Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik rednega sestanka št. 13
Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:
#

Člani:
# od #.

Datum:

30.8.2021

Čas začetka:

19:00

Čas konca:

21:31

Fizično: Valentin R., Duška M., Goran S., Tadej Š., Julijana Z., Blaž
# C., Dušan K., Hilda R., Vojko V., Bernard T., Barbara T.,
Vladislav S., Tarita S. (pridružena proti koncu), Gregor K.
(pridružen proti koncu)
Oddaljeno:
#

Gostje:
#

Fizično:
#
Oddaljeno:
#

Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov zbora ali vsaj trije (3) člani po 30
minutah od začetka sestanka zbora.
Zbor JE sklepčen.

Dnevni
red:

1. Valentinovo poročilo o aktivnostih ter novostih na spletni strani
Valentin Rozman je v 34. tednu oziroma od 23. - 29. avgusta leta 2021
prevedel 5 dnevno informativnih oddaj Live@5. Napisal je članek ter
oblikoval oglas za knjigo Moč samoodpuščanja za 6. številko revije 5D, ki
izide 1. septembra. Ustvaril je spletno stran z izvlečki predhodno objavljenih
člankov ter povezavami do vseh 5D revij v PDF formatu. Vojkotu je delegiral
prevod SpeakUp oddaje, Barbari pa lektoriranje ekskluzivnega intervjuja s
Kim in Penny, ki ga je prevedla Tarita ter ostalih dosedanjih prevodov. Na
željo članice prevajalske ekipe iz Anglije je ustvaril strojni prepis Life Force
okrogle mize v angleškem jeziku. Preko socialnih omrežij je sprejel več
pripomb glede nejasnosti v zvezi United Network News oddajami, njihovimi
prevodi ter obrazcem za naročanje na obvestila Zakonitega zbora Slovenije.
Zato je ustvaril novo pristajalno spletno stran s poenostavljenim spletnim
obrazcem. Z Barbaro se je uskladil glede sodelovanja za deljenja vsebin po
socialnih omrežjih, ustvaril je Google spletni obrazec za vpis povezav, ter
preko njega v Google preglednico vpisal 45 povezav do Facebook skupin in
strani, ki sta jih nekaj prispeal on, nekaj pa Barbara. Ustvaril je novo spletno
stran z razlago kaj je Life Force gibanje ter kdo sta Kim in Tank. Posnel je
nov video dnevnik za promocijo Zakonitega zbora Slovenije ter ga delil po
socialnih omrežjih. Ustvaril in poslal je 7 množičnih sporočil z obvestili o
novih prevodih in vabilom na članski sestanek. Po telefonu je poklical 6
ljudi, ki so doslej prejeli že večje število elektronskih sporočil, vendar še
nobenega niso niti odprli. Ugotovil je, da so prejemniki večinoma seniorji, ki
niso najbolj vešči digitalnih tehnologij, nekateri pa so bili na dopustu ali so
bili zasedeni z družinskimi obveznostmi. Za vse te aktivnosti je vložil dobrih
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58 ur dela. V primerjavi s prejšnjim tednom pa se je število naročnikov na
obvestila povečalo iz 200 na 250.
Poročilo o delu ostalih članov.
Nihče ne poroča, čeprav je Blaž opazil, da je bilo narejeno predlaga, da se
poročila deli sproti kar v Telegram skupino.
Razprava: Pravilnik obravnave pritožb v zvezi z delovanjem zbora
- Blaž bere pravilnik.
- Bernard predlaga rangiranje priorited pritožb, da se lahko tožitelji lažje
orientirajo oz. vedo kdaj bodo prišli na vrsto.
- Julijana predlaga, da se določi rok odgovajanja na pritožbe / zakonskih
kršitev in tudi kdo konkretno odgovarja na nivo pritožb (porota / posebna
komisija) .
- Bernard in Julijana debatirata glede tega ali so pritožbe vezane samo na
pravilnik zbora ali tudi na državne zakone. Blaž predlaga, da mi
obravnavamo samo pritožbe znotraj zbora, kršenje državnih zakonov pa
prepustimo policiji.
- Goran predlaga, da si izmislimo dva konkretna primera - kršitev znoraj
zbora in kršitev državnih zakonov in pogledamo kako bi jih obravnavali.
- Vladislav predlaga, da se stvari / pravila čimbolj poenostavi in da se
poenoti terminologijo.
- Julijana, Vladislav, Bernard debatirajo o posrednih dokazih / indicih, ki jih
more biti večje število ter o poroti - kdo je primeren za porotnika.
- Hilda predlaga, da se fokusiramo na to, da najprej zberemo vse
dokumente za ratifikacijo in da ohranimo posamezne dokumente preproste
ter jih dodelujemo kasneje; sproti in po potrebi.
Predstavitev možnosti oddaje anonimnih prijav na policijo.
- Blaž predstavi kako je sam oddal anonimo prijavo v zvezi s škodljivimi
snovmi v cepivih in pozove druge, da storimo podobno - v upanju, da bo to
motiviralo državne organe k premikanju in raziskovanju. Pove tudi, da če
vlogo oddamo poimensko, so organi dolžni poročati kako so jo obravnavali,
sicer pa ne.
- Vladislav na podlagi izkušenj kot boljšo alternativo predlaga peticijo, ker to
pomeni večjo maso ljudi, ki lažje premika strukturo družbe.
- Hilda pove, da je redno v stiku s policistom, ki ji ‘poroča’ kako stojijo stvari
pri policiji in pravi, da je prebujenih več kot policistov kot si mislimo.
- Vojko predlaga delovanje preko varuha pravic.
Potrjevanje zapisnika 12. sestanka.
11/12 glasov za; Hilda se vzdrži (ker ni bila prisotna na prejšnjem
sestanku)
Predstavitev zgradbe človeka kot živega bitja.
Blaž s pomočjo animacije predstavi sestavine / dimenzije človeka: fizično
telo, bitje, misleno-čustveni sistem. Poudari razliko med samodirektivnim
bitjem in med polarnim miselno-čustvenim sistemom, ki izčrpava fizično
telo.
Odpre se debata o tem, da se ni smiselno prepuščati avtomatiziranim
čustvom, ampak obstajati kot zavedanje, da smo sami kreatorji svojih misli,
čustev, vzorcev, obnašanj in s širjenjem tega zavedanja opolnomočiti.
Blaž pove, da je vse to, skupaj z rešitvijo samoodpuščanja, detajlno
predstavljeno v njegovi knjigi Moč samoodpuščanja / Izhod skozi matrico
uma.
Blaž in Hilda raložita še efekte Desteni I Process-a, ki je v bistvu osnova te
predstavitve dimenzij človeka.
Razno.
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- Duška predlagam da še kdo pomaga pri zapisnikih.Hilda pove, da se ji
zapisniki zdijo nesmiselni, sploh glede nato, da imamo posnetke.Blaž se
strinja, Vladislav predlaga da se pisno beleži vsaj sklepe.
- Ladislav pove, da želi predstavit simbole Masonov. Nekaj nas izrazi
zanimanje za enourno interaktivno predstavitev.
- Hilda nas vse pozove, da ostanimo spoštljivi do sistemskih ljudi - policajev
in varnostnikom…, da jih nehamo gledat kot sovražnike, ampak jih
dojemajo kot zaveznike in na tak način v praksi sokreiramo zavezništvo.
Vladislav pove, da ima zelo pozitivne izkušnje z ljudmi iz sistema.
Sprejeti
sklepi:

1. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka 12 JE sprejet

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Duška M.
Lektor:
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