
Příručka

Živý Člověk
zivyclovek.com

zpracováno pro návštěvníky setkání v Bohuslavicích u Telče 15.-17.07.2022 

S důvěrou předkládáme tuto příručku zájemcům o informace z oblasti 
„Živého Člověka“, které jsou uvedeny na webu zivyclovek.com a zivyclovek.sk

Příručka zivyclovek.com ver. 10.7.2022 1



Obsah
strana

 1  Předmluva  3
 2  Úvodní informace o Živém Člověku  4
 3  Souvislosti  6
 4  Administrace  7
 5  Koncepce  8
 6  Praktické kroky pro podporu a nasměřování Vědomého Člověka  9

 6.1  Projekt Občanský klub 9
 6.2  Blogy Jarila          10
 6.3  Portál jariloSIS.cz                     10
 6.4  Hnutí Jarilo           11
 6.5  Projekty Hnutí Jarilo          12
 6.6  Samotest          12
 6.7  Doklady k prohlášení za Živého Člověka          14

 7  Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy 
15

 7.1  Cíle společenství                  16
 7.2  Spolupráce se Společenstvím PŽČ          17
 7.3  Předlohy a formuláře          19

příloha č.1 – Status Svobodného Suverénního Živého Člověka             20

Příručka zivyclovek.com ver. 10.7.2022 2



Předmluva

Vážení přátelé,

dovolte, abychom vás seznámili se základní filozofií webu zivyclovek.com, který 
vznikl jako pomocný web, do kterého jsme ukládali informace pro vlastní potřebu,
abychom si udělali obrázek o tom, co nám brání být svobodnými ve vlastní zemi, 
na místech, kterým říkáme domov.

Za účelem uchování posbíraných informací jsme je postupně ukládali do 
systematických okruhů, které můžete dnes na webu vidět jako samostatné sekce.

Účelem tohoto webu není za každou cenu přinést informace každému, ale mít je 
k dispozici pro ty, kterým dávají smysl.

Pokuste se prosím věnovat krátký čas úvodním informacím o Živém Člověku na 
následující straně této příručky. Tyto informace vám mohou ušetřit čas při 
hledání toho, co jsme již našli my a také ušetřit čas těm, pro které tento web 
nebude mít smysl.

S důvěrou předkládáme informace všem lidem s úmyslem nejvyššího dobra a 
pro podporu tvorby důstojného společenského uspořádání na Zemi.

Halenkov  8.7.2022

josef z RODu poláchů

  Jarilo
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2. Úvodní informace o Živém Člověku
Živý Člověk

• je mechanismus skutečného převzetí zodpovědnosti vědomým člověkem

• není to únikový mechanismus před systémem

Status Živého Člověka je mj. uveden v příloze č.1  této příručky a obsahuje hluboké
informace o tom, jaké vlastnosti a schopnosti jsou zásadní pro to BÝT Živým 
Člověkem respektive VĚDOMÝM ČLOVĚKEM.

Proces Živého Člověka je vystoupení z podřízených forem hierarchického řízení 
společnosti, neboť Živý Člověk zná způsob jakým žít, aby nebyl manipulován ani 
sám nemanipuloval a nepodřizoval si jiné lidské bytosti. Další charakteristikou 
Živého Člověka jsou také následující vlastnosti a schopnosti:

Živý Člověk:

• je tvůrce (opačná polarita - role = podnikatel, obchodník, zprostředkovatel, 
bankéř)

• nepředává svou sílu jinému, aby jej zastupoval, je tedy svébytný = 
svrchovaný (suverénní) (opačná polarita = závislý)

• žije a jedná podle svědomí

• je empatický - má schopnost se vcítit do druhého

• dokáže navrhnout a dodržovat svá vlastní pravidla, neboť jsou splnitelná, 
důstojná a v souladu se životem

• nepotřebuje být kontrolován nadřazenou institucí ani jinou světskou 
autoritou, neboť jedná v souladu a ve prospěch celku

• dokáže spolupracovat a sdílet společný prostor

• respektuje rozdílnost názorů a zároveň je ochoten respektovat jiné, kteří 
mají svá vlastní pravidla a hodnoty
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V rámci společenského Hnutí Jarilo je vytvořen projekt pro zahájení tvorby nové 
formy společenstva "Občanský klub" na webu: https://projekt-jarilo-obcansky-
klub.mailerpage.com

Každý člověk si může sám představit sebe samotného v pozici zřizovatele 
vlastního společenstva (komunity). Tím si může uvědomit svoji schopnost 
dokázat sám sobě, že je připraven být Živým Člověkem.

