Baltijas Saules Fonds rīko...
Tautas Spēka svētki 28. maijā LU Mazajā Aulā 12-16.00
Programma beigās
Visi patriotiskie kompetentie Latvijas spēki tiek aicināti konsolidācijas svētkos !
Cilvēce nonākusi savas evolūcijas pagrieziena punktā - no konkurences, kas
novedusi pie pašiznīcināšanās sabiedrības, uz sadarbības un visu dzīvības formu
aizsardzības sabiedrību. Pasaule atrodas krustcelēs un gaida vērtīgu izvēles impulsu
– kā tālāk ?!
Baltijas Saules Fonds piedāvā īstenot Latvijas un Lietuvas, Baltu tautu, sirsnīgo un
simbolisko misiju, kas ielikta to zemju veidolā - kā pasaules ģeogrāfiskā sirds. No
pasaules sirds sāksies pasaules atlabšana, ar tautas kompetences sastrukturēšanas
instrumentu - Baltu Saules Modeli (BSM). Tā formas pamati ir izveidoti
(LatvijasRepublika.INFO) un tā saturu piepildīt aicināti ir visi Tautas kompetences
pārstāvji.

Esiet Tautas Spēks! Tieša koordinēšanās notiks 28. maijā LU centr. ēkā 11.30-16.00.
Tautas Spēka svētki: http://www.latvijasrepublika.info/tiekamies.html
Caur Baltijas Saules Fondu piedāvājam koordinēt spēku plūsmas maksimizējot
tautas gandarījumu. Gaidam Jūsu priekšlikumus un darītāju sarakstus, gan IT
institūtam (sertificēs tautas labklājības stabilizācijas meistarībā), gan Tautas Bankas
izveidei (ar ikmēneša iztikas iemaksas kontiem visiem valsts pastāvīgajiem
iedzīvotājiem), Sirds Tribunālam (kriminalizē sistēmas un tajās iesaistītajiem garantē
pilnveidojošas rehabilitācijas iespējas), Tautas Kontrolei (kontrolē Vēlēšanu, Mēdiju,
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Tiesu, Universitāšu un Skolu, Valsts Kontroles, Saeimas, Drošības Policijas utt
darbu), TAAS datorprogrammai un citām BSM funkcijām ...
Pirmskara Satversmes variants ir pietiekami labs, lai no tā Tauta atspertos, neveicot
nekādus radikāli bīstamus pasākumus kā jaunas sapulces sasaukšana vai Vadoņa
izvēle, kas šajā situācijā ir visbīstamākie procesi. Risinājums ir caur cilvēku
pašorganizēšanos un Pašvaldībām - PAŠU Valdībām. Tautai svarīgu funkciju
izpildei, ir jāmudina cilvēkus savu kompetenci apvienot vienā Spēka izpausmē. Šādu
instrumentu piedāvā Baltijas Saules Fonds (BSF) to saucot par Baltu Saules Modeli
(BSM). Caur BSM Tautas kompetences tiek sakoordinētas vienotā veselumā.
Aktivizējieties veidojot organizācijas, kas ir lojālas LatvijasTautai un dzīvības
sargāšanai, lai tautas labklājība iemirdzētos spoži pēc iespējas ātrāk! Piesakieties pie
BSF lai atrast viens otru Tautas spēka izpausmei! Iesūties savu kompetences
pienesumu uz saules.fonds@gmail.com vai lvrepublika@gmail.com
Šis aicinājums tiek izsūtīts kā jauna laika sākuma marķieris. Tuvāko mēnešu laikā
valsts instances un pašvaldības ir aicinātas iesūtīt savus praktiskos priekšlikumus
valsts pēc-feodālās brīvo vienību sistēmas izveidei. Rudenī šie priekšlikumi tiks
apkopoti un jau Decembrī Tauta varētu balsot, lai izvēlētos vienu no dažām Baltu
Saules Modeļa versijām, kas visas garantēs Ekoloģisku vidi, Tautas labklājību,
rehabilitāciju un atgriešanos Tēvzemē. Šo mērķu sasniegšanai tiek izveidotas –
Latvijas Tautas Banka, Sistēmu Sirds Tribunāls, Tautas Kontrole un Baltijas Saules
Institūts IT vidē... Visas valsts struktūras tad varēs pašsakārtoties un pašatbrīvoties
no sistēmiskajiem trūkumiem izmantojot demokrātiski izvēlēto Baltu Saules Modeļa
versiju.
Ar iepriekšējo pasākumu gaitu var iepazīties:
http://www.latvijasrepublika.info/kontakts.html
http://www.latvijasrepublika.info/tiekamies.html
http://www.latvijasrepublika.info/galerija.html
Youtube kanālā BaltijasSaule ieskats 2 gadu Fonda izveides procesā (apraksts
atrodams zem Video)
http://www.youtube.com/watch?v=RMQZqZt8RZY
Youtube kanālā freelatvia
http://www.youtube.com/freelatvia
Kā arī BSRRW.org:
http://www.bsrrw.org/?page_id=59

