Lai apstādinātu tautas iznīcināšanas procesu, pulcējam gudros prātus un sildošās
sirdis. Veidojam universālu bezpartejisku programmu, kura sabalansēs Latvijas
valsts resursus labklājībai un neatkarībai. Vajadzīgi speciālisti visās pamatnozarēs: ekonomisti, juristi, dabaszinātnieki, mežziņi, programmētāji, statistiķi,
fiziķi, matemātiķi, virsnieki un ģenerāļi, pārvaldnieki, filozofi, psihologi un psihiatri,
mediķi ... – taču sistēmas izveides procesam tieši tie, kas domā sistēmiski un redz
kādām sabiedrības struktūrām būtu jābūt.

Latvijas Republikas (LR) atjaunošanas koncepcija
Latvijas tautai
Zinātnisks, nepolitisks, nereliģisks, universāls modelis

LR kompetences saules struktūras 14 pamatstari Latvijas
tautas labklājības nodrošināšanai
Mērķis: sistēmas dizains pēc kura vadoties tauta plaukst.
1.
Aktivizējamies universālajā Saules sistēmā, kur stiprākais
siltuma un gaismas avots uztur visas dzīvības, novēršoties no piramidālās
(vergi, vergvagari, vergturi).
2.
LR Satversme un tās kārtībā pieņemtie likumi – Vēlēšanu likums,
Agrārā reforma, Izvedmuitas Tarifi, par Īpašumu Atsavināšanu.
Atteikšanās no partiju uzspiestās varas. Tiesu sistēmas efektivizācija.
3.
Valsti aprūpē labklājību garantējoša zinātniski pamatota
budžeta datorprogramma, kas sagādā pamat nodrošinājumu ikvienam.
Sociālā drošība. LR iedzīvotāju apzināšana, tautas skaitīšana.
4.
Latvijas Bankas komercdarbības funkciju atjaunošana
atbilstoši brīvvalstij, Nacionālās valūtas (Lati) drukas atjaunošana Latvijas
Republikas teritorijā. Bretton Wood 2 starptautiska vienošanās.
5.
Vides un militārās aizsardzības josla Latvijas tautai.
Eksistenciālo draudu apzināšana. Sarunas un līgumi ar militārajām un
globālajām varas struktūrām.
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6.
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.
LR tautas veselība un pastāvēšana. Sociālā drošība.
Atgriešanās tēvzemē un tautas rehabilitācijas valsts programmas.
LR pamatiedzīvotāju apzināšana, tautas skaitīšana.
8.
Kultūru līga. Nacionālais Kodekss. Apzināta Identitāte un
Lojalitāte. Latviešu kultūra ir visu Latvijā dzīvojošo patstāvīgo etnisko
grupu margrietiņas centrs.
9.
LR zemes un īpašumu, rūpniecības un ražošanas nozaru
inventarizācija un izmantošana Tautas interesēs. LR bazāli pašnodrošinošs iekšējais tirgus un darba tirgus.
10. Vidi saudzējoša moderna enerģētika un atbildīgi Tautas interesēs
izmantoti dabas resursi, kas garantē to pietiekamību arī nākamajām
paaudzēm.
11. Tautas Izglītības programmas, kas veicina bagātu garīgo pasauli
un nodrošina materiālo vērtību pārpilnību, plaukstošu tautsaimniecību un
izdevīgu ārējo tirgu.
12. Tautas Atvērtā Avota Sistēmas datorprogrammā reģistrētam
katram Latvijas iedzīvotājam ir stimulējoši ievadīt savu pieredzi un savus
ieteikumus sistēmas uzlabošanai.
13.
LR Tautas kontrole pār Valsti. Struktūra, kas pārbauda
Vēlēšanu, Mēdiju, Universitāšu un Skolu, Valsts Kontroles un Saeimas
darbu, reāli nodrošinot lai "Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas
tautai"
14.
Mīlestība - pret Zemi un Tautu/ām. Es sevi/Tevi/Jūs/pasauli
mīlu tā kā zāle aug... un mana/Tava/Jūsu/pasaules mīlestība pilda mani.
Vienīgi Tautu mīlošajiem ir iespēja lemt, vadīt un kontrolēt Tautas
un Zemes pārvaldi.
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