Vstoupit do procesu TVŮRCE - Živého Člověka, znamená znát principy 
společenské formy v níž SVOBODU se ZODPOVĚDNOSTÍ je možné ŽÍT. K tomu je 
potřeba mít PRAVIDLA, která si takové společenstvo vytváří.

Jste-li schopni vstupovat do takových úrovní tvoření, je pro vás proces Živého 
Člověka cestou. Neznamená to, že proces Živého Člověka je CÍLEM pro všechny 
jednotlivce. Každý má své poslání a je potřeba si je uvědomit a následovat je.

Doporučení před rozhodnutím vstoupit do procesu Živého Člověka:

• navštívit projektový web "Občanský klub", prostudovat dle doporučených 
kroků v NAVIGACI - kroky 1-6 a nalézt pozici v této společenské formě, která 
bude pro vás naplňující. Díky pochopení principu Občanského klubu se 
každý sám může rozhodnout, která pozice je pro něj ta opravdu jeho. 
Někdo vytvoří společenstvo, protože chápe celé souvislosti, jiný bude 
spolupracovníkem, jiný partnerem. Každý si může najít v této formě své 
důstojné místo. Každý se vyvíjí a po pochopení se každý může posunout 
dál a projevit se v daleko větší míře, než si vůbec dokážete představit

• na webu zivyclovek.com projít Praktické kroky, které předchází rozhodnutí 
vstoupit do procesu Živého Člověka s mechanismem vytvoření a odeslání 
dokladů, které dávají na vědomí do informačního pole Vaše ROZHODNUTÍ a 
PŘIPRAVENOST

• pokud proces Živého Člověka necítíte jako vaši cestu, není potřeba na ni 
vstupovat, protože vaše talenty a schopnosti jsou určeny pro jiná, 
jedinečná poslání vaší duše.
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3. Souvislosti
Základní informace s odkazy a historickými souvislostmi jimiž je řízena 

stávající společnost. 

Tato reálnost je v podstatě systém, kde mocní lidé mají instituce a tyto 
mocenské instituce spravují a vytvářejí tuto společnost. Bilderberg – založen 
maltézským rytířem Josephem Retingerem/.

https://cs.wikipedia.org/wiki/...

Výsledkem jsou války, krize, korupce a pod. Tato skupina lidí rozděluje společnost 
podle jimi vytvořených náboženství.

https://vit-vladimir.ru/sk/int...

Něco je špatného, probuzení si uvědomují, že od narození žijí ve válce. Většina lidí 
chce žít bez krizí, válek, násilí a být svobodní.

Vraťme se do období temného středověku. Musíme se podívat do dějin. Katolická
církev byla velmi snaživá během posledních 1000 let. Během Juliansko - 
Flaviovské dynastie Řím byl impériem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/...

https://cs.wikipedia.org/wiki/...

Toto impérium je náš nepřítel, černá magie a papežské bully jsou prokletí. Papeži 
jsou a byli černí mágové. Všichni byli dosazení z rodů černé šlechty /např. 
Pallavicini, Massimo, Orsini, Borghese/

Více o souvislostech naleznete na webu v sekci: SOUVISLOSTI
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4. Administrace
Jak je to řízeno a spravováno v rámci světa? 

Administrace Cestui Que Vie trustu!

Případ se netýká „spravedlnosti“. /Jedná se o správu trustu - smluvní vztah mezi 
vámi a správcem trustu, tj. Stát/. Oni / úředníci, soudci .... / představují trust, který 
vlastní stát, a pokud jsme příjemcem benefitů trustu -/vy jste příjemce benefitů, 
jenže vytvořením s.r.o. ze všech států, jsme přišli různými podpisy např.. vydáním 
nového občanského průkazu i o tuto pozici a už nemáme žádná práva, jen 
privilegia, která si nakonec platíme sami a to zdravotní pojištění, sociální pojištění,
důchodové pojištění a pod. /, zůstávají pro ně jediné dvě pozice: exekutor a 
správce. /Tuto pozici příjemce benefitů umíte využít u soudu v případě, že jste z 
něčeho obviněni./Takže pokud zjistíte zaujatost soudce - ačkoli pochybuji, že se 
případ dostane až sem, můžete jim dát vědět, že jste si vědomi těchto rolí.

