspekta življenjske izkušnje Duše, tako kakor moški kot ženska, vsak od nas združuje oba 
aspekta od katerih je eden dominantnejši glede na biološko telo.  

Resnica – stanje Absolutnosti in Nevtralnosti, kar zajema vse pozicije, vendar se ne drži 
niti ene. Izjava ali delovanje iz te pozicije, ki zajema vse pozicije je Resnica in Ona je Samo 
Ena. Glede na to, da Resnico zajemajo vse pozicije, ni odvisna od nobene, torej je Resnica 
brezpogojna in se ne more definirati, niti je ni mogoče zajeti v kakršnokoli misel ali idejo. 
Resnica je spoznana izkušnja Človeka, Resnica Je. 

Laž – vse kar ni resnica. Subjektivna resnica, pogojevana resnica, resnica, ki ne zajema 
vseh pozicij  

Človek – resnično bitje absolutnega karakterja, nastalo iz absolutnosti Stvarnika, ki ga je 
ustvaril po svoji sliki in okoliščinah. Duhovno bitje zavestno vseh svojih dimenzij.  

Oseba – IME IN PRIIMEK, lažno bitje relativnega in imaginarnega karakterja, nastalo z 
definicijo in identifikacijo ter z določeno pozicijo in vlogo. Gledano iz te pozicije, se oseba 
sicer zdi resnična, dokler ne stopi v drugo pozicijo. Tisti, ki je odvisen od pozicije je 
subjektivnega karakterja, torej lažen. 
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Družba – skupina ljudi ne glede na to ali so organizirani ali ne. Družba je lahko resnična, če 
so njegovi člani živi ljudje absolutnega karakterja ali lažno, če so njihovi člani izključno 
osebe raznih relativnih karakterjev in pozicij. 

Država – Lažna družbena organizacija, ki jo sestavljajo osebe ozkega pozicijskega kroga, pri 
čemer se prvenstveno misli na pravne in fizične osebe različnih kapacitet. Politično-
administrativna organizacija, katera ima monopol za uporabo nasilja med izvajanjem 
zakona/pravila, ki jih sprejema za ljudi, ki živijo na določenem teritoriju. 

Pravo – Možnost delovanja brez posledic delovanja in s popolnim znanjem o posledica, ki 
so absolutnega karakterja. Pravice, ki se nanašajo na Človeka so prirojena njegovemu bitju 
in njegov neodtujljivi del, zato so Resnica in mu jih ni mogoče vzeti, ker se s tem menja 
bistvo Človeka. 

Privilegij  –  ko ima nekdo neodtujljivo pravico, se ji lahko odreče ter da drugemu 
določene dele iste, to je možnost in sposobnost dana neki drugi osebi, da lahko dela to, 
kar drugače ne bi mogla zaradi avtoritete/gospodarja pravic. Privilegiji obstajajo kot 
fenomen nenaravnih sistemov in so najpogosteje dane pod pogojem dolga. Odobren 
privilegij se lahko poveča, zmanjša ali ukine z voljo gospodarja pravic. 

Dolžnost – Dolg, ki ga je oseba dolžna od-delati ali odplačati na osnovi pravic, ki jih je 
pridobila znotraj lažnega sistema in lažne avtoritete, nepretrgano vezana s privilegijem, je 
lahko ukinjena s pravilom, aktom, statutom ali pa milostjo avtoritete/upnika. 

Pravni promet – Trgovanje s privilegiji in dolžnostmi za osebe znotraj sistema je vnaprej 
določeno. Da bi človek bil del tega, se mora prostovoljno odreči svojim naravnim pravicam, 
izgubiti svoje bistvo in postati oseba, katera lahko prejema na sebe privilegije in dolžnosti.  

Ustavno-pravni red – Imaginarni sistem, v katerem so določena pravila pravnega prometa 
z dokumentov, ki ji pravimo Ustava. 

Ustava – vrhovni dokument (bog) znotraj ustavno-pravnega sistema. Dokument, ki določa 
ozko kategorijo znotraj vladavine prava ali pravnega reda, ki je v glavnem pisana za 
vzpostavljanje družbeno-političnih organizacij imenovanih države, znotraj katerih 
prebivajo osebe imenovane državljani in državljani s privilegiji in dolžnostmi. 

