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Te mīlošo lotgolīšu Ūzulu Ditta teic šodienas Latviešu Tautas izredzēm labu sekojošu taktiku. Tās 
būtība izriet no stratēģijas īstenot Satversmes otro pantu un pasaulē atzītas Latvijas Republikas 
valsts atgūšanu Latviešu Tautas pārvaldē.  
 
Latvijas Republika Latviešu Tautai pamatfunkcijās jau ir nozagta. Latvijas valsti sevī ir 
iekorporējusi globāla struktūra kuru nevada Latvijas pilsoņi, kas padarīti par pavalstniekiem.  
 
Ir jābūt skaidrībai par procesiem un funkcijām, kuriem jātiek īstenotiem pirms Latviešu Tautas 
leģitimizētām vēlēšanām kuras patiesi tiesīgi atbilstu Satversmes 2. pantam. Vēlēšanām ir 
jānodrošināti apstākļi, kas sistēmiski garantē pamatparametrus vēlēšanu demokrātiskai norisei 
saskaņā ar Pilsoņu Padomju kongresu. Vēlēšanās ir jāizvēlās valsts iekārtu un Latviešu Tautai 
lojālus tās īstenotājus, lai beidzot veidotu valsti, kurā Latviešu Tauta ir saimnieki, nevis vergi 
slepenu ārzemnieku vadītai ne-valstij, globālas militāras korporācijas filiālei.  
 
Kad Latviešu Tautas plāna B īstenošanai rasti līdzekļi, tam būs nepieciešami 9-12 mēneši, vismaz 
viens pilns cilvēka dzīvības nobriešanas cikls. Latviešu Tautai nav pat centrālbankas ar pašu 
pārvaldītu savu maksāšanas līdzekli, vai jeb kaut vienas neatkarīgas Tautas bankas (pēdējo 
Citadeli tūlīt pārņems, kurā Latvijas pilsoņi ieguldīja MILJARDU Latu), nav nedz neatkarīgu Tautas 
mēdiju, nedz pat Latviešu Tautas pilsoņu reģistra, nedz arī kaut viena nama, kur netraucēti 
pulcēties un veikt savas Latviešu Tautas dzīvesziņas īstenošanas darbību. Viss valstī notiekošais 
noris pēc Tautas neapstiprinātas Lisabonas stratēģijas plāna, kura rezultātā pus miljons auglīgo 
tautiešu ir pametuši dzimteni bēgļu gaitās, lai izdzīvot, jo Latviešu resursi tiek sistēmiski 
ekspropriēti jau 23 gadus un Latvijai uzspiestās valsts iekārtas nosaukums patiesi atbilst Nāves 
Nometnes statusam, un to taču Tauta nav izvēlējusies. Pat valsts iekārta Darba Nometne būtu 
ievērojams uzlabojums, jo Tautas pārvaldītas darba atalgojuma sistēmas Latvijā nav, jo Sorosa un 
Eiropas Komisijas veidoto taču nesauksiet par Tautas! Arī jaunfeodālo Romas impērijas 
likumdošanas sistēmu nav Latviešu Tauta nedz veidojusi nedz izvēlējusies, jo likumu garu globāli 
visur nosaka unidroit.org. Lai būtu izvēle ir jābūt vismaz trim labām alternatīvām no kā izvēlēties – 
un jābūt uzticamiem referendumiem. Nepieņemams ir esošais vēlēšanu likums un to realizējošā 
struktūra, jo tās ir vēlēšanas bez izvēles, kas, kā Tautai neveiksmīgs eksperiments, jau atkārtotas 
11 reizes. Ja to pašu eksperimentu atkārto n-tās reizes un katrā reizē grib ieraudzīt citu rezultātu – 
tas vai nu ir idiotisms, vai top skaidrs ka notiek apzināta Tautas inkvizīcija. Zivs pūst no galvas – 
valsts no Rīgas, Tauta - no sistēmiski uzpirktās partokrātiskās Saeimas. Partiju sistēma kā tāda 
pasaulei un tās dzīvības sistēmām ir nodarījusi milzu postu, radot 0,1 procenta partokrātiju pār 
pārējiem 99,9 % pilsoņu, uzspiežot partiju īpašnieku diktatūru pār visu dzīvo vidi. 
 
Latviešu Tautas Taktika šajā postā lai ir miera garā īstenota sadarbība lai atbalstītu katra vieda 
Latvieša darbu Tautas dzīves vides sakārtošanai visās tai būtiskās vienībās. Taču svarīgi te ir 
rast vērtību varas kompasu, lai beigtu reiz būt par korporācijas algotņiem-pavalstniekiem 
un beidzot kļūtu par LRas brīvcilvēkiem-pilsoņiem. Viens tāds patiesu vērtību kompass ir 
Baltu Saules Modelis, kura parametrus attīstām Sauloru kursos. 
 
