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mahātma Gandijs teica:

Labāk varmācība nekā gļēvulība
Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes
priekšsēdētāju Aivaru Gardu
Ārējais ienaidnieks
nav latviešu tautas
produkts
DDD: Esmu ievērojusi, ka pēdējā laikā aizvien vairāk cilvēku
publiski atzīst ultraliberālisma
kaitīgumu, kas šobrīd straumēm
plūst no Rietumiem. Tomēr vēl
joprojām ir pārāk maz tādu, kas
saskatītu, ka arī okupanti, kolonisti vēl joprojām nav tikuši izraidīti no Latvijas tieši ultraliberālās ideoloģijas dēļ.
Aivars Garda: Jā, ultraliberāļi
ir iestāstījuši mūsu tautai, ka ārējais ienaidnieks ir nevis ārējais ienaidnieks, bet gan mūsu draugs,
kaimiņš, ar kuru kopā dzīvojām
50 gadus okupācijas laikā un tagad vēl 27 gadus… Normālā valstī
ārējos ienaidniekus padzen. Ja
to nevar izdarīt okupācijas laikā,
tad to obligāti paveic pēc okupācijas. Bet mūsu valdošie politiķi
Rietumu ultraliberāļu ietekmē
paši ir tādi kļuvuši un pavisam

sagroza mūsu tautai smadzenes.
Precīzāk, nevis visai tautai, bet
tikai pūlim, kurš pats nav spējīgs
domāt. Latviešu daļa, kuru var
dēvēt par tautu, apzinās, par to
runā un dara visu, lai arī pārējie
latvieši beidzot izprastu patiesību, ka mūsu tā saucamie nepilsoņi būtībā ir gan tautas, gan valsts
ārējais ienaidnieks, kurš nav padzīts. Ārējie ienaidnieki nav latviešu tautas produkts – mēs tos
neesam atražojuši, dzemdējot
vai…
DDD: ...vai uzaicinot viņus uz
šejieni.
A.G.: Jā, viņi paši ir atnākuši
okupācijas laikā, kad mums, latviešiem, nebija tiesības lemt, vai
laist viņus šeit. Viņi ir atnākuši
labas dzīves meklējumos un uzbāžas mums ar savām paražām,
domāšanu, dzīvesveidu, ar nekultūru, jo kultūru viņi mums
nav atnesuši. Dzīvot kopā ar
okupantiem divas paaudzes jau
ir grūti. Piemēram, Indijā gaišākie prāti jau bija satraukušies,

kad indieši dzīvoja divas paaudzes angļu jūgā. Viņi jau tad saskatīja, ka indiešu tauta mainās,
degradējas okupācijas un kolonizācijas ietekmē. Viņi cēla trauksmi, kas noveda pie Mahātmas
Gandija cīņas pret okupantiem,
kas pēc ilgiem gadiem vainagojās
ar Indijas neatkarību.
DDD: Vai Indijā tauta uzreiz
vienojās par kolonistu padzīšanu?
A.G.: Starp gaišajiem prātiem
bija tādi kā Gandijs, kurš aicināja padzīt angļus. Bet bija arī
dzejnieks Rabindranats Tagore, kurš sākumā iebilda, ka angļu
kolonizācija ir devusi ļoti lielu
labumu Indijai. Un šie gaišie
prāti savā starpā vārdiski cīnījās.
Gandija pārliecība uzvarēja, tāpēc sākās indiešu tautas cīņa pret
angļu okupāciju. Protams, uzreiz
tā nebija. Mahātma Gandijs cīnījās vairāk nekā 30 gadus.
DDD: Vai indiešu prese atbalstīja Gandiju?
Turpinājums 2. lpp.
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Normālā valstī ārējos
ienaidniekus padzen. Ja to nevar
izdarīt okupācijas laikā, tad to
obligāti paveic pēc okupācijas.

Jā, viņu mērķis ir mūsu
Šobrīd Austrālijā notiek brīvprātīgs pasta balsojums par viendzimuma “laulību” legalizāciju. Tā iznākums būs zināms pēc 7. novembra. Ja sabiedrība
šoreiz vēl pretosies, tad homoseksuāļi vēlāk, visticamāk, atkal centīsies panākt savas iegribas.

Arī mēs Latvijā pārāk iecietīgi un vieglprātīgi
izturamies pret briesmām, kādas sevī slēpj “nevainīgas” bērnu grāmatas, audzināšana un tolerances
pilnas mācību programmas.

Vervēšana – un tas nav nekas slikts?!

Bils Mūlenbergs
Publicists, radiožurnālists
Austrālijā

Homoseksuāļi dabiskā veidā
nevar vairoties. Tādēļ, ja viņi vēlas palielināt savu skaitu, ir nepieciešama vervēšana. Un daudzi
godīgākie homoseksuāļu aktīvisti atklāti atzīst, ka tieši to viņi arī
dara. Ja pretējā puse mums parāda
savu stratēģiju un mērķus, tiem
būtu jāpievērš mūsu uzmanība.
Patiešām, šis mani mulsina –
kādēļ mēs nepievēršam vērību,
kad pretējā puse skaidri atklāj,
kādi ir viņu plāni un kā tos gatavojas īstenot? Kādēļ mēs tam
neticam? Karojošais homoseksuāļu lobijs nepārprotami mums
atklāj, kā viņi plāno mainīt sa-

biedrību, tādēļ mums būtu pret
to jāizturas nopietni.

“Tas, kurš iegūst
bērnu, iegūst
nākotni.”
2011. gadā savā grāmatā “Nedabiskās attiecības” esmu dokumentējis milzum daudz dažādu
piemēru. Esmu citējis daudzus
aktīvistus, viņu teikto par mērķiem un stratēģiju un to, ka bērni ir viņu mērķis – tā ir viņu plāna būtiskākā daļa. Minēšu dažus
fragmentus no šīs grāmatas.

bērni!

“Daudzi homoseksuāļi atzīst,
ka ar homoseksuālu dzīvesveidu
tīņu vecumā viņus iepazīstinājuši kādi gados vecāki cilvēki. Lūk,
kāds raksturojošs citāts: “Daudziem no mums – gan sievietēm,
gan vīriešiem – pirmā homoseksuālā pieredze bija ar partneriem, kas bija vecāki par mums.”
Patiesi, kāds pētījums liecina, ka
75 procenti homoseksuālu vīriešu savu pirmo homoseksuālo
pieredzi guvuši pirms 16 gadu
vecuma. Salīdzinājumam – tikai
22 procenti heteroseksuālu vīriešu var runāt par seksuālām attiecībām pirms 16 gadu vecuma.
Kāda paruna saka: “Roka, kas
kustina šūpuli, valda pasauli.”
Homoseksuāļu aktīvisti to zina
vislabāk. Kāda lesbiete atklāja:
“Tas, kurš iegūst bērnu, iegūst
nākotni.” Tādēļ homoseksuāļi neatlaidīgi cenšas ietekmēt bērnus.
Mēģinājumi iegūt piekļuvi
jauniešu prātiem notiek nepār-

traukti. Piemēram, Amerikā
Ņūdžersijas Augstākā tiesa likusi skautu zēniem kā normu
pieņemt homoseksuālismu. Arī
skautu meitenes (gaidas) ir ieslodzītas politkorektumā. Patiešām, informācija par skautu
darbiniekiem liecina, ka viena
no trim gaidu organizācijas darbiniecēm ir lesbiete. Bet Anglijā
– Lielbritānijas Skautu asociācija
nesen atcēla aizliegumu homoseksuāļiem kļūt par grupas līderiem...
Kāda populāra homoseksuāļu
interneta vietne atklāti atzīst, ka
viņu aktīvisti ir ļoti ieinteresēti tikt pie bērniem skolās. Kādā
no rakstiem ar nosaukumu “Vai
mēs, lūdzu, varētu sākt atzīt, ka
patiesībā GRIBAM ideoloģiski
apstrādāt bērnus” blogeris saka:
“Nēēē! Mēs neliksim bērniem
mācīties par homoseksualitāti,
mēs zvēram!
Turpinājums 4. lpp.
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Paldies ziedotājiem par atbalstu
laikrakstam “DDD”!
Īpašs paldies par ziedotajām summām septembrī:
Andrim Rubinam – par 150 eiro
Edgaram Bindemanim – par 101 eiro
Gaidim Graudiņam – par 50 eiro
Guntim Immeram – par 2,50 eiro
Ikaram Žīguram – par 20 eiro
Paldies par palīdzēšanu, labajiem vārdiem,
ziediem un kārumiem!