Vladavina prava /zakona – hierarhijski ustroj zakonov in prava, vse od zakona najvišjega 
reda, kar so Kozmični zakoni Ustvarjanja in naravni zakoni Zemlje. Vsak zakon ali pravilo, ki 
ni v skladu z zakonom/pravom višjega reda krši vladavino prava/zakona. 
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Stvarnik – Tisti, ki Je, Jaz Sem, vseprisotni, brezčasna zavest, energija, ki tvori življenje in 
vse življenjske oblike. Samo eden obstaja, od katerega je nastalo vse drugo. Bistvo Človeka 
in eno s Človekom.  Absolutnost, Resnica, Obstoj, Resničnost, nedeljiv od Človeka in 
Kreacije (Bog) 

bog – religiozna entiteta, gospodar sveta in vsega v njem, omejena čustva, zahteva 
spoštovanje, ne more ustvariti življenja. Bog je različno in manj v hierarhiji Kreacije od 
Stvarnika relativnega karakterja. Ločen od Kreacije in Človeka, živi na zemlji. Ni 
vseprisoten in absoluten. Je človekov  gospodar in ultimativni sodnik in krvnik.  Je 
sovražnik vseh, ki se mu ne klanjajo in se ga ne bojijo. 

Religija – relativistična družbeno-politična struktura, katere učenje je zasnovano na 
polarnosti dobrega in zlega, njeni temelji pa se imenujejo dogme, ki se kot takšne ne 
morejo in se ne smejo preverjati. Lažna družba oseb, ki so povezane s krivdo, sramoto, 
grehom in grožnjo večnega prekletstva, vendar lahko dobijo rešitev le po posredništvu 
predstavnika religije. 

Dogma – pogojna laž, tj. laž, za katero se ve da ni resnica, vendar se smatra kot takšna 
zaradi potreb manipulacije. Laž, ki jo sprejmemo kot resnico, samo zato, ker je um ne 
more prepoznati, zato se mu ta servira kot zaželena, sprejemljiva in nedvomna. 

Um – misleče človekovo telo, intelekt, katerega spoznanje temelji na informacijah v obliki 
besed in elektromagnetnega impulza – biološki računalnik. 

Sodba – označuje delovanje ali razmišljanje, ki vzame v ozir vsa dostopna dejstva, 
verificirana skozi objektivne izkušnje, znanje, duhovnost, psihologijo ter na osnovi tega 
sprejme zaključek in določeno navodilo za delovanje.  Da bi se lahko sodba tako tudi 
imenovala, mora biti nepristranska in objektivna. Objektivna sodba je tista, v kateti 
predmet opazovanja in verificiranja nima vidnih stičnih točk z tistim, ki to presoja na 
temelju samo njemu značilnih kvalitet. Sodba osvobojena ega in osebnih interesov, četudi 
ima individualne kvalitete, se lahko smatra kot objektivna, saj je kot takšna osvobojena 
vseh interesnih, identifikacijskih vezi. Sodbe znotraj pravnega procesa niso sodbe, temveč 
administrativni procesi. 

Legalnost – Izraz, ki označuje tisto, kar je v skladu z zakonom, pri čemer se misli na zakone 
sprejete od zakonodajnega telesa znotraj fiktivnih pravnih redov. Usklajenost ali legalnost 
lahko preveri samo sodišča in če je nekaj neusklajeno, potem je to nelegalno. 

Zakon – najpogosteje je uporabljan v znanosti skozi opisovanje različnih matematičnih, 
kemičnih, fizikalnih in drugih procesov, ki imajo svoje determinante, ki vedno veljajo 
znotraj istih omejenih pogojev in so zato zakoni. Naravni pojavi so urejeni z nekimi 
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zakonitostmi, ki so jih odkrili ljudje s svojim opazovanjem in ugotovili, da se ponavljajo ter 
jih imenovali zakoni. Zakoni so nespremenljivi, nepreklicni, nepodrejeni tolmačenjem in 
nimajo določene nobene sankcije za njihovo kršenje, ker se niti ne morejo kršiti, delujejo 
pa tudi na tiste, ki ne vedo za njihov obstoj.  Zakon je univerzalna kategorija. 

Pravilo – Dogovorjena ali samooklicana norma obnašanja in delovanja relativne kategorije. 
Velja tedaj, kadar tisti, ki jo je sprejel reče, da velja in na način, na katerega pravi, da velja. 

