Pastāvīgs aicinājums Latvijas Tautai
PIERAKSTIES! Organizējamies kompetenču staros,
lai atgūt Latvijas Republikas neatkarību un veidot
Labklājības, Miera un Mīlestības iekārtu
Pamatojoties uz
 pēdējos gadu desmitos pastiprinājušos genocīdu pret mūsu Tautu un citām pasaules
Tautām
 totalitāro nāves un naida kutūru Latvijas Republikas (LR) valsts un pasaules varas iekārtās
 dzīvības fizioloģijas eksistenciālo apdraudētību pasaulē,

uzsākam JaunBaltu iekārtu, veidojot tās kodolu - Tautas Kompetences Centru.
JaunBaltu iekārtas struktūrvienības veidojas
 ar mērķi apstādinat brīvo Tautu iznīcināšanas procesus
 gan paralēli pastāvošajām Vispasaules Valdības, Vietējās Tautas Nodevības, Varas , VVVTNV,
LR apakšvalsts struktūrām (.gov.), gan arī iesaistoties to darbībā, pašattīrot tās
 izmantojot miera un mīlestības svētītus Tautvaldības atgūšanas instrumentus (piem. Baltu
Saules Modelis http://www.latvijasrepublika.info/index.html , Torus koncepts Thrive
http://youtu.be/3azxd4LG0xM , JaunVācijas modelis http://www.tautasforums.lv/?p=3897 u. c.)
 aicinot varu pēc iespējas decentralizēt un pie varas pielaist vienīgi mīlošos un Tautai lojālos
 saskaņā un cieņā ar katra LR rezidenta iekšējo pārliecību un spējām
 veidojot labklājības apstākļus ikvienam rezidentam
 pēc 72 gadu kolonizācijas dodot Latviešiem atgūt varu LRā, ar varas principu 80% latviešu un
20 % cittautiešu ikvienā varas aparātā.

Esošās apzinātās etnisko grupu kompetences vienības tiek pulcētas kopīgas
metodikas, struktūrizācijas u c mehānismu apmaiņai, lai veidot kopīgo
labklājību un aktivizēt visas Latvijas Tautas uzplaukumu
Jaunu sistēmu var izveidot, beidzot demokrātiski, caur referendumu balsojot par valsts iekārtas formu,
kas apmierina lielāko daļu LR pilsoņu, jo šobrīd pastāvošo iekārtu nav izvēlējies NEVIENS un tieši
tamdēļ tagad visas Tautas ir dzīvības briesmās – pat gaiss un ūdens iznīcina gēnus daudzās valstīs!!!
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Baltu Saules Modelis (skice)
Kompetences saules struktūras 14 pamatstari Latvijas Tautas labklājības
nodrošināšanai (pretstatu DUALITĀTĒS):
1. stars Brīvība (putna/saimnieka) - Modernā dzimtbūšana
Aktivizējamies universālajā Saules sistēmā, kur stiprākais siltuma un gaismas avots uztur
visas dzīvības, novēršoties no piramidālās (vergi, vergvagari, vergturi). Darbs.
2. stars Tiesiska harmonija – Beztiesika anarhija
LR Satversme un tās kārtībā pieņemtie likumi – Vēlēšanu likums, Agrārā reforma,
Izvedmuitas Tarifi, par Īpašumu Atsavināšanu. Atteikšanās no partiju uzspiestās 1 %
varas. Tiesu sistēmas efektivizācija. Tautas Sirdsapziņas Tiesas struktūras izveide.
Pamatiedzīvotāju – rezidentu tiesības
3. stars Sociālā drošība - Vārīgums
Valsti aprūpē labklājību garantējoša zinātniski pamatota budžeta datorprogramma, kas
sagādā pamat nodrošinājumu ikvienam. Sociālā drošība. Atgriešanās tēvzemē un Tautas
rehabilitācijas valsts programmas. Drošumspēja.
4. stars Tautas naudas sistēma - Augļotāju naudas sistēma
Latvijas Bankas komercdarbības funkciju atjaunošana atbilstoši brīvvalstij, Nacionālās
valūtas (Lati) drukas atjaunošana Latvijas Republikas teritorijā. Bretton Wood 2 starptautiska
vienošanās par neatkarīgu nacionālo valūtu.
5. stars Tauta aizsargāta no pasaules - Tauta upuris pasaulē
Militārās un korporatīvās aizsardzības josla Latvijas Tautai. Komunikācijas un līgumi ar
militārajām un globālajām varas struktūrām.
6. stars Balanss starp stariem - Disbalanss
Miers, harmonija un balanss. Balanss starp iekšējo un ārējo. Harmonija slēpjas mierā ar
sevi un citiem, paš-pietiekamībā un kopībā, kā arī lietu izpratnē, kur bailes, manipulācijas un
meli paliek aiz filtra
7.stars Dzīve - Nedzīve
Auglība. Dzīvības fizioloģija. Dzīvās vides aizsardzība. Daba. Dzīve dabā. Eksistenciālo
draudu apzināšana. LR Tautas veselība un pastāvēšana. Demogrāfiskais uzplaukums
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8. stars Nacionālā identitāte – Anonymus
Kultūru līga. Nacionālais Kodekss. Apzināta Identitāte. Etnoģenēze. Latviešu kultūra ir
visu Latvijā dzīvojošo patstāvīgo etnisko grupu margrietiņas centrs.
9. stars Tautas zeme un ražošana – Anonymus zeme un ražošana
LR zemes un īpašumu, rūpniecības un ražošanas nozaru inventarizācija un izmantošana
Tautas interesēs. LR bazāli paš-nodrošinošs iekšējais tirgus un darba tirgus.
10. stars Enerģētika uzlabo dzīvi – funkcionē neapmierinoši
Vidi saudzējoša moderna enerģētika, kas Tautas interesēs atbildīgi izmanto dabas
resursus, garantējot to pietiekamību nākamajām paaudzēm
11. stars Zinātāja izglītība – apjucinoša, iesprostojoša izglītība
Tautas Izglītības programmas, kas veicina bagātu garīgo pasauli un nodrošina materiālo
vērtību pārpilnību, plaukstošu tautsaimniecību un izdevīgu ārējo tirgu. Latviskā dzīvesziņa ir
dzīvesveids kas caurstrāvo Tautas vidi.
12. stars Tauta savienota - Indivīds nav kontaktā ar Tautu
Tautas Atvērtā Avota Sistēma. Vēsturiski pastavēja caur 800 Latviešu Biedrības filiālēm
visā Latvijas teritorijā – vēl pirms telefona un IT - atjaunojamas. Ieinteresētie Latvijas
iedzīvotāji var datorprogrammā reģistrēties klasificējot savu pieredzi un savus
ieteikumus valsts sistēmas uzlabošanai un sargāšanai. Tautas Mēdiji.
13. stars Tauta kontrolē un pārvalda – Tauta ir kontrolēta un pārvaldīta
LR Tautas kontrole pār varas institūcijām. Struktūra, kas sargā LR Tautas intereses,
pamatprincipus un mērķus, pārbauda Mēdiju, Valsts Kontroles, Saeimas utt darbu, reāli
nodrošinot lai "Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas Tautai".
14. stars Mīlēts un Mīlošs - Nemīlēts un nemīlošs
Mīlestība - pret Zemi un Tautu/ām. Es sevi/Tevi/Jūs/pasauli mīlu tā kā zāle aug... un
mana/Tava/Jūsu/pasaules mīlestība pilda mani. Augstākais spēks. Vienīgi Tautu
mīlošajiem ir iespēja lemt, vadīt un kontrolēt.
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