Více o administraci naleznete na webu v sekci: ADMINISTRACE

5. Koncepce
Jak se ze Svobodného Člověka stává lidský zdroj - otrok? 

Koncepce Cestui Qui Vie trustu - Ovládnutí člověka - rabská pozice.

Rodíme se jako svobodní člověkové a přece celý život pracujeme pro „stát“ nebo 
„společnost“ bez zjevné svobody a volnosti. Podléháme různým ideologiím, které 
se pravidelně mění /think tanky/, bojujeme za cizí zájmy a v konečném důsledku 
nic pro sebe nekonáme. Kam však směřuje veškerá duševní energie, kterou 
vyprodukujeme během svého života?

Můj závěr - k parazitům.
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Jak jsme k tomuto stavu vlastně dospěli? Jednoduše!

Lhali nám od samého začátku a svým nevědomým souhlasem jsme se stali 
nedobrovolně součástí "civilizace":

- civilizace má své ideologické základy, někým nebo něčím stanovené nebo 
navržené. Např. hisTorii, záKony .... atd.

- naše začlenění je pouze na základě konsenzu - našeho souhlasu /místo 
narození, rodiče - nepodstatné/. Jakmile souhlasíme /v zastoupení rodiči/ - 
stáváme se součástí systému a ten už nijak nezohledňuje naše předurčení, naše
touhy nebo schopnosti. Zkrátka se stáváme lidské zdroje a vrchnost se tím nijak 
netají.

Jak jsme se nechali vmanévrovat do takového stavu?

Proces je velmi snadný. Popíšu proces tak, jak ho chápu já.

Více o koncepci naleznete na webu v sekci: KONCEPCE
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6. Praktické kroky pro podporu a nasměřování
Vědomého Člověka

V této části příručky naleznete Projekty a Praktické kroky vytvořené 
společenským Hnutím Jarilo pro zahájení činnosti Svobodnými Suverénními 
Živými Člověky.

Nechť jsou jednotlivé kroky zde uvedené vhodnou inspirací pro připravené 
tvůrce jenž teprve vstupují do statutu Živého Člověka.

Zároveň ať vedou k rozhodnutí ty, kteří svým životem a jednáním tento status již 
dávno naplňují, však kteří dosud nevyužili své plné síly.

Zralost doby volá po naplnění vašeho předurčení.

Nepodceňujte prosím tyto kroky! Dítě, které nastoupí do školy a chce hned jít do 
osmé třídy, propadne do sedmé třídy, v té také neobstojí a propadne postupně 
až do třídy první. Pojďme každý pěkně postupně, podle svých schopností a 
možností. Skutečný Člověk nepřeskakuje ani nehledá zkratky, život se nedá 
podplatit a získat dobrou známku za úplatu. Svým ŽIVOTEM dokazuje tvůrci svůj 
STAV = STATUS.

Nelze oklamat ani obejít svou vlastní EVOLUCI.

Dovolme si být Pravdivý a tolerantní vůči těm, kteří ještě spí spánkem 
nevědomosti. Však buďme bdělí, aby nějaké to nevědomé dítko lstí nedosáhlo 
moci nad našim Životem...

6.1.  Projekt Občanský klub
Pro podporu činnosti soběstačného působení a vytváření nových forem důstojné
lidské spolupráce na planetě Zemi, je Hnutím Jarilo vytvořeno několik projektů, 
které připraveným umožní zahájit vstup na SVOBODNÉ ÚZEMÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA. 
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Vše s respektováním svobodné vůle jednotlivců a dodržováním nejvyšších 
hodnot v rámci takto vznikající společnosti.

Základní projekt Hnutí Jarilo je Občanský klub, který doporučujeme nastudovat na
samostatných webových stránkách https://projekt-jarilo-obcansky-
klub.mailerpage.com/

6.2. Blogy Jarila
Pro lepší pochopení projektů vytvářených Hnutím Jarilo doporučujeme navštívit 
vzdělávací blogy, zejména blog "Cesty k soběstačnosti", který blíže vysvětluje 
principy fungování malých společenstev a způsoby jak se zapojit do procesu 
tvorby a spolupráce v rámci takových společenstev.

https://blogy-jarila.mailerpage.com/blogy/category/cesty-k-sobestacnosti

6.3. Portál jariloSIS.cz 

Jak zahájit činnost?