Priekā, Ditta Rietuma
Baltijas Saules Fonda pr-s
Tel 298 110 64 saules.fonds@gmail.com
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Tautas Spēka svētki 28. maijā LU Mazajā Aulā 12-16.00
Programma
Visi patriotiskie kompetentie Latvijas spēki tiek aicināti konsolidācijas svētkos !
Pieteikšanās Institūta, Bankas, Kontroles, Tribunāla, Datorprogrammas, TAAS ... un
citu BSM funkciju grupās notiek no 11.30 (izvēlies savu staru/s LatvijasRepublika.INFO)

Folkloras grupa Silavoti vada Latvijas un Pasaules Mīlestības rituālu pulcējušos Gaismas Lokā
Ievadvārdi. Baltu Saules Modeļa konceptuālais dizains, ietvertie instrumenti un Tautas kompetences
aktivizācijas process. Ditta Rietuma, LatvijasRepublika.INFO, BSF pr-s
Latviešu Tautas liktenis. Andris Mieriņš, BSF valdes loceklis
Tautai nelabvēlīgās sistēmas Latvijā un pasaulē Jānis Kučinskis, TautasForums.lv (1.stars)
Piramidālās sistēmas Latvijas valsts aparātā. Giors Geks, AntiGlobalisti.lv (1. stars)
Latvijas Tautsaimniecības iespējas. Ivars Brīvers (9. stars)
Ekonomikas atjaunošanas plāns. Armands Strazds, rtfl.lv (4. stars)
Likumi un demokrātijas atjaunošana Latvijā. Starptautiskā Apvieniba par Cilveka Tiesibām (2. stars)
Tautas Kustība Latvijā un Lietuvā. Tautai Pietiek pārstāvis (13. Stars)

Rokgrupa COLT ”Šī dziesma ir par Latviju”

Latvija kā ekovalsts. Elita Kalniņa, VAK.lv, BSF valdes locekle. (5. stars)
Tautas veselības stabilizācija un uzplaukums. Aivars Smagars (7. stars)
Sociālā drošība un Tautas rehabilitācija. Ivars Redisons, Sociālo Reformu Biedrība (7. stars)
Nacionālā izglītība un Tautas sirds. Solvita Lodiņa, Tradicionālās Kultūras Asociācija. (11. stars)
Skolu kustību aicinājums. TavaSkola.lv (11. stars)
Latvija kā Kultūru Līga kurā visu tautību pārstāvji kļūst gandarīti. Irēna Saprovska (8. stars)
Ja likums un varas process iznīcina Tautu un dzīvo vidi Andris Orols, AntiGlobalisti.lv (13. stars )
Mīlestība - pret Zemi un Tautu/ām. Jānis Vītols (14. star)
Baltu Saules Modeļa koncepcija citām pasaules tautām. Ditta Rietuma
Noslēgumā Latvijas un Pasaules Mīlestības rituālu sapulcējušos Gaismas Lokā vada Vītolu
ģimene

Mīļi Gaidīti!
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