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! Trūkst arī izglītojošas institūcijas kas eksaminētu
potenciālos deputātus Tautas aizsardzībā no modernajiem draudiem.
Nepieņemams ir arī esošais vēlēšanu likums, jo vēlētājiem ir niecīgas
iespējas izpētīt deputātu kandidātus; kandidātus praktiski var pieteikt tikai
grupējumi ar lielu naudas iemaksu, tie savstarpēji ir interešu konfliktā un,
ievēlēti saeimā, likumus pieņem paši priekš sevis ar spēka (balsošanas)
paņēmieniem; partijas savos kandidātu sarakstos var ierakstīt arī pilnīgus
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saeimas darba nejēgas, kuri var tikt izmantoti balsošanas mašīnā; uzvarēt
vēlēšanās var tikai ar lielu naudu un bezatbildīgiem solījumiem; godīgas un
talantīgas personības kaunas stāties tādās partijās un tādēļ nevar pat
pieteikties kandidātos; tās ir vēlēšanas bez izvēles jeb balsošana par mazāko
ļaunumu.
Šādas vēlēšanas, kā dumjš eksperiments, jau atkārtotas 10 reizes. Ja to pašu
eksperimentu atkārto vairākas reizes un katrā reizē grib ieraudzīt citu
rezultātu – to sauc par idiotismu vai apzinātu teroru. Zivs pūst no galvas –
Tauta - no partokrātiskās Saeimas. Partiju sistēma kā tāda pasaulei ir
nodarījusi tikai postu, radot 1 % partokrātiju pār pārējiem 99 % pilsoņu.
Starp prezentāciju sniedzējiem būs Vēlēšanu sistēmas speciālisti,
Juristi, Ekonomikas, Tautsaimniecības un Vides Aizsardzības
speciālisti, Pilsoņu Kongress, 1992.g Latviešu Biedrības valde,
Lamehs Andris Mieriņš, Jagailis Māris Jansons un Nacionālā Kodeksa
speciālisti.
Tautas valsts sistēmā ir jābūt īstenotām sekojošām funkcijām: Tautas
Aizsardzības IT Institūtam (sertificēs tautas labklājības stabilizācijas
meistarībā), gan Tautas Bankai (ar ikmēneša iztikas iemaksas kontiem
visiem valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem), Tautas Mēdijiem, Sirds
Tribunālam (kriminalizē sistēmas un tajās iesaistītajiem garantē
pilnveidojošas rehabilitācijas iespējas), Tautas Zvērināto Tiesai Civillietās,
Krimināllietās, Satversmes Tiesā..., Pilsoņu Kongresa darbībai (minimālais
laiks līdz Tautas valsti leģitimējošām vēlēšanām ir 9 mēneši, bet ticamākais
jāatliek vēlēšanas uz gadu, izveidojot paralēlo valsts varas procesu, 10.
Saeimai tad ir juridisks attaisnojums palikt pie nu jau daļējas varas vēl gadu),
Tautas Kontrolei (kontrolē Vēlēšanu, Mēdiju, Tiesu, Universitāšu un Skolu,
Valsts Kontroles, Saeimas, Drošības Policijas utt darbu), Kultūru Līgai,
Nacionālajam Kodeksam, Tautas Resursu Komisijai, TAAS
datorprogrammai (kas ir trauks Tautas paškoordinācijai), BSM
datorprogrammai (kas modelē augstāko iespejamo Tautas
labklājību, iesaka kā balansēt Tautas kompetences attīstību pilnīgai Tautas
aizsardzībai) un citām BSM funkcijām ...
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.
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Tautu genocīds rit pilnā sparā. No Baltu tautām pēdējo simts gadu laikā
Prūši jau ir pazuduši, un Latvieši ir nākamie izsīkstošie, Lietuvieši arī mazinās.
Eiropas sentautas nīkuļo. 4. Jūlijs ir Ēbreju Tautas Genocīda upuru piemiņas
diena. Ēbreji tagad Izraelā tiek neauglības apdraudēti kā vēl nekad agrāk. Bet
Ēbreji ir noteicošie pasaules finansiālajā pasaulē un arī šeit Latvijā. Naida
kultūra pret Gojiem ir tā enerģija, kas izplata pār pasauli nāves plīvuru. Mēs
visi kopā lietojam arvien radioaktīvāku gaisu un ūdeni. Un uz senseno
HamLeta jautājumu, Būt vai Nebūt, mums atkal nākas rast atbildi
kopā - atbilde rodas mīlot, īstenojot ēbrejiem 6 tūkstošus gadu aizliegtus
risinājumus, ļaujot Baltiem un citām Tautām veidot savas Tautas bankas.
Latvju dainu un vēdu mītu vēstījums ir, jēdzienu pa jēdzienam, funkciju
pa funkcijai, tēlu pa tēlam, viens un tas pats – auglības lielais noslēpums
(hieros gamos). Mēs Balti esam dzīvības formulu atslēga, caur mums
pasaule piekļūst dainu baltajai pasaulei, un arī Hanukkah gaismai.
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.

17301. Daina

Jānišos dzirdijos,
Pēterosi rādijos,
Laidenēi palaižos
Pa labiem ļautiņiem.

17304. Daina

Laidenīte atnākuse
Izalaida rudzus miežus;
Izlaidusi rudzus miežus,
Izlaid' meitas tautiņās.

17302. Daina

Semināra materiāli tiks filmēti un būs pieejami LatvijasRepublika.INFO
apakšlapā BS Fonds.
Tautas Aizsardzības meistarības Sauloru kursu pirmais posms notiks
četras dienas no 15. līdz 18. Augustam 10.00-16.00. Piesakieties!
Mīlestībā un Ticībā,
Ditta Rietuma,
Baltijas Saules Fonda pr-s
LatvijasRepublika.INFO
http://www.latvijasrepublika.info/bs-fonds.html
Epasts: saules.fonds@gmail.com
Tel. 298 110 64
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