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CILVĒKA  APLIECINĀJUMS

Es, Rids Bruners, apliecinu ka esmu dzimis dzīvs cilvēks 1959. gada septītajā decembrī. Esmu dzīvs
cilvēks, sākot no savas dzimšanas dienas. Es būšu dzīvs cilvēks līdz sava fiziskā ķermeņa miršanai, 
ko konstatēs, dokumentēs un paziņos neatkarīgi no manis.

Šī Apliecinājuma mērķis ir novērst pārpratumus, kas rodas esošajā sabiedriskajā praksē aizstājot 
mani kā dzīvu cilvēku ar juridiskām fikcijām. Piemēram, saucot mani par personu (personību) vai 
par fizisku personu, vai par pilsoni, vai par citu pielikumu dokumentiem. Šādi dokumenti ir man 
izsniegtā dzimšanas apliecība, man izsniegtie pilsonības sertifikāti, man izsniegtās pases, un citi 
dokumenti. 

Šī Apliecinājuma mērķis ir arī nodibināt attiecības ar esošo sabiedrības pārvaldi. Šādas attiecības 
man kā dzīvam cilvēkam līdz šim nepastāv. Tā vietā pret mani, dzīvu cilvēku, attiecas kā pret 
nedzīvu lietu, kas nosaukta manā vārdā, un kas pēc būtības ir pielikums uz mana vārda izdotajiem 
dokumentiem. Esmu paredzējis izsniegt esošajai sabiedrības vadībai (pagaidu) mandātu savu 
interešu pārstāvēšanai.

Šī Apliecinājuma mērķis ir arī mērķtiecīgi iedarboties uz sabiedrību, lai plānotu, organizētu un 
veiktu pozitīvas pārmaiņas tajā. Šim nolūkam es, kā sabiedrības dalībnieks, esmu paredzējis deleģēt
daļu no savām absolūtajām un suverēnajām tiesībām citiem cilvēkiem un cilvēku apvienībām. Kā 
sabiedrības vadītājs, esmu gatavs uzņemties citu cilvēku absolūtās un suverēnās tiesības tādā 
apjomā, kādā tie vēlēsies šīs tiesības deleģēt man.

(Pagaidu) mandāts sabiedrības vadībai (forma RB-05) un tiesību deleģēšanas dokumenti (forma 
RB-06) ir pakārtoti šim Apliecinājumam. Uz tiem attiecas viss tas, kas minēts šajā Apliecinājumā.

Kā dzīvs cilvēks, es uzturu tiešas attiecības ar savu augstāko Radītāju pēc saviem ieskatiem, un 
starp mani un Radītāju nav starpnieku. Es pilnā mērā izmantoju visas tiesības un priekšrocības, 
kuras man kā dzīvam cilvēkam ir devis mans Radītājs. Tas ir, man ir absolūtas tiesības izlemt 
jebkuru jautājumu, kas pieejams manai apziņai. Savus lēmumus es pieņemu patstāvīgi, un esmu 
suverēns savos spriedumos. 

Es atzīstu, ka vēlos veidot cilvēcisku sabiedrību, sadarbojoties ar citiem cilvēkiem bez starpniekiem
(bez personām, bez esošajām iestādēm, bez viltotas naudas ..), deleģējot un uzņemoties atbildību. 
Kā dzīvs cilvēks esmu sabiedrisko tiesību avots. Cilvēku sabiedrības pamati ir aprakstīti sabiedrības
vadības standartā RB-01 un skaidrojumos RB-02.

Šis ir patiess dzīva cilvēka Apliecinājums, kas nav atkarīgs no lasītāja uzskatiem par cilvēku. 
Piemēram, šis Apliecinājums attiecas uz dzīva cilvēka "ķermeni, prātu un dvēseli", ja minētie trīs 
komponenti sastāda cilvēka būtību no lasītāja viedokļa. Šī Apliecinājuma būtība nav atkarīga no 
jebkādiem likumiem vai citiem aktiem, kas izdoti un/ vai attiecas uz mani. Šis Apliecinājums 
nesatur ziņas, kas var tikt izmantotas pret mani. Es nevaru ciest zaudējumus un represijas šī 
Apliecinājuma sakarā. Tikai man ir tiesības skaidrot šo Apliecinājumu, un ja lasītājam rodas 
jautājumi, tad viņš/ viņa ir aicināti tos uzdot man.
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https://societyandnature.org/rb-01-rus.pdf
https://societyandnature.org/rb-05.pdf
https://societyandnature.org/rb-02-rus.pdf


Šī Apliecinājuma būtība nav atkarīga no tekstā lietotās rakstības, mazajiem burtiem vai lielajiem 
sākuma burtiem, kā arī no valodas. Gadījumā, ja iestādēm un amatpersonām nav iespējas izmantot 
manis rakstīto tekstu, es esmu gatavs to nolasīt dzīviem vārdiem. Amatpersonām ir iespēja pierakstīt
manis teikto protokola veidā, ko esmu gatavs Apliecināt ar savu rokrakstu (parakstu).

Lapa 2 no 2