Ne obstajajo nikakršne sankcije razen tistih, za katere tisti, ki jih je sprejel pravi, da veljajo. 
Natančnost pravila ne obstaja, ker ga vsak lahko razume drugače. Pravilo je lokalna 
kategorija, pokorjena spremembi, nerazumevanju, napačnemu tolmačenju in se lahko 
prekrši.  

Zemlja-materialno Bitje ustvarjeno od Stvarnika. Celota Narave, Biljk, Živali, Moneralov, 
Morja, Tal. Vse okoli nas, ki ima vonj, okus, barvo. Tam kjer bivamo, obstajamo.  

Svet – imaginarna zemlja, ki ni bila ustvarjena od Stvarnika. Sestoji se od konceptualnih 
idej in ideologij kot npr.:država, religija, institucija, družbeno-politično telo, 
administrativnih pravil, družbenih pravil, pravnih norm in zakonov, titul, znanstvenih norm, 
drugih pravil. Svet je lahko tudi individualna kategorija, ravno tako fiktivnega karakterja, ki 
obstaja le v glavah posameznika. Svet je subjektivna kategorija in kolikor umov je, toliko je 
svetov, za razliko od zemlje.  

Pogodba – urejen odnos med dvema ali več strankami, v katerem se izmenjuje določene 
pravice in obveznosti. Pogodba se sestoji od pravice, dolžnosti, načina dobave, kazenskih 
mer in pristojnega sodišča za stranke glede spora. Lahko je sklenjena  na več načinov, v 
katerem je najpogostejši tišina.  

Misel – najvažnejša vesoljna energija, ki je v stanju, da oblikuje tudi usodo vladarjev, kakor 
tudi, da gradi nove galaksije. Originalni, kreativni princip dobljen direktno od Stvarnika, 
tisti, ki lahko ustvarja na isti način, na katerega ustvarja tudi Stvarnik. Božansko orodje 
Kreacije je darovano Človeku. Potencial človeške misli je neomejen, razen če seveda, 
človek ne misli nasprotno. 

Ideja – Kreativni princip vezan za misel. Usmerjena misel, ki odvisno od svoje moči lahko 
materializira ali ustvari na nek drug način. Njena materializacija je v veliki meri vezana za 
moč misli in njeno hitrost.  

Zavest -  Prostor v katerem se vse dogaja in ki se tega dogodka zaveda. Zavest je ta, ki 
upravlja z mislimi in kreacijo. V kolikor zavesti ni, ni ničesar. Pojavlja se v dveh oblikah: 
zavest o sami sebi in nezavest o sami sebi. 
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Sistem – organizacijski fenomen, ki je nastal od pravil, zakonov, procedur, form, ki vodijo v 
naprej določeni konceptualni smeri, v kateri mora obstajati oseba, ki izvaja te zakone in 
pravila, če je sistem umetno ustvarjen. Tako je nemogoče, da znotraj sistema obstaja 
človek. Zakaj? Zato ker je človek nepodložen matematičnim formam in formulam, od 
katerih se sistem izključno stoji. Spontanost in nepredvidljivost žive narave ne more nikoli 
biti ukalupljena v nikakršen sistem. Človek lahko zavestno postane del sistema, ampak le 
do te mere, dokler je sistem, podrejen njemu, ne pa on sistemu. Sistemi, ki so naravno 
upravljani s samim seboj, so avtonomni, ker je v njihovo šifro vgrajena informacija o 
smislu in ciljih sistema. To je sistem univerzalne inteligence.  

Informacija - Podatek v obliki slike, impulza, besed, ki ima določen pomen interpretiran s 
strani uma. Informacija tvori formacijo, oblika, ki je definirana z danim pomenom. V 
kolikor informacija nima pomena, ne more biti sprejeta z umom in v svojem bistvu ni 
informacija. 

Znanje – Znanje temelji na poznavanju pomena informacije. Več informacij kot lahko um 
prebere, večje je njegovo znanje. Um ne ocenjuje resničnosti informacije, temveč le njene 
logičnosti in polemike. Tako se z različnim znanjem o isti informaciji tvori polemike, katera 
se poizkuša prevladat z logiko.  Računalniški način analize. 

Spoznanje  -  znanje, ki ne temelji na informacijah ali pomenih določenih stvari in pojavov. 
Takšno znanje je intuitivna kategorija zunaj/nad umom. Ta občutek govori nekaj o nečem 
in občuti resničnost ali lažnost istega. Takšna spoznanja so mnogo bolj zaželena od 
mentalnega znanja, vendar tudi bolj kontroverzna, ker se ne morejo dokazati z 
znanstvenimi metodami.   

