Baltijas Saules Fonds Laidenēs palaiž
Vēlēšanu Plānu B.
Vieta: Okupācijas Muzejs, Strēlnieku Laukumā
Sestdien 2. Jūlijā 2011. Seminārs 14.00 -15.25
Preses Konference pl. 15.30 - 16.00
Šis ir izšķirošais laiks, kad arī Latvijas Prezidents, atšķirībā no Kārļa vai Gunta
Ulmaņiem u c, faktiski tiešām mēģina varu nodot Tautai. Baltijas Saules
Fonds izsaka Prezidentam personīgu atbalstu, bet noliedz oficiālo piedāvāto
vēlēšanu laiku kā pāragru. Baltijas Saules Fonds Laidenēs palaiž Plānu B
– ieskicējot procesus un funkcijas kuriem jātiek īstenotiem pirms vēlēšanām,
lai tās būtu Tautas leģitimizētas, lai beidzot dibinātu valsts iekārtu, kas ir
Tautas kalps nevis kungs un vagars.
Kodolīgi summējot, tam būs nepieciešami 9-12 mēneši, vismaz viens
pilns cilvēka dzīvības nobriešanas cikls. Šķiest enerģiju uz agrākām
vēlēšanām ir pretdabīgi, jo Baltu Tautai nav nedz neatkarīgu Tautas mēdiju,
nedz jeb vienas neatkarīgas Tautas bankas, nedz Tautas pilsoņu reģistra –
tūkstošiem Latvijas senpilsoņu pēdējos gados ir atņemtas Latvijas
pavalstniecības. Pus miljons tautiešu ir pametis dzimteni bēgļu gaitās, lai
izdzīvot!
Starp prezentāciju sniedzējiem būs Vēlēšanu sistēmas speciālisti, Juristi,
Ekonomikas, Tautasaimniecības un Vides Aizsardzības speciālisti, Pilsoņu
Kongress, 1992.g Latviešu Biedrības valde, Lamehs Andris Mieriņš, Jagailis
Māris Jansons un Nacionālā Kodeksa speciālisti.
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Laidene ir tradicionāli 2.jūlijā. Tas ir laiks, kad Saule sāk nolaisties zemāk.
Līdz šai dienai turpinājies ziedu laiks, tagad sāksies sēklas un graudu
laiks. Laidenē vēl atskan arī nesen svētītie Jāņi. Puiši mēģina saderēt Jāņos
nolūkotās meitas, lai rudens tirgos varētu dzert derības.
Tāpat Baltu Tauta ir nu nolūkojusi savas un visas Pasaules dzīvības
saglabāšanai izšķirošo partneri, kura Sēklas krājumu kvalitāte ir nu
apdraudēta, tāpat kā Baltu Tautai. Dabas un Auglības brīnumu mēs tagad
saudzēsim plecu pie pleca, apgarotā Mīlestībā vienoti, Dzīvības
mehānismu formulas aizsargājot kopā.
Vecu ļaužu liecībās minēts, ka Laidenes naktī, tāpat kā Jāņos un Pēteros, ir
dedzinājuši prieka ugunis, pie kam ar lielu prieku ir dancojuši, dziedājuši un
lēkuši. Prieku mēs vēlam baudīt pēc labi padarīta darba. Lai TOP!
Es, bagāta Laidenīte,
Izlaid' rudzus, izlaid' miežus,
Izlaid' rudzus, izlaid' miežus,
Izlaid' visu labībiņu.
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Jānišos dzirdijos,
Pēterosi rādijos,
Laidenēi palaižos
Pa labiem ļautiņiem.
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Laidenīte atnākuse
Izalaida rudzus miežus;
Izlaidusi rudzus miežus,
Izlaid' meitas tautiņās.
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Semināra materiāli tiks filmēti un būs pieejami LatvijasRepublika.INFO
apakšlapā BS Fonds.
Mīlestībā un Ticībā,
Ditta Rietuma,
Baltijas Saules Fonda pr-s
LatvijasRepublika.INFO
saules.fonds@gmail.com
Tel. 298 110 64
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