Liberālisms
deģenerējas
Klaudija Tiltiņa
Žurnālistu savienības biedre
brīva žurnāliste
Pasaulē sākusies vērtību paradigmas maiņa. Nacionālā ideja atkal tiek likta pirmajā vietā un uzskatīta par galveno, paceļot to pāri
“progresīvajai” ideoloģijai. Tā precīzāk izgaismo un leģitimē, neraugoties uz sistēmisko ignorēšanu, noklusēšanu un kompromitēšanu.
Eiropas Savienībā
labējo partiju nacionālais virziens pastiprinās, iedvesmo, sola “atgūt savu valsti”, mēģina gāzt liberāļus, atmaskot melus par liberālisma politkorektumu.
Attīstības fundamentālie likumi pasauli atvaira no mākslīgām
liberālisma dogmām, kas, neievērojot cilvēku dabu, sludina
izmocītu apvienošanu. Šodien pasauli nepielūdzami valdzina
dabiskas cilvēciskas attiecības, kas izpaužas atklātībā un nejūt vajadzību pēc ideoloģiska diktāta.
Ļaudis aizvien pamatīgāk pārliecinās, ka viņu un bērnu nākotne
ir nenoteikta, nestabila un apdraudēta. Priekšā gandrīz nav manāms jelkāds gaismas stars. Tāpēc nepieciešams stingrs pamats,
nepieciešams uzticēties un paļauties citam uz citu, nevis patērētāju idillē cīnīties par vietu zem saules, kas izraisa konfliktus,
opozīciju, karus, melus, vispārēju uzmanīšanu, izspiegošanu, sabiedrības noslāņošanos, parādu važas un ir nejēdzīgs, bezgalīgs
skrējiens vāveres ritenī.
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Mūsdienu krīzes risinājums
ir meklējams ne jau
tradicionālos ekonomiskos
un politiskos instrumentos,
bet gan pareizi veidotās
cilvēku attiecībās.

Eiropā savstarpējo sakaru sistēma ir birokrātiski sagrozīta un liberāli demoralizēta, un no apvienošanas nav iespējams kopīgi gūt
kādu labumu. Tā vietā, lai izveidotu īsteni dzīvotspējīgu tautu un
cilvēku aliansi, Eiropa aprobežojas ar finansēm. Rezultātā Eiropas
kontinentam sociāli ekonomiskā nasta ir kļuvusi par smagu. ES
nav nekāda savienība, ne kopējo interešu vienotība, ne apzināta
pievēršanās kopībai un pretmīlestībai, savstarpībai, bet gan nevienlīdzīga, netaisnīga resursu sadale, jo lauvas tiesu likumsakarīgi iegūst stiprākie.
Ekonomiskā eirointegrācija bez rūpīgas, lietišķas sociālās vienprātības ir lemta izgāzties. Rietumu propaganda spējīga skalot
smadzenes, bet tā izjuks “dvēselēs”, cilvēku esībā. Šengenas zona,
kopējā valūta, Eiropas Parlaments – teorētiski tās visas ir labas
idejas, it kā saskan ar globālām dabiskām tendencēm, stiprākiem
cilvēku sakariem. Tomēr tās neapvieno sirdis, un tāpēc, kaut arī
ļoti civilizētā cīņā, visi deģenerējas.
Nākotnē Eiropā jāpārkārto finanšu ekonomiskā struktūra. ES
vajadzīga jauna apvienošana: labāk sabalansēta, taisnīgāka,
stabilāka, bet galvenais – patiesa, nevis farizejiska. Īstenai apvienošanai vajadzīga daudz augstāka platforma nekā finanses un
ekonomika. Mūsdienās kādreizējās idejas neglābjami ir novecojušas, pašreizējā globalizācijas etapā tās sagādā kaitējumu.
Mums ir vajadzīga zinātne, kas pētī cilvēku savstarpējos sakarus, kas dziļi iekļūst globālajā un cilvēku dabā. Zinātne, kas ar faktiem un precīzām prognozēm pierādījusi to, cik mēs esam atkarīgi
cits no cita kopējā vienotā sistēmā, un kā pareizi veidot dzīvi tajā
– ieskaitot tirgus, bet ar tiem neaprobežojoties. Patlaban savstarpējās atkarības mezgli ir savilkti jo cieši – līdz sāpēm: “savienības
uz mūžu” smagums irst pašu vainas dēļ, savstarpēja sapratne šķiet
nesasniedzama, un, galvenais, nav stabilitātes. Brīvības diktatūrā liberālisms deģenerējas.
Mūsdienu krīzes risinājums ir meklējams ne jau tradicionālos
ekonomiskos un politiskos instrumentos, bet gan pareizi veidotās cilvēku attiecībās un jaunā sociālā līdzsvarā, kas personību un sabiedrību paceltu vienotības stadijā.

2017. gada 13.–26. oktobris

mahātma Gandijs teica:

Labāk varmācība
Turpinājums no 1. lpp.

Aivars Garda: Indijā prese
bija daudz brīvāka nekā Latvijā šobrīd. Šeit ir liberastu prese,
kuras žurnālistiem, varētu teikt,
ir sačakarētas smadzenes. Un
viņi darbojas pret DDD. Savukārt
tālaika Indijā, ja Gandijs kaut ko
pateica, prese to atspoguļoja, atbalstīja, un tas ātrāk pārliecināja
tautu. Tāpēc mūsu ultraliberālās
preses klusēšana ir smags noziegums pret tautu.
DDD: Būtībā tas, kas notiek tā
saucamās ceturtās varas aprindās Latvijā, liecina par Rietumu
ultraliberāļu ideoloģisko kolonizāciju.
A.G.: Jā, tā ir kolonizācija. Un,
protams, notiek arī ekonomiskā
okupācija un kolonizācija.
DDD: Ultraliberāļi tiek ļoti bagātīgi finansēti. Nav noslēpums,
ka viens no redzamākajiem fi-
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savā valstī, maksājot viņiem pensijas, uzturot viņu skolas – tas
taču ir šausmīgs noziegums pret
pašiem latviešiem!
Lai cik skaista būtu krievu
valoda, bet šeit mītošo draņķu
– ārējā ienaidnieka – un Krievijas valsts politikas dēļ Latvijā tā
ir okupantu valoda. Galu galā,
ja cilvēks sāk domāt par taisnīgumu, par patiesību, viņam ir
jānonāk pie šī secinājuma. Un
tad vajadzētu padomāt: vai esmu
pietiekami drosmīgs, lai pateiktu to? Ja trūkst drosmes, tad jāatzīstas pašam sev un Dievam:
neesmu vēl tik drosmīgs, lai
teiktu okupantam – vācies ārā!
Bet meklēt attaisnojumu, kāpēc
okupantam šeit ir jāpaliek, – tā ir
netaisnīguma aizstāvēšana.
Starp citu, šīs bailes lielā mērā
iesēj arī hēdonisma ideoloģija. Tā

Taisnīgums bez mīlestības nav
iespējams, un otrādi – nav
mīlestības bez taisnīguma. Tā, ko
tagad pasludina par mīlestību,
nav mīlestība – tā ir kaut kāda,
grūti pat formulēt, šķidra
pļura – mīlestības vietā.

nansētājiem jeb oligarhiem ir
Džordžs Soross.
A.G.: Šis nelietis, es pat teiktu – pasaules mēroga draņķis,
patiešām ir vainīgs ar savu naudu, kuru ir ieguldījis šeit un citās
valstīs tieši cilvēku smadzeņu
“pūderēšanā”. Tas vēl ir maigi
teikts. Viņš ir sagrozījis cilvēkiem
smadzenes jau tik ļoti un liberasti ir tik degradējušies, ka paši to
vairs neapzinās. Tāpat kā trakais
neatzīst, ka viņš ir traks. Vienīgi,
kļuvis vesels, viņš spēj saprast, ka
bija traks. Un, ko ar šiem liberastiem darīt, kā viņus vest pie prāta
– tas ir grūts jautājums, uz kuru
atbildes man šobrīd nav.