Vytvořit svou vlastní komunitu nebo spolupracovat s jinými komunitami či 
společenstvy nebo nabídnout své schopnosti pro společný záměr.

Pro jedinečnou podporu všech tvůrců, spolupracovníků i komunit je vytvořen 
portál jariloSIS – sdílené informační středisko Jarila.

Nejdůležitější informací na tomto portálu je sada 5-ti obrázků - 5 kroků ke 
svobodě. Po jejich pochopení a provedení jednotlivých kroků je možné zahájit v 
projeveném světě tvorbu malých společenství. Spoluprací připravených je 
možné téměř okamžitě zahájit výstavbu společenství s vlastní autonomií a 
pravidly. 
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Každý Svobodný Suverénní Živý Člověk může pochopit jednoduchost, která vede 
ke vzniku nové společnosti, založené na smysluplném tvoření, spolupráci a 
vzájemné prospěšnosti.

Šířením povědomí o portálu jariloSIS.cz (v sekci Podpora & Propagace v dolní liště
webu) nesmírně pomůžete rozšířit povědomí o portálu jariloSIS mezi připravené 
tvůrce. Následně mohou koordinátoři zakládat souladná společenstva, která dle 
kroku 4 zahájí spolupráci mezi sebou. Svobodný Suverénní Živý Člověk v této 
koordinaci může, díky svému VĚDOMÍ, sehrát velmi důležitou roli.

Živý Člověk NEBOJUJE s větrnými mlýny, Živý Člověk JEDNÁ v souladu se zájmem 
svým, své rodiny i celé společnosti. 

6.4. Hnutí Jarilo 

Vše o Hnutí Jarilo, jeho požadavcích, důvodech vzniku, způsobech JAK provést
změnu, HODNOTÁCH a FILOZOFII a mnoho dalších informací, získáte na

samostatném webu. 

https://hnuti-jarilo.mailerpage.com
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6.5. Projekty Hnutí Jarilo 

přístaviště všech projektů vytvořených Hnutím Jarilo

Postupně jsou vytvářeny a zpřístupňovány další projekty na samostatných 
webových stránkách: https://www.subscribepage.com/navigace_pomoc

6.6. Samotest
Na webu zivyclovek.com naleznete samotest s níže uvedenými otázkami

1. Proč si přeji vstoupit do statusu Živého Člověka?

2. Co jste ochoten pro to činit?

3. Jste ochoten vzdát se jistot ve formě levného jídla?

4. Jste ochoten přiložit ruku k dílu při tvorbě společných hodnot?

5. Jste ochoten nabídnout jinému člověku svůj pozemek k tomu, aby na něm 
mohl hospodařit dle dohodnutých pravidel?

6. Jste ochoten vzdát se jistoty ve formě zdravotní péče systému?

7. Víte jak pečovat o své zdraví?

8. Pečujete o své zdraví?

9. Chováte se sám/sama k sobě jako k Živé bytosti?

10. ...nebo posluhujete svému okolí ze setrvačnosti, abyste v jeho očích byl(a) 
uznáván(a)

11. Jste ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za své zdraví? např. 
sám/sama pěstovat nebo podporovat pěstitele zdravých výrobků?
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12. Je pro Vás rozhodující cena výrobků?

13. Nakupujete v hypermarketech?

14. Podporujete místní výrobce?

15. Jste schopni spolupráce v tento okamžik?

16. Přejete si, aby Vás někdo vedl, abyste nemusel(a) přemýšlet sám/sama? 
(v pracovní činnosti?)

17. Dokážete přezít zodpovědnost za služby a výrobky, které nabízíte jiným 
lidem? Bez certifikátů a kontrolních úřadů?

18. Dokážete udržet pozornost při vzdělávací akci a jste ochotni přečíst si i delší
článek, který popisuje děj v němž je uvedena cesta ke vstupu do 
soběstačnosti?

19. Přečetli jste si už alepoň jeden blog ze seriálu "Cesty k soběstačnosti"?

20.Bojíte se, že ztratíte svou jedinečnost, když s někým budete spolupracovat?

