Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik rednega sestanka št. 3
Kraj:

Platforma
Zoom

Datum:

Člani:
4 od 4

Prisotni:
5

21.6.2021

Čas začetka:

18:05

Čas
konca:

19:10

Fizično:
#
Oddaljeno: Valentin R., Duška M., Blaž C., Gregor K. (zamudil 15
4 od 4 min)

Gostje:
1

Fizično:
#
Oddaljeno: Tonka B. (zadnjih 10 min)
1

Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov zbora ali vsaj trije člani po 1 uri
od začetka sestanka zbora.
Zbor JE sklepčen.

Dnevni red:

1. Za pečat Blaž predlagam, da vsebuje triglav in/ali lipov list in da je v
krogu okrog besedilo, na vrhu: enost in enakovrednost • zlato načelo,
spodaj pa: Zakoniti zbor Slovenije.
2. Za himno zbora oz. uvod v sestanek zbora Blaž predlagam pesem
Triglav, moj dom, v stilu prve minute iz tega posnetka:
https://www.youtube.com/watch?v=-htJL_3Jy7Q in tudi kot fanfare:
https://www.youtube.com/watch?v=NKutf1R6cvM Sploh, ko bo zbor
potekal fizično, se mi zdi primerno za uvod, da se ljudje umirijo in se tako
sporoči, da se je začel zbor.
3. Za razreševanje notranjih sporov, promoviranje in zagotavljanje
usklajenosti delovanja z večnim zakonom in zlatim načelom ter
zagotavljane transparentnosti delovanja zbora Blaž predlagam, da
ustanovimo Odbor varuhov načel, ki ima vsaj 3 člane. Pogoj za članstvo
pa naj vključuje redno praktično dokazovanje osebne usklajenosti z
zlatim načelom in sposobnost zdravorazumskega
razsojanja/razreševanja sporov, kar vključuje tudi razumevanje delovanja
človekovih miselno-čustvenih sistemov ter ustreznih orodij in postopkov
za zgledno prevzemanje odgovornosti za lastne čustvene reakcije.
4. Blaž: Glede na vizijo strukture povezovanja bi bilo mogoče smiselno, da
se lokalne skupščine imenujejo zbori, državne oz. mednarodne
posvetovalne skupščine pa sveti oz. posveti, kot sem že napisal v
diagramu.
5. Pečat zbora.
6. Blaž: Za vse izvoljene/izbrane uradnike zbora predlagam javno
zaprisego kot pogoj, ta naj vsebuje tudi naslednje: (Glej podrobnosti.)
7. Objava naslova spletne strani našega zbora na svetovni strani zborov.
8. Predlagam, da sprejmemo naslednje smernice o načinu komuniciranja v
zboru, ki smo jih že pred leti pripravili in so bile tudi preizkušene v praksi:
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Zakoniti zbor Slovenije
Dogovor o načinu sporazumevanja (PDF)
Novi
predlogi:

Sprejeti
sklepi:

Zadolžitve
do
naslednjič:

1. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka 2 JE sprejet.
2. Sklep:
ZA: 3 - PROTI: 0
3. Sestanki bodo zdaj ob 19h naprej.
Za: 4 – PROTI: 0
1. Priprava vsaj začasnega pečata, ki ga lahko kasneje po želji dodelamo
oz. zamenjamo. Blaž, Valentin.
2. Dodelava spletne strani z zahtevanimi elementi: Blaž, Valentin.
3. Pregled predlaganih smernic komuniciranja, da jih lahko sprejmemo:
VSI.
4. Priprava skrajšane verzije smernic komuniciranja: Duška.

Valentin ji na začetku predstavil novosti iz zadnjega Life Force sestanka. Povazavo do
spletne strani zbora smo poslali za objavo na http://mydejureassembly.com. Blaž izpostavi,
da za ratifikacijo zbora ni potrebno izpolniti vseh pogojev hkrati, pričakuje se samo, da bodo
vsi pogoji izpolnjeni v roku enega leta od ratifikacije.
Povzetek razprave o točkah dnevnega reda:
1.: Valentin je pokazal slike kot možne podlago za pečat zbora. Do naslednjič Blaž in
Valentin pripravita predloge pečata, da bo vsaj začasno že naslednjič sprejet.
6.: Predlagana zaprisega:
Blaž: Nekaj strnjenih načel, ki jih lahko izpostavljamo v zboru. Predlagam, da postanejo del
prisege vsakega, preden postane za kaj pooblaščen ali izvoljen.
1. Zavedam se večnega zakona enosti in enakovrednosti, po katerem smo vsi del istega vira
življenja in s tem enakovredni, zato je vsaka zloraba življenja zloraba vsega življenja in to ni
dopustno.
2. Zavedam se, da je zaradi večnega zakona najboljše ravnanje zame in za vse nas samo
takšno ravnanje, ki je usklajeno z zlatim načelom: Vse upoštevam in obravnavam tako, kot bi
hotel-a biti sam-a v njihovem položaju, zato drugim ne škodujem, jih ne preziram in jih ne
zlorabljam.
3. Zavedam se, da lahko do najboljših rešitev za vso življenje pridemo le z raziskovanjem in
odprtostjo do novih in drugačnih idej, zato bom vedno raziskoval-a vse in obdržal ter izvajal
samo tiste predloge in rešitve, ki so v praksi najboljše za vso življenje.
4. Zavedam se, da so domneve vir zlorab in nesporazumov, zato se bom odločal-a in ravnala samo na podlagi preverljivih dejstev, domneve pa bom kot takšne izpostavil-a, da bo
vedno jasno, da niso potrjene z dejstvi.
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Zakoniti zbor Slovenije
Valentin
Rozman

Zapisnikar: Blaž C.
Lektor:
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