Putra būs jāizstrebj
mazbērniem
DDD: Es ļoti brīnos, ka prātīgi cilvēki, kas iebilst pret ultraliberālisma jeb kreisā liberālisma
ideju izplatību, tomēr nostājas
pret Latvijas dekolonizāciju. Varbūt tās ir milzīgas, neapzinātas
bailes no šīs procesa?
Aivars Garda: Es domāju, jā.
DDD: Runājot par bailēm, žurnālists Sandris Točs atzina, ka
iepriekš ir baidījies pat sniegt interviju laikrakstam “DDD”.
A.G.: Bet viņš atrada sevī spēku un to atzina. Tas, protams, ir
drosmīgs solis, un es cienu viņu
par to. Viņš pats ir atbrīvojis sevi,
un tas ir viņa svarīgākais panākums. Viņš tātad ar šo soli ir kļuvis brīvāks. Varbūt paies laiks, un
viņš izpratīs, ka dekolonizācijas
noraidīšana ir tās pašas bailes,
kas paslēpušās daudz dziļāk. Jo,
kā gan taisnīgs cilvēks var sadzīvot ar netaisnību?! Tas taču ir tik
skaidri saprotams, ka mums sadzīvot ar ārējiem ienaidniekiem

ir filozofija, kas uzstāj, ka dzīve ir
tikai viena, kuru vajag nodzīvot
ļoti labi – bez jebkādiem uztraukumiem. Jo mazāk uztraukumu,
mazāk pūļu, jo labāk – ka tikai
miers. Protams, arī mēs esam
par mieru, bet hēdonists gatavs
atteikties no cīņas par taisnību
tikai tādēļ, lai būtu ērti dzīvot.
DDD: Patiesībā, mīļā miera labad, atsakoties no cīņas par ārējā
ienaidnieka izraidīšanu, mēs nodarām pāri paši saviem bērniem
un bērnu bērniem, kuriem šī putra kādreiz būs jāizstrebj – turklāt
ļoti sāpīgi.
A.G.: Protams. Par to, ka mēs
neesam padzinuši okupantus,
atbildīgas ir mūsu un mūsu vecāku paaudzes. Tagad var teikt,
ka arī manu bērnu paaudze jau
ir vainojama, ka neko nedara, lai
šo jautājumu atrisinātu. Un, ja
neko nedarīs, tas paliks uz manu
mazbērnu paaudzes pleciem.
DDD: Bet prese potē latviešiem
domu, ka nav labi un pareizi vēlēties okupantu aizvākšanos. Pat
tā saucamā Uzvaras pieminekļa
nojaukšana būs vardarbība, kas
savukārt vairos vardarbību no
okupantu puses... Un ar to viss
apstājas – parastā latvieša apziņas dzīlēs gruzd bailes un vainas
sajūta par to, ka viņš nevēlas 9.
maija orģijas Pārdaugavā, bet nedrīkst taču izraisīt vardarbību.
A.G.: Nu, ja baidīsimies no
kaut kādas vardarbības, tad jau
nevarēs strādāt ne policisti, kas
vardarbīgi ķer noziedzniekus, ne
prokurori, ne tiesneši, pieņemot
taisnīgu spriedumu, kas nepatīk noziedzniekam, jo viņš var
atriebties. Ja tā spriedīsim, tad
jāatsakās no jebkāda taisnīguma
un jādzīvo kriminālā valstī. Runājot par to pieminekli – latviešu
tautas un valsts pienākums jau

sen bija to nojaukt. Tas nav izdarīts, arī baidoties no okupantu vardarbības. Bet no kā mums
jābaidās, ja mums ir neatkarīga
valsts?! Mēs dzīvojam savā valstī,
mums ir armija, mums ir policija
– lai viņi vardarbojas... Taču policijai par okupantu vardarbību šie
draņķi ir jānoslāna ar stekiem.
DDD: Ir ieviests jauns termins
“Latvijas valsts piederīgais”. Tas
jau vien, ka mums būtu jābaidās
no kaut kādas “Latvijas valsts
piederīgo” daļas vardarbības, tāpēc ka tiek nojaukts okupācijas
simbols, nozīmē, ka ar mūsu valsti un tās piederīgajiem nepavisam nav labi.
A.G.: Protams. Lai ko arī kāds
teiktu, ārējie ienaidnieki nav,
nekad nebija un arī nebūs Latvijas valsts piederīgie. Viņi pieder
okupētājvalstij – un tā ir PSRS
tiesību mantiniece Krievija, kurai pieder gan tie, kuri šeit ir
piedzimuši, gan vēl nedzimušie.
Vai baidīties no viņu vardarbības neatkarīgā valstī? Kāpēc
tad stājāmies Eiropas Savienībā
un NATO, ja mums ir bail veikt
TAISNĪGAS darbības? Vai mums
ir jāatsakās no okupācijas seku
likvidēšanas tikai tāpēc, ka okupantiem tas nepatīk? Tikai tāpēc, ka viņiem taisnīguma izjūta
ir pilnīgi pretēja mums – viņiem
tiesības ir mūs kaut, iznīcināt,
izsūtīt uz Sibīriju? Tās gan ir ačgārnas tiesības – tādu tiesību viņiem nav.
DDD: Bandītu tiesības.
A.G.: Jā, tās ir bandītu tiesības.
Mēs nedrīkstam baidīties un nepretoties bandītiem.

