Akcija ”Pietiek” un ”Dzīvības Institūts”
Lieliski formulēta ir akcijas PIETIEK rezolūcija (1) - mērķis ir konkrēts un tas ir lielāka mērķa daļa. Ir
gan itin skaidrs, ka organizētie piramīdas algotņi pasākumu virzīs savā gultnē, un, ka Tautas uzvarai
vajadzīgais sistēmiskais kompass (2) vēl pārāk reti tiek apzināti izmantots. LR Tautai lojāla
organizācija vēl tikai veidojas, bet arī bez naudas Tautai jau ir iespēja iesaistīties droša
tautsaimnieciska instrumenta radīšanā, lai aizsargāt savu un visu dzīvību – piesakoties lokā
lvrepublika@gmail.com un darbojoties.
Uzreiz, kopš 1991. gada, likumus Latvijas Saeimai un nu jau globāli 63 valdībām un parlamentiem
iemanipulē mafiozas organizācijas (ar Tribunālu un Imunitāti), kā piemēram Itāļu Institūts
www.unidroit.org . Lasiet to statūtus latviski http://www.likumi.lv/doc.php?id=207103 UNIDROIT
dalībvalstis ir jau 63 pēc skaita, kurās visus īpašumus var aizvien vieglāk izlaupīt. ”15.03.1940.
starptautisks dokuments "Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) statūti"” ir
pieņemts jau 1940. gadā Musolīnī valdības laikā. Institūtam ikgada 300 miljonu Liru subsīdiju un
telpas dod Itālijas valdība un arī dalībvalstis maksā – tātad Latvijas Tautas nodokļi tur aizplūst.
Tāpat kā ES saņem Latvijas muitu ienākumus, kas pārsniedz visus ES struktūrfondus. Tāpat kā Latvijas
Bankai ir melīgs nosaukums, jo tā ir vienīgi Eiropas bankas filiāle, un Latvijas Tautai nav nevienas
bankas! Eiropas CentrālBanka ir privāta organizācija, tāpat kā ASV centrālbanka. Un SVF un PB ir
pirātu organizācijas (3). Starp citu lielbaņķieris J.P.Morgans, ar savu Morgan Bank Latvijā un globāli,
nāk no senas jūras pirātu ģimenes. Tāpat kā citi shēmotāji kuru seņči bijuši vergturi pat tūkstošiem
gadu.
Latvijas valsts sistēma tiek pārdizainēta pēc Piramīdas galotnes prāta. Ne jau velti pasaules mēdiji ir
dažu cilvēku rokās, tāpat kā NATO, nafta, izrakteņi un arī Urāna raktuves. Lasiet BSRRW.ORG lai
izprastu kā radioaktivitāte vienas paaudzes laikā var padarīt avansēto dzīvību neauglīgu(4). Laika ir
maz! Pieliec plecu LatvijasRepublika.INFO Institūta izveidē, lai ātrāk izveidojam un aktivizējam valsts
sakārtošanas INSTRUMENTUS.
Cilvēki domā ka Japāna ir tālu bet Zviedrijas Aizsardzības Institūta direktors atzina ka Japānas
reaktoru radioaktīvās daļiņas var sasniegt visu Ziemelju puslodi (5). Ziņas ir nedrošas, bet jautājums ir
– cik radioaktīva materiāla daļiņu ir nokļuvis atmosfērā un cik augstu. Japānā glabājuši VIRS
reaktoriem lietotos kodoatkritumus!!! Virs trim reaktoriem tie sprādzienos uzgājuši gaisā! Milzīgs
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apjoms! Runa iet par 10-30 reizes lielāku massu nekā Černobiļā, vairāki duči radioaktīvu vielu, kas
nepastāvēja uz zemes virsas pirms atomindustijas vājprāta laika (Pl un U pat nemonitorē stacijās).
Tāpat būtiski zināt vai HAARP iekārtu darbības līknes nudien sakrīt ar zemestrīču izcelsmes laiku un
vietu, jo ticams ka tā ir dabas katastrofas imitējošs ierocis. Kas pārvalda HAARP, NATO, Walstreet?
Mums ir slēpts. Un ir skaidrs ka viņi vai nu neizprot dzīvības būtības trauslumu, vai vēlas dzīvību
iznīcināt. Ir acīm redzams ka valdīt aktivizēta ir IZMISUMA un NĀVES kultūra. Princips Iznīcināt
Ienaidnieku vairs nedarbojas, jo naids pieaug globāli eksponenciāli un iznīcina visu dzīvību, ieskaitot
nīdēju pašu.
Jaunveidotais Institūts būs pasaules dzīvības sistēmu aizsardzības instrumentu izveides centrs un tajā
varēs sertificēties, lai izglītot sevi un pārējos. Vissvarīgākais ir MĪLĒT – sevi, Tautu, Pasauli... PIEDOT...
REKONSTRUĒT saglabājot gaismu visur un visos...
Mēs organizējamies, lai MĪLESTĪBAS kultūra nekavējoši atgūtu varu LRs valsts un visas Zemes
pārvaldē!
MĪLOT,
Ditta Rietuma
Ģenerālsekretāre organizācijās:
LatvijasRepublika.INFO un NationalState.INFO
BSRRW.ORG

1 http://pietiek.lv/ , http://www.tautasforums.lv/?p=3148#comment-19986
2 http://www.latvijasrepublika.info/ , http://www.nationalstate.info/
3 http://www.bsrrw.org/?page_id=87
4 http://www.bsrrw.org/?page_id=778
Dr. Ronit Haimov-Kochman studija Jeruzálemé par to ka Izraelá 10 gadu laiká (1998-2008) vírieshu
auglíba kritusies 40%. Pētījums ir indikātors neauglībai visā VidusAustrumu reģionā.
http://www.hadassah.org.il/English/Eng_SubNavBar/TheDoctors/HaimovKochmanRonit.htm
5 http://www.reuters.com/article/2011/03/17/us-japan-quake-ctbto-radiationidUSTRE72G26T20110317
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