21. Už jste navštívili komunitní web jariloSIS.cz ?

22. Znáte pojem "5 kroků ke svobodě"?

23. Chápete informaci, v obrazovém materálu "5 krolů ke svobodě" ?

24.Už jste se podívali na některý z blogů Jarila, zejména seriál "Informace k 
posunu vědomí" a rozumíte jejich obsahu ?

25.Už jste si přečetli "Deklaraci klubového režimu" a chápete její obsah?

26.Už jste nastudovali projektový web "Občanský klub", alespoň KROK 1 ?

27. Znáte princip Občanského klubu?

28.Víte, že nemusíte podnikat, abyste mohli hospodařit?

– konec samotestu -
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6.7. Doklady k prohlášení za Živého Člověka 

Podmínky pro vstup do dokladové části prohlášení za Živého Člověka

Prohlašuji, že jsem se důkladně seznámil s informacemi, které jsou uveřejněny na 
webových stránkách zivyclovek.com nebo na webu zivyclovek.sk.

Zejména jsem se seznámil s praktickými kroky uvedenými na tomto webu, které 
jsem pochopil a vstřebal do té míry, že jsem ochoten je naplňovat ve svém 
životě.

Zároveň prohlašuji, že jsem si plně vědom a chápu informace obsažené ve 
statusu Živého Člověka, a přebírám zodpovědnost za své myšlenky, slova a činy.

Před vstupem do dokladové části je potřeba požádat o heslo. Na uvedené 
webové stránce stačí zadat email, na který vám bude heslo automaticky 
odesláno.

Dokladová část je rozdělena do několika fází. Každá fáze obsahuje nápovědu, 
vzory listin a další informace.
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7. Společenství Prohlášených Živých Člověků ze
Slovenska, Čech a Moravy

Dne 5.12.2021 bylo zřízeno Zřizovací listinou Společenství Prohlášených Živých
Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

Celkem 7 zakládajících členů tohoto společenství ze Slovenska, Čech a Moravy 
písemně stvrdilo Zřizovací listinu. Tento akt byl učiněn jednohlasně a v souladu se
společnými zájmy zřizovatelů založenými na společném duchovním vývoji za 
účelem dosažení společného cíle.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy má 
sloužit ke spojování jednotlivých tzv. „alternativ“, jako jsou různá sdružení, občiny, 
kluby, družiny apod., které se ztotožňují s cíli Společenství.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy nemá v 
úmyslu zasahovat do chodu jednotlivých tvz. „alternativ“, ale na základě 
vybraných zástupců z těchto zřízení společně vypracovat další záměry, které nás 
jako celou skupinu - Společenství, posunou k naplnění našich cílů.

Zřizovatelé Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a 
Moravy jsou:
slávka z Rodu Murček: Nallara@azet.sk
igor z Rodu Králik
peter z Rodu Pavlík: peter.pavlik@protonmail.com
ľubomír z Rodu Fico: lubomirfico@protonmail.com
ján z Rodu Rusin
alexandra z RODu pilbauerů
josef z RODu poláchů: jarilo@volny.cz
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7.1. Cíle Společenství 
Cíle Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy:

• uplatňovat si území obhospodařované a spravované Prohlášeným Živým 
Suverénním Člověkem

• spravovat území a životní prostor, který obývají, spravují a zvelebují 
Suverénní Živí Člověci na základě principu Přirozeného práva3) a Kopného 
práva4)

• vytvoření plnohodnotných podmínek pro život na tomto území a prostoru

• obnovení hospodářské samostatnosti

• zajištění lékařské péče a vzdělávání pro každého Člověka, který svou 
činností přispívá k prospěšnému chodu Společenství Prohlášených Živých 
Suverénních Člověků

• umožnit všem Živým bytostem a Člověkům, na základě jejich tvůrčí činnosti
a prospěšné práce, možnost důstojného života na území Společenství 
Prohlášených Živých Suverénních Člověků

• podporovat zdraví, vzdělání a tvůrčí podmínky pro potomstvo

• zajistit a zachovávat si na území a prostoru Společenství Prohlášených 
Živých Suverénních Člověků Suverenitu, řád a mír

• zajistit duchovní a kulturní vývoj v souladu s dědictvím Našich Předků

• podpořit spolupráci, sdílení a partnerství s ostatními stejně smýšlejícími 
společenstvími - směřovat naši činnost v souladu se Svědomím a Přírodou
napojením na Jistinu5)Tvůrce – ROD