Kā rodas vergi
Aivars Garda: Nesen noskatījos dokumentālo filmu par Čehoslovākiju Vācijas okupācijas
laikā. Izrādījās, ka Čehoslovākijas tauta bija pilnīgi padevusies
Vācijas okupācijai, labprātīgi
strādāja rūpnīcās, taisīja dažādus ieročus, tankus, bumbas un
lādiņus, lai vācieši varētu šaut
– varbūt arī uz Latviju un citām
zemēm. Pat Hitlers nicīgi izturējās pret čehoslovākiem šī iemesla dēļ, apsaukājot viņus par
vergiem.
Čehoslovākijas valdība atradās
emigrācijā un centās vadīt Čehoslovākijas pretošanās kustību
pret vāciešiem, bet ļoti neveiksmīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka, tiklīdz
atradās kāds, piemēram, partizāni, kas cīnījās pret vāciešiem
(viņi nošāva Vācijas Gestapo
grupenf īreru Heidrihu, kurš bija
Čehoslovākijas
pārvaldnieks),
čehoslovāku tauta nosodīja šos
partizānus, jo Vācija tūdaļ sāka
represijas pret čehiem un slovākiem. Tātad viņi nevis sakļāvās
ap partizāniem, bet tieši pretēji –
nosodīja, pat nodeva viņus.
DDD: Kaut kas līdzīgs ir vērojams arī mūsdienu Latvijā, kur
tiek nosodīti tie, kas iestājas par
ārējā ienaidnieka izraidīšanu.
A.G.: Jā, tā tas ir. Vēsturnieki,
kas šo filmu veidoja, attaisnoja
čehoslovāku rīcību ar vēlmi izdzīvot. Tas ir gluži pretēji tam,
kā pret saviem varoņiem izturas,
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nekā gļēvulība
piemēram, palestīniešu tauta.
Palestīnieši nekad viņus nenodos, vienmēr stāvēs par saviem
cīnītājiem. Un te ir jautājums –
vai mūsu tauta, pareizāk sakot,
pūlis, rīkojas pareizi, neatbalstot
cīņu par taisnīgumu?
DDD: Esmu dzirdējusi daudzus apgalvojam, ka arī mums
šobrīd galvenais ir izdzīvot.
A.G.: Jā, latviešvalodīgais pūlis, manuprāt, domā līdzīgi, kā
savulaik čehoslovāki. Latvieši
mierina sevi, ka esam pārdzīvojuši gan vācu, gan zviedru, gan
krievu laikus, tāpēc pārdzīvosim
arī šos laikus... Tikai ir jāsaprot – jā, mēs izdzīvojām, bet,
pakļaujoties okupantiem, mūsu
tautai radās ļoti sliktas īpašības.
Visas tagad neminēšu. Bet iegūtais kalpa sindroms tagad īpaši
spilgti izpaužas mūsu varas ešelonos – tā bija gan Vācijas jūgā,
gan Krievijas jūgā, gan tagad Eiropas jūgā. Un tas ne pie kā laba
neved.
Ir kāds nerakstīts likums: ja
valstij un tautai uzbrūk ārējais
ienaidnieks, tad tai ir jāsaliedējas un jācīnās pret šo ienaidnieku
– pat, ja ir lieli zaudējumi. Mēs
taču atceramies, kādi zaudējumi
bija čečenu tautai – visa Čečenija izpostīta, Groznija pilnīgi sagrauta. Bet pagāja daži gadi un,
pateicoties čečenu tautas cīņai,
Čečenijā gandrīz vairs nav neviena okupanta, viss tur notiek
čečeniski.
DDD: Pēc viņu tradīcijām un
principiem.
A.G.: Jā. Var nepatikt kādam,
kaut pašiem čečeniem, piemēram, valsts iekārta – viņi var to
mainīt.
DDD: Tomēr Čečenija vēl joprojām ir Krievijas Federācijas sastāvā.
A.G.: Čečenu vairākumam
tas droši vien patīk. Viņiem tur
ir labi, jo Krievija vēl joprojām
maksā lielu kontribūciju.
DDD: Tad jau var teikt, ka šeit
latvieši arī apmierināti dzīvo Eiropas Savienības sastāvā. Kāda ir
atšķirība?
A.G.: Kā jau teicu, Čečenijā nav
neviena okupanta, bet mums ir
viņu pilns. Čečenija atbrīvojās
no okupantiem – visi krievi aizbēga uz Krieviju, vai arī tika pašu
krievu apšauti Čečenijā. Neviens viņus atpakaļ negaida, un,
man šķiet, uz turieni arī neviens
krievs vairs neraujas.

Kad mēs beidzot
dzīvosim?
DDD: Kā kolonistu jeb okupantu fiziskā klātbūtne grauj latviešu tautu un valsti?
Aivars Garda: Teicu jau, ka
indieši sāka mainīties pēc otrās
paaudzes angļu kolonizācijā –
tauta negribēja vairs būt pati,
bet bija apmierināta ar kolonizēto stāvokli. Bet indiešu tauta
ir liela, un tie salīdzinoši nedaudzie angļi, kas viņus kolonizēja,
protams, nevarēja viņus asimilēt
un padarīt par angļiem. Bet šeit,
Latvijā, krievvalodīgie okupanti
asimilēs mūs, nevis mēs viņus, ja
bezdarbībā noraudzīsimies.

DDD: Ņemot vēl vērā, ka latvieši tiek lingvistiski diskriminēti
darba tirgū, latviešiem ir jāzina
krievu valoda, lai dabūtu darbu...
A.G.: Jā, šis ir spilgts piemērs.
Ja būtu veikta dekolonizācija un
visi okupanti pametuši mūsu valsti, man nebūtu iebildumu, ka,
piemēram, pārdevējiem tiek prasītas vācu un krievu valodas zināšanas. Tad es neteiktu, ka šeit
ir okupantu vara, jo tās te nebūtu. Tāpat kā jau esam aizmirsuši
par vāciešiem kā okupantiem, jo
viņu sen vairs te nav. Un mēs, ja
gribam, mācāmies vācu valodu
labprātīgi.
DDD: Turklāt lielākais absurds, ka okupantu valoda mums
jāzina tikai tāpēc, ka šeit – it kā
neatkarīgajā Latvijā – ir krieviska
vide.
A.G.: Protams, ja mēs būtu
padzinuši okupantus, tad krievu
valodu mācītos Krievijas tūristu
vai starptautisko sakaru dēļ. Arī
turki, spāņi, vācieši mācās krieviski. Un kāpēc gan ne? Tā ir pavisam cita lieta.
DDD: Bet mums kaut kā ir jāizdzīvo un darbs jādabū...
A.G.: Kaut kādā mērā var saprast čehu un slovāku tautas.
Viņu valstī bija ienācis ārējais
ienaidnieks – vācieši. Ja pretojās, vācieši šāva bez ceremonijām. Var vēl kaut kādā mērā saprast PSRS laikus, kad patiešām
bija ļoti stingri likumi. Tādi kā
Gunārs Astra bija uz pirkstiem
skaitāmi – un, kad viņi pacēla
savu balsi, tos, labākajā gadījumā, ielika cietumā. Protams, var
saprast, ka šāda okupācija kaut
kādā veidā ir jāpārcieš. Nevaru
saprast, kāpēc mēs bez cīņas atdevām Latviju padomju karaspēkam. Bet, ja tāda psiholoģija – ka
mums ir jāizdzīvo – mums ir vēl
joprojām, kaut esam atguvuši
neatkarību, tad jājautā, kad mēs
beidzot dzīvosim?
DDD: Man jau liekas, ka šī “izdzīvošana” aizsedz vēlmi dzīvot
vien pašlabumam.
A.G.: Tas ir hēdonisms, par ko
jau ieminējos. Rietumos cilvēki
dzīvo pēc šīs psiholoģijas – ka tikai pašam būtu labi. Un, ja mēs
gribam garīgi iet bojā tāpat kā
Rietumi, kur ir milzīga morālā
degradācija, tad, protams, varam
dzīvot ar šādu psiholoģiju – ka
tikai izdzīvot. Lai taču tas okupants ir – viņš taču ir tik labs,
ja ar viņu runā krieviski. Daži
latvieši esot vēl sliktāki par okupantiem...
DDD: Dažreiz mums pārmet,
kāpēc nedzenam ārā nodevīgos
latviešus?
A.G.: Latvietis ir savās mājās.
Mēs varam viņam pārmest, ka
viņš ir maitas gabals, tiesāt viņu.
Bet tas, ka starp latviešiem ir īsti
draņķi, nekādā gadījumā neattaisno to, ka mēs paturam šeit
okupantus.

