Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 16
Kraj: Zoom

Prisotni:
#

Datum:

Člani:
# od #.

20.9.2021

Čas
začetka:

19:08

Čas konca:

21:15

Fizično:
#
Oddaljeno: Valentin R., Blaž C., Darko P., Bernard T., Barbara T.,
# Goran S., Eva S., Hilda R., Vojko V., Dušan K., Duška M.,
Vladislav S. (pridružen kasneje)

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.
1. Sekretar Valentina R. poroča o svojem delu v preteklem tednu
- Delovno poročilo sekretarja: Valentin R. je v 37. tednu oziroma od 13. do 19.
septembra leta 2021 prevedel 4 dnevne informativne oddaje Live@5 ter
opravil zajem in pripravil strojni prepis oddaje Life Force tedenskega srečanja.
Ustvaril je nov obrazec za sprejemanje projektov ter posodobil spletno stran v
zvezi s tem. Ustvaril je tudi tri nove spletne strani, in sicer eno z informacijami
o zakonitih zborih, eno s pogostimi vprašanji in odgovori ter eno o Svetovnem
konzorciju za zdravje in velnse.
- Za slednjo stran je ustvaril tudi Google preglednico ter pričel z
organiziranjem dela za vnos elektronskih naslovov ter imen oseb in

Dnevni red:

organizacij, katerim bo Svetovna obveščevalna agencija poslala ukaze
Svetovnega konzorcija za zdravje in velnes za ukinitev plandemijskih
ukrepov. Po telefonu je poklical več podjetnikov ter nevladnih organizacij iz
svoje socialne mreže, ki so prispevali precejšnje število seznamov, s katerimi
se je preglednica dopolnila.
- Podrobno je pregledal informacije na spletni strani Podporne službe za
ljudske uprave in odkril deklaracijo o neodvisnosti vseh živih bitij na Zemlji, ki
je zahtevana komponenta za ratifikacijo. Preuredil jo je v Word dokument, jo
podpisal ter organiziral, da sta jo tudi Vojko V. ter Blaž C. digitalno podpisala.
- Ustvaril in poslal je 11 množičnih elektronskih sporočil z obvestili o novih
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prevodih, Life Force srečanju, novostih pri zakonitem zboru ter vabilom na
članski sestanek. V vse te aktivnosti je Valentin v preteklem tednu vložil 72 ur
dela, kar znese v povprečju 10,3 ure na dan oziroma 14,4 ure na delovni dan.
- Statistično poročilo: Število naročnikov na Telegram info kanal se je
povečalo za 4, in sicer iz 298 na 302, število članov Telegram pogovorne
skupine pa se je tudi povečalo za 4, in sicer iz 53 na 57. Število sledilcev
Facebook strani se je povečalo za 69, in sicer iz 403 na 472. Število
naročnikov na elektronska obvestila o novih prevodih se je povečalo za 108,
in sicer iz 384 na 492, na nova sporočila za delitev napovednikov pa se je
naročilo dodatnih 29 posameznikov, kar pomeni povečanje iz 28 na 57
naročnikov.
- Člansko poročilo: V minulem tednu je Tadej S. prekinil članstvo, zaradi
česar se je število članov zmanjšalo na 24.
- Finančno poročilo: V preteklem tednu je doniral en posameznik v skupnem
znesku 100 €. Trenutna mesečna naročnina za aplikacijo Zoho Campaigns
omogoča pošiljanje množičnih sporočil do 500 naslovnikom. Ker je število
naročnikov na elektronska obvestila že preseglo to številko, bo naročnino
potrebno nadgraditi na paket, ki omogoča pošiljanje obvestil do 1.000
naslovnikom, zaradi česar se bodo redni mesečni odhodki povečali za 6 €.

