
Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

Návrh na spolupráci
(slouží jako podklad k uzavření Dohody o spolupráci)

1. Já*:

.....................................................................................................................................
(navrhovatel - prohlášený Živý Člověk)

2. V zastoupení*: 

......................................................................................................................................

          (vlastní název společenstva)

3. Forma společenstva*:

......................................................................................................................................

              (občina, družina, klub, občanský klub, družstvo, občanské družstvo, rodový statek, rodina, apod.)

se plně ztotožňuji s cíli Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy a 
jako prohlášený živý člověk i se Statusem Svobodného Suverénního Živého Člověka1.

Tímto navrhuji spolupráci se Společenstvím Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a 
Moravy. Rovněž souhlasím, aby byly mé údaje a kopie dokumentů vedeny v evidenci SPŽČSČM pro 
interní potřeby.

Spolupracovat máme zájem v oblasti*: (uveďte nejhlavnejší činnosti Vaší komunity) 

V: ….................................................  

Dne:  …............................................  

     .....................................................................................
      Podpis prohlášeného Živého Člověka s otiskem palce

           Všechna práva vyhrazena

* Položky s hvězdičkou je nutné vyplnit
1 Status Suverénního Živého Člověka – viz https://zivyclovek.com/dokumenty/status-cz
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Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

Přílohy k návrhu:

1. Kopie Prohlášení za Živého Člověka nebo obdobné listiny – pokud nejste dosud prohlášen
můžete s plným vědomím své zodpovědnosti využít vzor na webu zivyclovek.sk nebo 
zivyclovek.com

2. Kopie Zřizovací listiny vašeho společenstva

3. Příloha č.1 k návrhu na spolupráci  (nepovinná) s vyplněnými údaji (je součástí tiskopisu)

Postup pro odeslání Návrhu:

Návrh se všemi požadovanými přílohami můžete zasílat prostřednictvím e-mailu nebo poštou:

pro Čechy a Moravu: jarilo@volny.cz, Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech
a Moravy, Halenkov 318, 756 03 Halenkov

pro Slovensko: Nallara@azet.sk, Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a 
Moravy, Hrabiny 297/6, 038 61 Lipovec

Další informace:

Váš Návrh na spolupráci bude zřizovateli Společenstva Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, 
Čech a Moravy projednán a v případě všech náležitostí bude navrhovatel vyrozuměn 
kompetentním zástupcem písemně nebo emailem v termínu do 30-ti dnů od data jeho doručení. 
Následně bude navržen termín pro uzavření Dohody o spolupráci.

Kompetentní budou odpovídat na zaslané Návrhy na spolupráci do 30 dnů od doručení.

Na každý Návrh na spolupráci bude za SPŽČSČM individuálně odpovídat:

Kompetentní slávka z RODu Murček a josef z RODu poláchů se zavazují, že doručená dokumentace 
bude zaevidována v SPŽČSČM a bude sloužit výlučně pro naplňování cílů SPŽČSČM v souladu s jeho 
Stanovami.

Návrh pro první zájemce je potřeba doručit do termínu 31.7.2022. Po tomto termínu budou 
zájemci dle možností začleněni do další fáze.

V průběhu srpna 2022 bude uskutečněno setkání se všemi zástupci jednotlivých společenství

Více informací a formuláře ke stažení na: https://zivyclovek.com
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Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

Příloha č.1 
k návrhu na spolupráci

Další informace o společenstvu (doporučujeme uvést stručné informace)

Náplň a cíle společenstva*:

Spolupracovat máme zájem v oblasti* (uveďte nejhlavnější činnosti Vaší komunity): 

Způsob řízení: 

(pokud máte vytvořenu strukturu řízení, můžete ji zde uvést, pokud to není v rosporu s vašimi 
vnitřními pravidly)

Další odkazy a přílohy: 

(dle vašeho uvážení zde můžete uvést např. odkazy na webové stránky, projektové webové stránky, 
projektové materiály, aktivity a.)

Kontaktní informace*: (adresa, email, telefon apod.)

* Položky s hvězdičkou je nutné vyplnit
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Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

Status Svobodného Živého Člověka
Svobodný Suverénní Živý Člověk má Tělo z masa, kostí a v jeho žilách koluje krev, Duši, Ducha, 
kterou tvoří paměť, rozum a vůle, Svědomí, Vědomí, Mysl.

Mezi Svobodným Suverénním Živým Člověkem a Tvůrcem není žádná překážka, proto se v 
pyramidálním uspořádání světa v této realitě nachází hned pod Tvůrcem.

Svobodný Živý Člověk je SUVERÉN. 

Moc, kterou mu dal Tvůrce vykonává podle svědomí, cti a spravedlnosti prostřednictvím příkazů v 
záležitostech ovlivňujících Rod, Národ a Rodinu. 

Svobodný Suverénní Živý Člověk koná v souladu se svědomím a přímým napojením na Tvůrce - Rod 
- Jistinu.

Svobodný Suverénní Živý Člověk soudí o všem, a sám není souzen žádným člověkem, posuzovány 
jsou pouze jeho činy.

Svobodný Suverénní Živý Člověk nepodléhá otrockým nelegálním zákonům, není persona a podle 
Vesmírných Konů jej nemohou žádné síly ani jiná zřízení napadnout, ohrozit a sahat na jeho 
přirozená práva, svobodu, zdraví, život a zasahovat do jeho biopole. 

Podstatou bytí Svobodného Suverénního Živého Člověka je transcendence - schopnost uvolnit svou
mysl tak, že dokáže vytvořit něco nové a harmonické. Něco dokonalé, co pramení přímo ze srdce.

Svobodný Suverénní Živý Člověk dokáže překračovat hranice mezi projevenými a neprojevenými 
reálnostmi.

Svobodný Suverénní Živý Člověk vstupuje sám do sebe, do svého vlastního nitra a zpřítomňuje svět 
v lidském vědomí a lidském bytí.

Svobodný Suverénní Živý Člověk dokáže sám a s plným vědomím zrušit otroctví na všech úrovních v
této realitě.

Svobodný Suverénní Živý Člověk vědomě přijímá úlohu nést zodpovědnost za své myšlenky a činy.

Svobodný Suverénní Živý Člověk je bojovník a ochránce Rodu, Národa a Rodiny.

Vypracovala dne 08.10.2021 slávka králiková, Svobodný Suverénní Živý Člověk

Se souhlasem autora ze slovenského jazyka přeložil dne 09.01.2022 josef polách, Svobodný
Suverénní Živý Člověk

Tento Status Svobodného Živého Člověka 
podléhá autorským právům podle Zákona 121/2000 Sb., 

jakékoliv kopírování a sdílení i na jiných stránkách podléhá souhlasu autora: 
slávka králiková, Svobodný Suverénní Živý Člověk ©.
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