Pret netiklību nav
jābūt iecietīgiem
DDD: Ko darīt ar latviešu ultraliberāļiem, kas pilnībā samaitājuši savas smadzenes?
Aivars Garda: Ar tiem ir ļoti

grūti kaut ko iesākt – atliek vien
cerēt, ka viņi kādu brīdi pēkšņi
atjēgsies. Mums ir svarīgi saglabāt un pasaudzēt tos, kuri vēl
tādi nav.
DDD: Mūsu pēcnācējus?
A.G.: Jā, un pirmkārt ir jāattīra jēdzieni. Deviņdesmito gadu
beigās, kad sākām aktīvu darbību, sapratu, ka lietas ir jāsauc
īstajos vārdos. Arī Dzīvajā Ētikā
ir teikts, ka jāattīra jēdzieni – tie
ir ļoti sagrozīti. Piemēram, vārds
“gejs” patiesībā nozīmē “jautrs
zēns”, bet “praids” – “lepnums”.
Cilvēki, kas nezina, kas ir gejs,
domā, ka praidā iet jautri zēni...
kaut arī puspliki, jocīgi, bet jautri... Bet viņi taču dara riebīgas
lietas – nodarbojas ar pederastiju.
DDD: Protams, slimi cilvēki
dara slimas lietas.
A.G.: Viņi ir psihiski slimi cilvēki, kas tiek pasludināti par veseliem un pieprasa sev godu. Un
ar praidu, kā pareizi teica Sandris Točs, viņi met izaicinājumu
normāliem pilsoņiem – viņi par
mums ņirgājas un pieprasa godāt
kā veselos. Tāpēc gejus sākām
saukt tā, kā viņus arī sauc, – par
pederastiem. Izdomāju pat jaunu terminu – “taisnās zarnas
operatori”.
Tomēr mums ir skaidri jāpasaka, ko jau esam uzsvēruši iepriekš, ka tie pederasti un lesbietes, kas grib ārstēties, ir pelnījuši
mūsu cieņu un atbalstu. Ja ar to
netiek galā ārstu privātprakses
un psihiatriskās slimnīcas, tad
jāatver specializētas ārstniecības
iestādes – pidarolesbozoriji, kur
ārstēt un palīdzēt šiem cilvēkiem.
Bet tādus, kuri negrib ārstēties, apgalvo, ka ir veseli un
bāžas mums virsū, vajag dēvēt
terminos, kas atbilst viņu nodarbēm. “Taisnās zarnas operators”
– tas pat nav izsmejošs, bet, manuprāt, tēlains apzīmējums. Filozofs Visvaldis Pauluss grāmatā
“Homoseksuālisms – cilvēces
negods un posts” piedāvā viņus
saukt tieši tā, kā tos sauca mūsu
senči, – par “dirsā pisējiem”. Tas
skan it kā rupji, bet... Es neaicinu
gluži visus lietot šādu apzīmējumu, bet, ja kāds to dara, tad viņš
par to nav jānosoda.
DDD: Vai tā būtu jāsauc slimi
cilvēki?
A.G.: Mūsu senči tā sauca tos,
kas negribēja būt veseli, bet bāzās virsū citiem, – citiem vārdiem, izdzimteņus. Manuprāt, ja
sabiedrība kopumā uz kādu laiku pieņemtu šādu leksiku, lietas
nostātos savās vietās – izdzimteņus vairs nedēvētu par jautriem
zēniem.
Tautai kritiskos periodos – un
mūsu tautai ir šāds posms – piemeklē stāvoklis, kad tā kļūst ļoti
remdena, pseidotoleranta, iecietīga pret netiklību, pret grēku, ja
tā var teikt. Bet cilvēks nedrīkst
būt iecietīgs pret to. Tā ir nolaidība pret Dievu, nevis iecietība.
Dievs nav radījis pederastus –
viņi paši sevi tādus ir padarījuši.
Ja Dievs būtu radījis pederastu
un lesbietes, Viņš nebūtu Dievs.
Nedrīkst Dievam uzvelt šādu
vainu.

Manuprāt, ja mēs draņķus
sauktu par draņķiem, tad vismaz
tie, kas vēl tādi nav kļuvuši, tiktu pasargāti. Tāpēc tādu Sorosu
un viņa sekotājus mēs piedāvājam saukt par liberastiem. Daži
apvainojas – tas esot slikti. Aivars Gedroics savā rakstā piedāvā
viņus dēvēt par “sorospistiem”.
Mēs dēvējam viņus reizēm arī
par sorosistiem. Viņš pielika vienu burtu. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka tā nedrīkst runāt.
Taču, ja padomā, viņi patiešām
tādi ir. Aivars Gedroics asprātīgi
to ir pamanījis.
Šobrīd mēs nevaram viņus ielikt cietumā, ko tie ir pelnījuši,
par to ļaunumu, ko sadarījuši.
Bet pavilkt uz zoba ir gandrīz
vai mūsu pienākums. Ja palasām
mūsu senču nerātnās tautasdziesmas, tur ir vēl rupjāki vārdi
mūsu ausīm, bet mēs šīs tautasdziesmas nesaucām par rupjām,
bet gan par nerātnām. Mūsu tautieši bija apveltīti ar humoru, un
viņi draiski spēja pasmieties par
cilvēku netiklībām. Krišjānis Barons taču bija pieklājīgs cilvēks,
un viņš šīs tautasdziesmas savāca un apkopoja, nevis izmeta.
Tās arī tagad tiek izdotas, tāpat
kā latviešu tautas nerātnās anekdotes.

Par latviešu
pašcieņu
DDD: Ir kāds vēsturisks notikums, kurš, manuprāt, ir ļoti
iedragājis latviešu pašcieņu. Tas
ir prezidenta Kārļa Ulmaņa rīkojums ielaist okupantus neatkarīgās Latvijas teritorijā bez pretošanās.
A.G.: Jā, tas ir iedragājis pašcieņu. Pat vēl tagad iespaido, jo
ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka
viņš ir darījis pareizi – domājis,
kā labāk. Šī ir prātošana, ka vajag izdzīvot. Bet Dievs ir radījis
tautas, lai tās pilnīgotos. Dievs
ir devis tautai savu zemi, un šai
tautai ir pienākums to aizsargāt
– nevis izdzīvot, nevis dzīvot, kā
iegribas, bet aizsargāt! Bet mēs
mierīgi atdevām savu zemi.
Svarīgi būtu pieminēt Gandija
domas: “Ja nebūtu citas izvēles
kā starp gļēvulību un varmācību,
es ieteiktu varmācību. Es izkopju

klusu vīrišķību – mirt bez nonāvēšanas. Bet, ja kādam nav drosmes, tad es labāk gribu, lai viņš
izkopj sevī mākslu nonāvēt un
tikt nonāvētam, nekā apkaunojoši bēgt no briesmām. Jo tas, kas
bēg, veic varmācību domās: viņš
bēg tāpēc, ka viņam trūkst vīrišķības, nonāvējot citu, tikt nonāvētam pašam. Tūkstošreiz labāk
es riskēju pieļaut varmācību nekā
veselas tautas apkaunojošu gļēvulību. Es labāk redzu Indiju (bet
mēs, latvieši, – Latviju) ķeramies
pie ieročiem, lai aizstāvētu savu
godu, nekā kļūstam par sava kauna gļēvu liecinieci. Es nedomāju,
ka Indija būtu bezspēcīga. Spēks
nav fiziskajos līdzekļos, tas slēpjas nelokāmā gribā (vai tas jo lielā mērā neattiecas arī uz latviešu
tautu?) Nevarmācība (tas ir, spēka jeb varas lietošana bez naida
un atriebības jūtām – A.G.) nav
lēnīga padošanās ļaundarim. Nevarmācība visiem gribas un gara
spēkiem pretojas tirāna gribai.
Viens vienīgs cilvēks var tādējādi
stāties pretī impērijai un sekmēt
tās krišanu. Bet par kādu maksu?
Par paša ciešanām. Ciešanas –
lielais likums.” Tā ir atbilde tiem
latviešiem, kuri iebilst, ka Indija taču ir liela valsts, bet Latvija
maza. Taču “mēs būsim lieli tik,
cik mūsu griba” – teica Rainis.
Arī Kārlim Ulmanim vajadzēja, kā to darīja Gandijs, sagatavot
mūsu tautu PSRS iebrukumam
un teikt: ja šie maitas gabali,
ārējie ienaidnieki, iebruks, tad
stāvēsim un kritīsim par savu
zemi – kaut līdz nāvei! Nekad
vēsturē nav bijis tā, ka iebrucēju karaspēks uzreiz izkautu visu
tautu, kas pretojas. Ienaidnieka
karaspēks var iznīcināt armiju,
protams, arī represēt kādu iedzīvotāju daļu, bet ne visu miljonu.
DDD: Tautas iet bojā nevis fiziskas izkaušanas rezultātā, bet
gan garīgi zaudējot savu nacionālo identitāti un asimilējoties ar
okupantiem.
A.G.: Tieši tā, un arī mēs nebūtu izkauti. Vai upuru skaits būtu
lielāks, ja latvieši cīnītos, nekā
Baigajā gadā? Ļoti šaubos. Somija, kas ir tikai mazliet lielāka par
mums, sekmīgi pretojās ārējam
ienaidniekam.
Turpinājums 4. lpp.
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Gandijs teica:

Labāk varmācība
nekā gļēvulība
Turpinājums no 3. lpp.