Pogoj – bistvena komponenta uresničevanja ali obstoja nekoga ali nečesa. Pogoj je fiktivna 
lastnost, ker v Resničnosti je Stvarnik edini pogoj in vse obstaja brezpogojno samo skozi 
Stvarnika. Če je nekaj pogojeno, da bi obstajalo, potem to ni Resnica. Za Resnico in Obstoj 
ne obstajajo pogoji, saj sta brezpogojna. 

Tolmačenje – mentalno-lingvistični proces ali postopek, s katerim se pojasni ali odreja 
pomen nekoga ali nečesa. Tolmačenje je fiktivna umska kategorija, ki je odvisna od 
samega tolmača. Gospodarji sveta so tisti, ki imajo moč tolmačenja. V tem sistemu so to v 
glavnem sodniki, pravni in religiozni. Tolmači so gospodarji informacij, glede na to tudi 
znanja.  

Znanost – disciplina, ki je pooblaščena tolmačiti določene pojave v skladu z znanstvenimi 
doktrinami. Pooblaščeni tolmači in gospodarji znanosti se imenujejo znanstveniki. 
Znanstveniki so tisti, ki imajo potrdilo, da so pooblaščeni tolmačiti znanstvene pojave, ki 
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jim jih dodeljuje univerza, ko zaključijo njihov izobraževalni proces. Potrdilo od univerze se 
lahko tudi ukine, še posebno, če znanstvenik obrača znanstvene doktrine. 

Doktrina – Skupek pravil ali procedur, s katerimi se nekaj dela, analizira, tolmači in ukazuje. 
Sistematični pristop k znanstvenim dejavnostim, ki kot takšne prinašajo vedno iste vnaprej 
določene rezultate. Načela, ki kot takšna morajo biti spoštovana.  

Bitje – Bit – najpomembnejši del nečesa, bistvo. Tisto kar odreja bistvo stvari in jo tvori. 
Če nekaj nima bistva, ni bitje. Če je bit fiktivna, je tudi  bitje fiktivno. Če je bit resnična, 
živa, je bitje stvarno, živo. Le Stvarnik je Resničen, torej je On edina Resnična Bit in 
njegove kreacije so tudi Edina Živa Bitja. 

Trgovina -  proces menjave pravic in privilegijev pod določenimi pogoji, kjer se 
prvenstveno misli na trgovsko pravo. 

Fikcija – izmišljeni svet, ki takšen kot je,  ni materializiral, niti dovršil. Njegova dovršitev 
verjetno niti ni mogoča, ker je zamišljen v nasprotju z Naravnimi zakoni Kreacije. Takšen 
svet ni avtonomen, ker ni dovršen, zato mu je potrebna zunanja energija in zanimanje, da 
bi obstal. 

Koncept – ideja rojena v umu, čigar pome lahko ima stične točke, vendar ni nujno, z 
realnostjo. Koncept je surova misel, ki je v prvi fazi svojega razvoja.  

Skupnost – organizirano telo živih ljudi, ki so s svojo voljo brez vsakršne prisile in pri 
zdravem umu postali soustvarjalci tega telesa in iz katerega s svojo voljo lahko v vsakem 
trenutku izstopijo.  

Vsak termin, ki tukaj ni definiran in je predmet spora v tolmačenju, je lahko tolmačen 
samo s strani ustvarjalca dokumenta. 
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V  vednost in ravnanje 

• REPUBLIKA SLOVENIJA 

• RIMSKA KURIJA; SVETI SEDEŽ; VATIKAN  

• CITY OF LONDON; LORD MAJOR Westminster City Hall, 64 Victoria Street, London, SW1E 
6QP 

• BRUSSELS; SVET EVROPE  

• WASHINGTON D.C. - SEC I FED 

• NEWYORK – United Natons, 405 East 42nd Street, New York, NY, 10017, USA 

• U.S. Securites and Exchange Commission 
 
Po splošno sprejeti metodi, po kateri je obvestilo principalu obvestilo agentu in vsled 
katerega je obvestilo agentu obvestilo principalu, smatramo da so vsi deli celotnega 
svetovnega pravnega sistema in njihovi zaposleni, ne glede ali so javni ali privatni, 
obveščeni. Neznanje, po prav tako splošno sprejeti metodi ni pravno sredstvo, zato se 
noben človek ali oseba ne more sklicevati na to. 

 