2. Predsednik Blaž C. poroča:
- Blaž pove, da smo zbrali 3808 e-mailov z namenom da na njih LF /
Konzorcij za zdravje in velnes pošje ukaze, ki varujejo osnovne
človekove pravice. Trenutno čakamo na poziv za oddajo e-mailov,
hkrati pa še dopolnjujemo seznam.
- Blaž pove, da smo zbrali sklop prvih (operativnih) dokumentov
potrebnih za ratifikacijo da jih bosta jutri z Valentinom posredovala
Live Force.
3. Predsednik Blaž C. predlaga: Telegram delovna skupina je
namenjena usklajevanju pri izvajanju delovnih aktivnosti zbora, ki so
bile potrjene na sestankih zbora. Za ostale teme naj se uporablja
pogovorna skupina.
- Hilda protestira, zagovarja spontanost, ekspresijo.
- Bernard predlaga uvajanje pravil bolj poslovne komunikacije.
- Dušan se strinja z razdelitivijo.
- Goran se strinja s Hildo.
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4. Vojko V. predlaga naslednje:
‘’- Vzdržimo se vsakega poseganja na področje drugega člana.
Nedopustno je prepričevanje, podučevanje in žaljenje. Nihče nima
pravice izjavljati ali izražati svojega mnenja o drugem človeku. V
primeru, da ima kdo zoper koga, mora reševati osebno. Biti različen,
drugačen je naša prednost za napredek. Prihajamo iz različnega
okolja in imamo različna prepričanja, to je naša pravica.
- V zboru obravnavamo področja, za katera se zbor opredeli in se tega
držimo. Spremembe so mogoče na podlagi predlogov.
- Predlaga skupino članov, ki bi pregledala spletno stran in
predlagala spremembe. Mnenja je, da stran odraz zbora.
Vse gornje tri točke so z namenom, da se obdrži zdravo delovanje
zbora.’’

- Valentin komentira, da spletno stran gradi kot odziv na zanimanja
ljudi, njihovih vprašanj.
- Goran teži k skrajni poenostavljenosti spletne strani.
- Veča se konflikt glede načina komunikacije; tvorite se dva pola - en
teži k pravilom, drugi k spontanosti in preprostosti.

5. Razno
-

Ladislav bo pripravil predavanje / okroglo mizi na temo
Masonskih simbolov / simbolov vladajoče elite, v četrtek ob
osmih, trajanje predvidoma uro.

-

Hilda predlaga snemanje sebe, svojih izkušenj, svojega
doživljanja… v smislu uvidevnosti do drugih, ki so v vlogi
‘sistemskih policajev’ Vladislav predlaga okoglo mizo kot
alternativo.

-

Vladislav predlaga argumentirano komunikacijo z oblastniki
preko spletnih platform. Blaž pove o svoji izkušnji - da se take
informacije hitro izgubijo.

-

Vojko predlaga, da smo pozorni na strokovnjake iz različnih
področij (npr. policaj, zdravnik) in si shranimo njihove kontakte
/ navežemo stike za primer, da jih bomo potrebovali.
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Teče pogov na temo protestov - ‘’za namesto proti’’ pravi

-

Vladislav, Hilda predlaga, da zaščitimo policaje, Duška povem
kako se lahko na protestih zaščitimo pred huligani.
Valentin pozove nova člana, da se malo predstavita in povesta

-

kaj ju je pritegnilo. Darko in Eva to tudi storita, Valentin pa jima
/ nam še enkrat povzame osnovo Zakonitega zbora Slovenije
in Life Forca.
-

Sprejeti
sklepi:

Ponovno komunikacija o komunikaciji

1. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka 15 JE sprejet : 9 glasov
za, Hilda se vzdrži, Darko in Eva še ne glasujeta, ker sta prisotna prvič

Opravila do
naslednjič:

Opis

Izvajalci

Člani vsebinsko pogledamo
spletno stran in pripravimo 3
predloge kar je dobro in 3 kar je
slabo.

Prostovoljno.

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Duška M.
Lektor:
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