DDD: Katrā ziņā paši krievi cīnījās pret Hitlera karaspēku, nevis
padevās.
Aivars Garda: Protams, un Staļins pat aicināja savu tautu uz
naidu pret iebrucējiem. Staļinam jau arī radās problēmas, kad
daudzi PSRS iekaroto zemju iedzīvotāji gribēja sadzīvot mierā ar
iebrucējiem kā čehi un slovāki. Čehiem laimējās, ka vāciešus sakāva un viņi tika atbrīvoti. Ja vācieši būtu vinnējuši, čehi būtu kā
vergi. Tas taču ir tik pazemojoši – atdot savu zemi bez neviena šāviena. Un kā vergam turpināt vergot – nevis ar dunci azotē, bet
labprātīgi. Tas ir tik drausmīgi degradējoši! Dievs neatzīst tādu
tautas degradāciju.

‘

Cilvēki, kas nezina, kas ir gejs,
domā, ka praidā iet jautri
zēni... kaut arī puspliki, jocīgi,
bet jautri... Bet viņi taču dara
riebīgas lietas – nodarbojas
ar pederastiju.

Ja latvieši grib būt tīkami Dievam, tad viņiem ir jācīnās, lai atbrīvotu savu Dieva doto zemi no kolonistiem. Arī baznīcai tas
beidzot ir jāsaprot, un ticīgajiem, kas iet uz baznīcu, būtu pienākums prasīt mācītājiem šo cīņu. Mācītāji būtībā nodod savu tautu,
arī savus draudzes locekļus, neaicinādami uz cīņu par savu Dieva
doto zemi. Tātad viņi nav īstie garīgie vadītāji, un tā nav Kristus
Mācība, ja baznīckungi māca, ka nav jācīnās pret ārējo ienaidnieku. Kristus tā nekad nav mācījis, tieši otrādi – “ikviens, kas zobenu
pacels, no zobena ies bojā”. Kolonisti, varmācīgi ienākdami Latvijā
un joprojām dzīvodami šeit, ar to vien jau ir pacēluši zobenu pret
latviešiem. Ir jādara viss, lai latvieši to saprastu un piespiestu valdību tos likumīgi izraidīt.
Mūsdienu baznīckungi sludina nevis nepretošanos ļaunumam
ar vardarbību, bet gan Kristus nosodīto remdenumu. Ja atceraties,
ko Kristus par tādiem teica – Dievs izspļaus tos. Tāpēc, cienījamie
draudžu locekļi, ja jūs negribat, lai Dievs jūs izspļauj, tad prasiet
saviem mācītājiem: kāpēc jūs mācāt mums Antikrista vērtības?
Tieši jau Sātans mācījis cilvēkiem remdenumu un pakļaušanos
netaisnībai. Kristus atnāca cīnīties pret netaisnību – viņš pacēla
taisnīguma zobenu. Bet kurš baznīckungs tagad ir pacēlis taisnīguma zobenu? Varat nosaukt kādu? Un kurš no arhibīskapiem
– vai Stankēvičs, Vanags vai pareizticīgo galva Aleksandrs ir
pacēlis taisnīguma zobenu?
Ja baznīcā nav taisnīguma, tad tur nav arī Dieva. Dievs ir Taisnīgums, un otrādi – Taisnīgums ir Dievs. Taisnīgums ir arī Mīlestība.
Taisnīgums bez mīlestības nav iespējams, un otrādi – nav mīlestības bez taisnīguma. Tā, ko tagad pasludina par mīlestību, nav
mīlestība – tā ir kaut kāda, grūti pat formulēt, šķidra pļura – mīlestības vietā.
Intervēja Līga Muzikante

Abonē

sev un citiem!
•
•
•
•

No 1. oktobra abonē “DDD”
2018. gadam:

visās Latvijas pasta nodaļās
(Preses izdevuma indekss: 1164)
internetā: www.abone.pasts.lv
pa tālr.: 67008001; 27008001
“DDD” redakcijā
(tālr.: 67140680; e-pasts: ddd@fronte.lv)

Abonē arī ārzemēs!
•
•

Abonēšanas maksa 12 mēnešiem:
Eiropas valstīs un Krievijā – 40 eiro;
Austrālijā, Amerikas, Āfrikas, Āzijas valstīs – 50 eiro

Abonementu ir iespējams noformēt “DDD” redakcijā
klātienē (Rīgā, Lubānas ielā 6 – 4) vai elektroniski, sūtot
pieprasījumu uz e-pastu: ddd@fronte.lv,
vai zvanot pa tālr.: +371 67140680.

Jā, viņu mērķis ir

mūsu bērni!

Vervēšana – un tas nav nekas slikts?!
Turpinājums no 1. lpp.

Nav tā, ka mēs mēģinām savervēt bērnus. Taču patiesībā tie
ir meli. Mēs gribam, lai skolotāji
iemācītu turpmākajām paaudzēm pieņemt homoseksualitāti.
Patiesībā no tā ir atkarīga mūsu
nākotne.”
Un šis blogeris turpina (atvainojiet par viņa rupjo valodu):
“Es pavisam noteikti gribu, lai
tonnām skolas bērnu iemācītos,
ka būt par geju ir O.K., ka viena
dzimuma pārstāvjiem ir jāļauj
legāli precēties un ikviens var
skūpstīt sava dzimuma pārstāvi,
nejūtoties muļķīgi. Un es ļoti gribētu, ka daudzi šie jaunie puikas
pieaugot sāktu drāzt večus. Es
gribu, lai daudzas jaunas meitenes kļūtu par jaunām sievietēm,
kuras rijīgi laizītu šķirbas. Es to
vēlos tikpat ļoti, kā daudzi vecāki vēlas, lai viņu bērni pieaugtu
un saberzētu kopā savas ģenitālijas, lai radītu olbaltumvielas
un ar spēku izdalītu bēbīšus. Es
un daudzi citi vēlas ideoloģiski apstrādāt, savervēt, mācīt un
pakļaut bērnus homoseksuālismam. UN TAS NAV NEKAS
SLIKTS!””

‘

gan filmās. Starp citu, animācijas
filmas “Revolucionārā meitene”
galvenā varone Utena ir lesbiete.
Šī japāņu multenīte ir ļoti populāra bērnu vidū.

Mēs esam ieilguša un
netīra kara laukā
Turpinot šo tematu – kādēļ bija
nepieciešams radīt “homoseksuālas lelles”? Šādas lelles, kuras
ir iespējams nopirkt gan ASV, gan
Eiropā, 2003. gadā Ziemassvētku laikā parādījās arī Austrālijā.
Neslēpti homoseksuālais Eltons
Baikers (viņam ir pat gredzeni
krūšgalos) un viņa plastmasas
“kolēģis” Maršals droši vien tika
pārdots lielos apmēros. Ņemot
vērā, ka parasti ar lellēm spēlējas bērni, nevis pieaugušie, rodas
jautājums, vai tas ir vēl viens savervēšanas mēģinājums?
ASV tādas homoseksuālismu popularizējošas grāmatas
kā “Hetērai ir divas mammas”
ir atrodamas daudzās skolās un
bibliotēkās. Austrālijā līdzīgas
grāmatas ir brīvi pieejamas, pie-

Kāda populāra homoseksuāļu
interneta vietne atklāti
atzīst, ka viņu aktīvisti ir ļoti
ieinteresēti tikt pie bērniem
skolās.