Veidojam arī Latviešu Tautai lojālu, varenu izglītības iestādi, kas izzina un pasniedz Tautas 
aizsardzību no moderniem draudiem matrices visos posmos. Tāds darbs un atbildība nav vienam 
cilvēkam pa spēkam – tikai izveidojot Latviešu Tautas viedo kopienu, kas papildina viens otra 
zināšanas un prasmes, tāds uzdevums tiks paveikts. Latviešu Tautas taktika šodien ir strādāt 
klasiskajās Latviešu biedrību komisijās – veidot Latviešu biedrības visos novados un 
pašvaldībās (arī IT kopienas diasporā). Šī ir vēsturiski pārbaudīta metode, kas darbojusies 
simtiem gadu, caur kuru arī tika izveidota pati 20 gadus labklājīgā Latvijas Republika, kuras 



simtgadi mēs varēsim sagaidīt godam, ja beidzot īstenosim Satversmes otrā panta administratīvu 
sistēmisku izbūvi.  
 
Latviešu Tautas varai valsts sistēmā ir jābūt īstenotai visās institūcijās, kā piemēram - FuKTuK 
(http://www.fktk.lv/), Zinātņu Padome, Latvijas Banka, Nacionalā Radio un TV Padome, 
Privatizācijas Aģentūra, Rīgas Birža, Rīgas Osta, Rīgas Lidosta, Latvijas Valsts Meži, SPRK  
(www.sprk.gov.lv), Rīgas Latviešu Biedrība, Saeima, Prezidenta institūcija, Augstskolu Padome, 
Ģenerālprokuratūra, Zemessardze u d c. Tāpēc Latviešu Tautas taktika ir Latviešiem aktīvi 
iesaistīties šajās valsti pārvaldošajās vienībās un atgūt Tautas varu no starptautisko korporāciju 
algotņiem, lai valsts darbotos saskaņā ar Satversmes otro pantu. 
  
Te būtiskākā ir sadarbības metodika – domstarpību atrisināšana savstarpējas mediācijas ceļā, arī 
Latviešiem lojālu Tautas pārstāvju atlase un izglītošana. Izšķiroša ir Latvijas visu Tautu foruma 
izveide sadarbības procesu nostabilizēšanai un Latvijas nācijas izveidei, Latvijas Republikas 
stiprināšanai. Sadarbībai ir jābūt stabili fokusētai uz Tautas vērtību aizsardzību no globālās kara 
ekonomikas korporācijas, kas šobrīd sistēmiski un metodiski pārņēmusi Latvijas Republiku. 
 
Aplēšot NATO pāri par 1000 bāzes pasaules visos kontinentos, top skaidrs ka ir izveidota globāla 
Romas impērijas armija, jo arī NATO koledža atrodas Romāi. Tagad NATO iekļauta ir arī Krievija, 
kurā arī atrodas NATO karaspēki un kuras centrālbanku arī vada Šveice - bis.org. Kad Krievija 
mēģina atgūt savu drīz 100 gadu zaudēto suverenitāti, tai uzliek sankcijas un NATO fīreri atkal 
pošas karam. Arī Ukrainā notiek pamattautas valsts iznīcināšana mēdiju šova ēnā.  Lai miers uz 
Zemes jo NATO algotņi dodas pie savu māšu pavardiem rūpēt tām mazbērnus! 
 
Valsts atgūšana ir veicama roku rokā Dievturiem ar Kristiešiem, jo Dieva valstību īstenot var tikai 
tiešā saiknē ar Dieva gribu, ne savu mazredzību. Caur mūsu sirds skaidro mīlestību vienam uz 
otru, mēs vienosimies - caur visus mūs mīlošo un mūs visus radījušo Dievu. Vatikānas kalpu 
piesavinātie ap 2000 nami, Latviešu Tautas teju visās svētvietās, nav nesuši Tautai vēlamo 
rezultātu, kamdēļ ir pierādīts, ka tiem trūkst Dieva gribas metodikas. Tamdēļ būs Kristiešiem 
savus Dievnamus sadalīt ar Latviešu Dievturiem, lai rastos cerība uz panākumiem rast Dievpalīgu 
un Latvijas Republikas nosargāšanu, nevis valsts nodošanu jaunfeodālajai globālajai Romas 
impērijai un nāves kulta spēkiem, kas kurina III pasaules karu. 
 
Jautājums nav par Latviešiem vien, bet gan par dzīvības aizsardzību uz Zemes. Ja nevaram 
aizsargāt savu Tautu un savus sabiedrotos, nespēsim nosargāt arī citas vienības. Latvieši ir 
pasaules senkultūras mantojuma sargi un Latviskajā dzīvesziņā ir dzīvības pamatu kods, tāpat kā 
indiāņu, vai sāmu, vai eskimosu u c sentautu viedums. 
 
LRas valstij būs finansēt savu senpilsoņu etniskās biedrības, lai nosargāt izmirstošo Latviešu 
Tautu un izveidot drošu Latvijas nāciju. Mēs tādu atbildību no Latvijas Republikas valsts izprasām! 
Mēs esam šajā valstī saimnieki, mēs esam vara, mēs esam Tauta! Mēs esam tie uz kuriem 
cerējām, un mums pašiem vien Latvijas Republiku būs nosargāt, jo uz mums vēl raugās mūsu 
bērni un mazbērni. Mūsu ir mūsu tēvu un mūsu māšu zeme – Lai Top īsta valsts - Latvijas 
Republika ! 
 
Šī uzruna ir kopsavilkums 3 h garam Sauloru video semināram 5.05.2014 
http://www.latvijasrepublika.info/saulori.html  
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