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Valsts Kases vadītājam K. Āboliņam - LBas veikta nacionalizācija  
 

Labdien, 
 
sakarā ar to ka Valsts Kase tiek atgūta Tautas varai, pievienots ir arī dokuments. 

Lūdzu Jūs sniegt atbildi  5 darba dienu laikā, par to kā Jūs veiksiet sistēmiskas izmaiņas 
lai darbība atbilstu Satversmes 2. pantam, un kā mēs veiksim sirsnīgu regulāru 
kontroles funkciju, lai beidzot izveidot Tautas valsts kasi, ar pašu radītu un pārvaldītu 
maksāšanas līdzekli, arī oxu. 

 
Ir svarīgi uzticamas banku sistemas izveidei arī paraleli nekavējoši sākt pāriet uz 

koka Birka skalu un oxa WIR čekus ikmēneša izmaksām valsts pilsoņu apdrošināšanai 
ar iztikas kuponu u c līdzekļiem, bet sākam ar līgumiem. Atsūtiet Valsts Kases līgumus 
un dokumentus kas īsteno tās verifikāciju un parakstītāju validāciju. 

 
Visi banku un apdrošinašanas lieltīklu uzņēmumi  ir nacionalizēti un izirdināmi 

vietējās nacionālās nodaļās. BIS, IMF, FED, WB, WEF utt ir nacionalizēti, un Latvija 
Banka ar visiem tās meitas uzņēmumiem ir atjaunota pēc 38. Gada statūtiem un tām 58 
vietējām bankām kas toreiz bija. Pasaules oxa Birka skalu WIR World Indigenous 
Runes valūtas centrālbanka ir Stockholmas Riksbanken, kas ir atgūstama un tai ir 
jāaizvieto FED un BIS, petrodolāra sistēmu, ar Birka skalu un oxa čeku finansu 
sistemām, un koka WIRbuļu monetāro sistēmu. No Zviedrijas centrālbankas 
centrālbanku eksistence sākās 352 gadus atpakaļ, te tā arī noiet pilnu apli un uzsāk 
Mīlas Iekārtas ReSet Mīlas Iekārtas tagadni un  nākotni. 

 



 

 2. lpp. (no 2)

Līdz ar to ka mums ir pašiem savi maksāšanas līdzekļi tad tiesiski atgūtas ir arī 
visas būtiskās struktūras – Mēdiju, Banku, Pasta, Tiesu, Medicīnas, Komunikāciju, 
Militārās, Apdrošināšanas, Izglītības, Ticības un visas citas būtiskās sistēmas, jo visām 
ir jāīsteno pamatCilvēku koka monetārā darba augļu apmaiņas līdzekļa izmantošanas 
sistēma, caur kuru ikviens kļūst pašpietiekošs Cilvēces cilvēks. Atcerieties banka nav 
telpa, bet uzticams banķiera funkciju veicošs Cilvēks, kas ir Mūsu Dzimtas tiesību 
varošs īstenotājs. Tie ir grāmatveži, kasieri, un kārtīgi administrātori, kas nav Romas 
režīma bioroboti, bet strādā veicot Tautas resursu sadali ikvienam. 

 
Mīlot ik vienu un visus, Jūsu ķonna, 38.g. Cilvēku valsts Latvijas Republika 

prezidente 
 
Godzemes Ditta, akka Ditta Rietuma 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
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Godzemes Vispasaules Pamatiedzīvotāju Cilvēku Bankas/Tiesas 
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