Viss, ko esmu pieminējis savās grāmatās, ir dokumentēts ar
atsaucēm un pierādījumiem. Un
daudzi citāti ņemti tieši no homoseksuāļu literatūras.
Protams, situācija ir līdzīga
visā pasaulē, arī Austrālijā, kur
dzīvoju. Lūk, vēl kāds citāts no
manas grāmatas:
“Austrālijā vairāki homoseksuāļu aktīvisti ir atzinuši, ka
bērni tiešām ir pieaugušo homoseksuāļu
mērķauditorija.
Pirms vairākiem gadiem izcēlās
skandāls par homoseksuāļu radītajām spēļu kārtīm. Kārtis, uz
kurām bija nepārprotami homoseksuālas bildes, fotogrāfijas un
zīmējumi, ir daļa no kampaņas
par drošu seksu.
Nesen Melburnas homoseksuāļu laikrakstā bija publicēts
plašs raksts ar nosaukumu “Tiek
izdoti komiksi”. Rakstā bija stāstīts par sabiedrībā populāriem
un par pagrīdes komiksiem, kuros autori aizvien vairāk izmanto
homoseksuālus tēlus un veido
stāstus par homoseksuālismu.
Ir radīti homoseksuāli supervaroņi, kas attēloti homoseksuālās
ainās un dialogos. Ir tāds komikss “Autoritāte”, kurā abi galvenie personāži ir homoseksuāli
supervaroņi.
Vēl kāds raksts homoseksuāļu
preses izdevumā atklāj, ka komiksos, “visticamāk, ir simtiem
geju tēlu”. Ņemot vērā, ka parasti
galvenie komiksu lasītāji ir bērni, rodas jautājums, vai vervēšana nav daļa no stratēģijas?
Un ir arī homoseksuāli multeņu tēli gan televīzijas pārraidēs,

mēram, Sidnejas skolu bibliotēkās. Vēl viens piemērs ir grāmatas “Tēta istabas biedrs”. Kādā no
tām ar nosaukumu “Mana māja”
ir izlasāms šāds stāsts: “Man ir
kaķis un divi suņi. Man ir divas
mammas.””
Es varētu turpināt, bet šeit
apstāšos, lai pievērstos vairāk
bērnu grāmatām. Tikko pieminēju tikai dažas, bet to ir daudz,
daudz vairāk. Mūsu bērnudārzi
un skolas tiek pārpludinātas ar
šādu lasāmvielu.
Kurš vēl teiks, ka mūsu bērni
nav homoseksuāļu mērķis?
Cīņa par bērnu sirdīm un dvēselēm ir nikna. Daudzi vecāki
priecājās, ka “bērni ir skolās –
prom no mājām”, pat neaptverot,
cik aizņemts ir Sātans. Man ir
zināmas 32 bērnu grāmatas par
LGBT (lesbietes, geji, biseksuāļi
un transpersonas – red.piez.)
dzīvesveidu. Šīs grāmatas ir Austrālijas skolu bibliotēkās. Tās
atklāti lasa klasēs. Bet tik un tā
– jūs esat pateicīgi, ka viņi ir “ārpus mājas”... Daudzi vecāki nevar
nosaukt pat vienu, kur nu vēl 32
šādas grāmatas... Dievs, palīdzi
un esi mums žēlīgs! Mēs sūtām
savus bērnus pie bezgožiem, kas
viņiem māca, ka tas, ko jūs uzskatāt par pretīgu, ir tikai alternatīvs dzīvesveids.
Mēs esam ieilguša un netīra kara laukā. Pēdējā cīņa ir par
mūsu bērniem, lai pēc tam iegūtu mūsu kultūru. Viņi zina, cik
svarīgi ir uzbrukt mūsu bērniem,
iegūt viņus savā varā.
Tātad – kad mēs beidzot attapsimies, kad saskatīsim šos uz-

brukumus, kas mērķēti uz mūsu
bērniem, un sāksim vērsties pret
homoseksuāļu aktīvistu propagandu? Vai arī mēs neko nedarīsim līdz brīdim, kad būs jau par
vēlu?
https://billmuehlenberg.
com/2017/10/01/yes-targetingchildren/

Tulkoja Liene Apine
***

Un kā ir Latvijā?
2002. gadā apgāds “Vieda” sarīkoja radošo darbu konkursu “Latvija bez homoseksuālisma”, aicinot tajā piedalīties visu vecumu
un sabiedriskā stāvokļa pārstāvjus. Konkursa darbi tika apkopoti grāmatā “Homoseksuālisms
– cilvēces negods un posts”, kas
izraisīja lielu ažiotāžu, bet pret izdevēju Aivaru Gardu tika uzsākta
krimināllieta, kas vēlāk, mainoties likumiem, tika izbeigta.
Šobrīd grāmata kļuvusi par
bibliogrāfisku retumu, bet tās
aizsāktā cīņa pret homoseksuālisma propagandu, atzīšanu par
normālu un dabisku dzīvesveidu
turpinās un kļūst aizvien nežēlīgāka. Diemžēl vēl 2002. gadā
izteiktās prognozes, ka drīz vien
homoseksuāļi ies gājienos pa Rīgas ielām, pieprasīs tiesības “precēties” un vēlēsies skolās mācīt
bērniem, ka homoseksuālisms
nav nekas slikts, piepildās. Jau
nākamgad, kad Latvija svinēs
simtgadi, pederasti, lesbietes un
cita veida deģenerāti no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas un citām pasaules valstīm pulcēsies un izies
Rīgas ielās, skandinot, ka viņiem
arī ir tiesības “precēties un veidot ģimenes”. Par laimi, Latvija
vēl nav to pasaules valstu vidū,
kurās ir atļautas homoseksuāļu
“laulības”, taču “nevainīgi” mēģinājumi iegūt bērnu prātus gan ir
jau manāmi. Piemērs ir divas grāmatas par dzimumu lomām un
dzimumu lomu maiņu – “Diena,
kad Kārlis bija Karlīna” un “Diena, kad Rūta bija Rihards”. Kāds
teiks, ka par to nevajadzētu tik
ļoti uztraukties – bet vai tiešām
viss ir tik “nevainīgi”?
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Sandris Točs:

“Sorosītu tīkls – tikai viena niecīga,
publiski redzama daļa...”
Saruna ar žurnālistu Sandri Toču
Turpinājums no
iepriekšējā numura

