Nujosios Baltijos Konferencija 24-25.03.2012
Gedimino Technikos Universitetas (GTU), Pylimo iela, Vilnius, Lietuva
24.03.2012 13-19.00 Naujųjų Baltų įkūrimo šventė
25.03.2012 11-15.00 Naujosios Baltijos padalinių visuotinis susirinkimas
Pareiškimas DOC ir Konferencijos PDF yra pridėta, arba atsisiųskite iš
LatvijasRepublika.INFO puslapio apačioje Kontakts
http://www.latvijasrepublika.info/kontakts.html. UŢPILDYKITE PAREIŠKIMĄ IKI ir atsiųskite į
saules.fonds@gmail.com
Baltijos Saulės Fondas bendradarbiaudamas su Lietuvos ir Latvijos nevalstybinėmis
organizacijomis ir folkloro grupėmis švenčia Baltų Tautos stiprybės sistematizacijos šventę,
struktūruojant Naujosios Baltijos įkūrimo ekspertus ir jos organizacijų valdybas. 24.03.2012
Dainų dvasioje vyks meistriškumo studijos Demokratijos sistemoje kaita su dainomis ir
šokiais. Seminare kalbas sakys tiek Baltų Tautos ekspertai, tiek Žyniai, tiek visuomeninių
organizacijų vadovai, o taip pat ir kuršių princas Lamehas, Lietuvių Jogaila ir kt. 25.03.2012
įvyks Naujosios Baltijos visuotinis susirinkimas.
Baltai yra reikšminga tauta pasauliniu mastu - jie dvasinės Garbės ir Teisingumo kultūros
saugotojai, kurie pasaulinės krizės sąlygomis yra egzistenciškai svarbi kultūra norint išsaugoti
gyvybę ir vaisingumą žemėje. Sujungiant protėvių paveldą su moderniaisiais mokslais,
aktyvinant jų aukšteniąsias vertybes su Meilės energija, mes formuojame galimybę susikurti
Naujiesiems Baltams Latvijoje, Lietuvoje ir Pasaulyje.

Tegul Baltų ir kitų Tautų meistriškumas kuria teisinę harmoniją naujam
Ramybės ir Meilės amžiui!
Baltijas
Baltijas Saules Fonds
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Laukiame Jūsų pasiūlymų ir vykdytojų sąrašų tiek dėl
•
•
•

IT Instituto (Tautos gerovės stabilizacijos meistriškumo), tiek dėl

Centrinio Banko atgavimo Tautai valdyti,
Tautos Banko sudarymo (galbūt net su mėnesinio pragyvenimo įmokų sąskaitomis

visiems nuolatiniams gyventojams),
• Latvių Draugijos, nepriklausomybės laikotarpio Statutų ir veiklos modelio su 800 filialais
Latvijoje, atnaujinimo,
• Pasaulinio garbės Tribunolo Administracinės Genocido Sistemos (kriminalizuoti
sistemas ir įtrauktiesiems į jas garantuoti patobulintas reabilitacijos galimybes),
• Tautos Prisiekusiųjų Teismo Civilinių reikalų, Kriminalinių reikalų, Konstitucinio
Teismo...,
• Piliečių Kongreso veiklos atnaujinimo (minimalus laikotarpis iki Tautos valstybę
legitimuojančių rinkimų yra 9 mėnesiai, bet tikėtina, kad reiktų atidėti rinkimus metams,
suformuojant paralelinį valstybinės valdžios procesą, 11 Saeimai tada yra juridinis
pateisinimas likti dalinėje valdžioje dar metus)
• Tautos Kontrolės (kontroliuoti Rinkimų, Medijų, Teismo, Universitetų ir Mokyklų,
Valstybinės kontrolės, Seimo, Saugumo policijos ir kt. darbą),
• Tautos Medijų tinklo ir
TAAS kompiuterinės programos, kuri yra įrankis Tautos savikoordinacijai,
• BSM kompiuterinės programos, kuri modeliuoja aukštesnes galimybes Tautos gerovės
santvarkos, padalina visiems resursus, siūlo visų sričių ataskaitas ir santraukas bei
pasiūlymus, kaip balansuoti tarp Tautos kompetencijos plėtros visiškai Tautos apsaugai.
• ir dėl kitų BSM funkcijų ...
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