3)Přirozené právo – viz  Pactum De Singularis Caelum SK   

4)Kopné právo – viz   https://www.youtube.com/channel/UCLo6zksJArSvrz7Q_Pb_1Vg/videos

5)Jistina – viz   obrázek
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7.2. Spolupráce se Společenstvím
Přejete si zahájit spolupráci se SPŽČ? Pokud nabízíte svá řešení pro společný

zájem, seznamte se s podrobnými informacemi o možnostech a podmínkách
spolupráce.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze
Slovenska, Čech a Moravy

Rezoluce č. 1 

Dne 06.12.2021 byla zaslána Rezoluce č.1 spolu s průvodním dopisem na 11 světových adres:         
do Maltézského řádu, do OSN, Svatého stolce, do Haagu, panu Paramonovi, prezidentce SR, k 
Ústavnímu soudu SR, vládě SR, prezidentovi ČR, k Ústavnímu soudu ČR a vládě ČR.

Cílem Rezoluce č. 1 

bylo uvědomit tato zřízení o tom, že na území Československa je skupina Živých Člověků, 
která se svým prohlášením z Cestui que vie trust1) dostala v pyramidálním uspořádání světa z 
nejnižší úrovně - otroka, na úroveň Sui generis - svého rodu.

Na úrovni Sui generis jsou jen tato zřízení: Maltézský řád, Svatý stolec, Řád ochránců Božího 
hrobu a Červený kříž. Tato zřízení jsou mezinárodně akceptovatelná. Maltézský řád a Svatý stolec 
si vydávají vlastní doklady, známky a mají vlastní měnu.

V Rezoluci č.1 byla podmínka; pokud se Společenství nevyjádří do 60 dnů, tak akceptují 
Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy na úrovni Sui 
generis. 

Z žádného zřízení do dnešního dne nepřišla odpověď.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy má sloužit ke 
spojování jednotlivých tzv. „alternativ“, jako jsou různá sdružení, občiny, kluby, družiny 
apod., které se ztotožňují s cíli Společenství. 

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy nemá v úmyslu 
zasahovat do chodu jednotlivých tvz. „alternativ“, ale na základě vybraných zástupců z těchto 
zřízení společně vypracovat další záměry, které nás jako celou skupinu - Společenství posunou k
naplnění našich cílů.

Jelikož se žádné zřízení nevyjádřilo k přijetí/nepřijetí Společenství Prohlášených Živých 
Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy na úrovni Sui generis, tak již na této úrovni jsme a 
stejně tak každý prohlášený Živý Člověk. 

Našim záměrem je, že na základě Dohody o spolupráci2) s jednotlivými „alternativami“ 
předložíme na OSN žádost o přidělení UN čísla a zaevidujeme Společenství Prohlášených 
Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy jako organizaci na úrovni Sui generis s 
vlastními pravidly akceptovanými na mezinárodní úrovni.

Vzhledem k tomu, že v této reálnosti probíhají souběžně různé procesy a je dost pravděpodobné, že 

1) Cestui Que Vie trust - https://zivyclovek.com/informace/souvislosti
2) Dohoda o spolupráci – návrh dokumentu uveřejněn na https://zivyclovek.com/
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po skončení války na Ukrajině se přeformátuje celé zřízení světa a OSN může zaniknout, tak 
nevylučujeme ani to, že budeme hledat jiné způsoby, jak fungovat v této reálnosti se statusem 
Suverén a zachovat si práva Živého Člověka. Ať už jsou jakékoli procesy naplánovány, je důležité, 
abychom se spojili a byli jednotní v naplnění cílů Společenství Prohlášených Živých Člověků ze 
Slovenska, Čech a Moravy.

Všichni zřizovatelé Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy 
vyvíjejí své úsilí, energii, čas a finance na základě svého přesvědčení a předurčení v této reálnosti. 
Proto vám nikdo z nás nebude slibovat výmaz z registrů, nepodmíněný příjem, vyplacení benefitů, 
vystoupení ze systému ani vám nikdo z nás nebude dávat pokyny co máte dělat, ale společným 
pokrokem a prací se k tomu všemu můžeme dopracovat. Každý prohlášený Živý Člověk je plně 
zodpovědný za všechny své kroky, rozhodnutí a vynaložené úsilí.

Pokud jste se dopracovali na základě vaší duchovní a vědomé úrovně k prohlášení se za Živého 
Člověka, uvědomujete si své předurčení v této reálnosti a jste připraveni nést zodpovědnost za svá 
rozhodnutí, která jsou v souladu se Statusem Svobodného Suverénního Živého Člověka8 a s cíli 
Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy, a máte kolem sebe 
pomalu se probouzející lidi, kteří hledají své místo a kteří potřebují nasměrovat a vy jste ochotni 
komunikovat s těmito lidmi a sjednotit je do menších společenství - občin, družin, klubů, spolků 
apod., jsme otevřeni spolupráci.

Pravidla spolupráce 

se Společenstvím Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy jsou:

- ve svém blízkém okolí si prostřednictvím Zřizovací listiny6 založte formu společenství, jejímž 
prostřednictvím chcete na úrovni SPŽČSČM vystupovat. Forma Zřizovací listiny záleží na 
kreativitě každé jednotlivé skupiny. Důležité je, aby obsahovala název Společenství, datum zřízení,
podpisy všech členů (pokud je možné s otiskem palce) a jméno prohlášeného živého člověka s 
jeho podpisem a otiskem palce, který bude toto společenstvo zastupovat. Podmínky vstupu svých 
členů do Společenstva si určuje každé společenstvo samostatně. Pro SPŽČSČM není podmínkou, 
aby byli členové v jednotlivých společenstvech všichni prohlášení Živí Člověkové. SPŽČSČM 
preferuje alespoň prohlášeného Živého Člověka, který bude toto společenstvo zastupovat. Forma 
prohlášení závisí na každém jednotlivci. Touto Zřizovací listinou projevíte svůj záměr i v hmotném
světě, v této reálnosti.

- zřizování společenství (komunity) nesouvisí s právními normami korporace ČR, SR nebo jiného 
společenského zřízení, proto není třeba registrovat tato společenství s IČO nebo v obdobných 
registrech

- SPŽČSČM obdrží a zaeviduje Návrh na spolupráci, kopii Zřizovací listiny a kopii prohlášení 
Živého Člověka, který bude Společenstvo zastupovat. Tyto dokumenty 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

- formu Návrhu na spolupráci si může vypracovat každé společenstvo na základě svých vlastních 
priorit, nebo můžete použít formulář, který bude zveřejněn na stránce: https://zivyclovek.sk/, 
https://zivyclovek.com/7

8 Status suverénního Živého Člověka viz https://zivyclovek.com/dokumenty/status-cz
6 Návrh na spolupráci viz formulář NS-301-CZ
7 Vzor zřizovací listiny formulář ZL 22-01-CZ
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- 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

- kompetentní budou odpovídat na zaslané Návrhy na spolupráci do 30 dnů od doručení

- Návrhy na spolupráci je třeba odeslat nejpozději do 31.07.2022

- v průběhu srpna bude uskutečněno setkání se všemi zástupci jednotlivých společenství

- nejpravděpodobnější formu Kopného práva si můžete nastudovat na youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCLo6zksJArSvrz7Q_Pb_1Vg/videos 

- vzhledem k sociální situaci v této reálnosti bude forma Kopného práva přizpůsobena a 
odsouhlasena na úrovni SPŽČSČM k současnému stavu

Veškeré informace o Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy 
naleznete na stránkách:

https://zivyclovek.sk/

https://zivyclovek.com/

Přejeme Světlo v Duši!

zřizovatelé Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

Příloha:  Návrh na spolupráci v odkazu:  https://zivyclovek.com/spoluprace

7.3. Předlohy a formuláře

V této části webu naleznete prázdné i vzorově vyplněné listiny.
Předlohy jsou listiny, které využijete pro vlastní potřebu v rámci komunikace se 
systémem. 
Formuláře slouží pro vytvoření vlastních listin v rámci vašeho společenstva a 
dále k zabezpečení plynulé komunikace mezi společenstvy.

Předlohy i formuláře jsou zařazeny do oddílů podle způsobu použití. 
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Příloha č.1

Status Svobodného Suverénního 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 Suverénního 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 ©.

Příručka zivyclovek.com ver. 10.7.2022 20

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bytie_%C4%8Dloveka

	Předmluva
	2. Úvodní informace o Živém Člověku
	3. Souvislosti
	Jak zahájit činnost?
	přístaviště všech projektů vytvořených Hnutím Jarilo
	Příloha č.1
	Status Svobodného Suverénního Živého Člověka