Psiholoģiskie lēģeri
un koncentrācijas
nometnes
DDD: Tu sacīji, ka Jaunā konservatīvā partija ir “Vienotības”
klons. Kāpēc tik skarbs vērtējums? Jānis Bordāns taču iestājas
par normālām, tradicionālām
vērtībām, nevis ultraliberālismu
kā “Vienotība”.
Sandris Točs: Protams, pats
sorosītu serdenis tagad ir Viņķeļu “PAR” partijā. Taču, ja kāds
cits atkal sauc sevi par konservatīvo, tas vēl nenozīmē, ka viņš
ir konservatīvais. Sorosītu elka
Strīķes klātesamība un Bordāna
jūsmošana par viņas metodēm
nemaz neliecina par konservatīvismu. Dzīvu cilvēku leļļu dedzināšana iestudētos “Oligarhu
kapusvētkos” atgādina linča tiesu vai kādu vudu melnās maģijas
rituālu un liecina nevis par konservatīvismu, bet par radikālu
sorosītu tipa revolucionārismu.
Man liekas, lai kā konservatīvs
cilvēks vērtētu kādu citu cilvēku,
bet dedzināt viņa lelli konservatīvam cilvēkam neienāktu prātā
– tas nepavisam nav latviski. Nemaz nerunājot par tādu konservatīvu vērtību kā tiesiskums.
Zīmīgi, ka šis specdienestu un
sorosītu kopīgi inscinētais pasākums 2011. gadā notika pirms
Zatlera iniciētā valsts apvērsuma. Arī toreiz izveidojās it kā
pilnīgi jaunā Zatlera Reformu
partija, kas patiesībā bija tas pats
“Vienotības” klons un pēc tam
atkal ieplūda “Vienotībā”. Balsu
savākšanai no dažādi domājošajiem cilvēkiem tiek izveidots
dažāds partiju piedāvājums. Pieņemsim, ka kāda partija atbalsta
latu, bet pēc vēlēšanām izveido
koalīciju ar partiju, kas atbalsta
eiro. Rezultātā tiek ieviests tieši
eiro, nevis atstāts lats. Smagais
jautājums ir: vai pirmā minētā
partija tik tiešām atbalstīja latu,
vai tikai to stāstīja savam vēlētājam, lai iegūtu nacionāli noskaņotā balsis, bet pēc tam īstenotu
vēlētāja gaidām pilnīgi pretēju
politiku? Vērtēsim koku pēc augļiem. Politiķus – pēc rezultātiem,
nevis vārdiem.
DDD: Feisbukā pamanīju šādu
tavu ierakstu: “Jaunās grāmatas “Ģimene” atklāšanas svētkos
Viesturs Rudzītis ne reizi tika
nosaukts par varoni. Nē, man
neskauž. Bet varat iedomāties,
ka 1995. gadā par varoni tiktu
nosaukts cilvēks, kurš uzskata,
ka normāla ģimene ir norma?
Īstenībā tas ir vāks, kas ir noticis
pa šo laiku. Normāliem cilvēkiem
beidzot ir jāapvienojas, lai aizstāvētu normālas parastas lietas! Un
tie nav joki.”
S.T.: Jā, nevienu nesauc par varoni tikai tāpēc, ka viņš uzskata
par normālu ģimeni, kurā ir sieva, vīrs un bērni. Bet tagad tā ir
varonība. Protams, es runāju par

varonību publiskajā telpā. Gandrīz kā komunistu laikos ir milzīga starpība starp to, ko domā,
jūt un kā dzīvo cilvēki, un to,
ko runā komunistu šūniņas jeb
mūsdienās – sorosītu pārņemtie
mediji. Cilvēkam, kurš ir aizņemts ar savām ikdienas rūpēm,
liekas, ka šīs ir otršķirīgas lietas:
nu tagad tāda mode, žurnāli par
to raksta – kas tad tur sevišķs.
Bet sevišķs ir tas, ka šīs “otršķirīgās lietas” tiek mācītas mūsu
bērniem.
Jā, tas viss ir vērsts uz jauno
paaudzi. Domāju, ka sorosīti ļoti
labi apzinās, ka mūs neizmainīs,
bet viņi tiešām apstrādā jaunās
paaudzes prātus tādā virzienā,
lai uzturētu šo iedomāto jauno
sabiedrību.
DDD: Staļina laikos vēl bija liela pretestība komunistu ideoloģijai, tāpēc tika likta lietā nežēlīga
apspiešana, bet astoņdesmitajos
gados jau vairs nebija vajadzīgas
tādas drastiskas represijas, jo cilvēki jau zināja…
S.T.: Pašlaik tiek izmantotas
citas metodes – nevis fiziskas represijas ar suņiem, automātiem,
koncentrācijas nometnēm un lēģeriem, bet gan rafinētāki paņēmieni, kā psiholoģiskas koncentrācijas nometnes, psiholoģiski
lēģeri, kuros tiek psiholoģiski
sadzīti cilvēki. Šīs metodes ir bīstamākas.
DDD: Jo tādējādi mainās apziņa?
S.T.: Bīstamāka ir šī slepenā,
neredzamā, lienošā okupācija jeb
kolonizācija, nevis atklātā. Atklātā okupācijā visu netaisnību
var redzēt – kurš ir kolonizators,
kurš apspiestais. Jūsu laikraksta nosaukums pašlaik ir tikpat
aktuāls kā bija. Kolonizācija un
okupācija ir realitātes. Tikai jāatzīst, ka šodien tas nāk no citas
puses nekā četrdesmitajā gadā.

“Vērtību”
iesakņošana
DDD: Vai esi ievērojis, ka cilvēki, kas vēršas pret homoseksuālisma propagandu, tiek saukāti
par Krievijas aģentiem?
Sandris Točs: Šis psiholoģiskais triks tiek izspēlēts visā
pasaulē. Šādi tiek uzbūvēta ļoti
vienkāršota pasaule, kurā “labie”
cīnās ar “sliktajiem”. Šajā gadījumā “labie” ir amerikāņi, bet
“sliktie” ir krievi. Un visi, kas nav
kopā ar “labajiem”, tātad ir kopā
ar “sliktajiem”.
Tā ir viena no psiholoģiskās
ietekmēšanas metodēm, lai par
cilvēku, kurš ir patriotisks un
noskaņots pret okupāciju un
kolonizāciju no Krievijas puses,
varētu pateikt, ka viņš ir Krievijas aģents, jo neatbalsta homoseksuālistu gājienus... Atkal var
pajautāt, kas ir tie cilvēki, kuri
ar tādām metodēm rīkojas? Kurš
darbojas ar melu palīdzību? Kurš
Bībelē tiek saukts par lielo meli
jeb par melu tēvu? Un kurā pusē
stāv tie, kas par savu galveno metodi izmanto melus?

DDD: Bet, tavuprāt, kā šos
melus atšķetināt?
S.T.: Redzi, lai kontrolētu sabiedrisko domu tādā valstī kā
Latvija, pietiek ar pāris simtiem
žurnālistu, kas būtu gatavi iet
aitu bara virzienā. Bet ir kāda
liela “nelaime” – parādījušies sociālie mediji, kur katrs var paust
savus uzskatus. Ja viņš pauž interesantu viedokli, tad viņu pamana, un viņam rodas liels sekotāju
skaits tajos pašos sociālajos medijos. Un to nevar ierobežot.
DDD: Vienīgais, kas atliek,
kārtīgi noriet kādā ietekmīgā medijā.
S.T.: Jā, tur pastāv šī briesmīgā greizsirdība. Agrāk viedokļus
varēja paust vienīgi žurnālisti,
sorosīti un politiķi. Bet tagad
kādam populāram režisoram par
viņa sacīto sociālajā tīklā tūdaļ
seko milzīgi uzbrukumi – kas tu
tāds esi, ka tu atļāvies paust savu
viedokli?
DDD: Feisbuks, tviteris, draugiem.lv... šajos sociālajos tīklos
internetā esmu pamanījusi, ka
cilvēkus interesē tieši tās idejas,
kas atmasko kultūrmarksisma
ideoloģiskos melus.
S.T.: Jā, lai gan šis sociālo tīklu placdarms nav nemaz tik nevainīgs un tāpat tiek izmantots
manipulācijai, tomēr to nav
iespējams kontrolēt – nevar izkontrolēt tik lielas cilvēku masas, kas savstarpēji sazinās šajos
sociālajos tīklos. Ir zināmi “Facebook” instrumenti, kas cenšas
ierobežot kādas konkrētas lietas,
bet pagaidām, paldies Dievam,
netiek liegta šī politiskās izpaušanās brīvība.
DDD: Varbūt drīz uzradīsies
arī šādi ierobežojumi?
S.T.: Īstenībā esmu optimists.
Es domāju, ka sabiedrību, nāciju un cilvēci kopumā, kas ir
dzīvs organisms, pat dažādiem
režīmiem ilgu laiku apspiežot un
iebiedējot, nevar to darīt mūžīgi.
Vari uz brīdi cilvēkiem uzspiest
kaut kādu nepieņemu netaisnību
un kārtību, bet ne jau visu laiku.
Kādreiz neviens neticēja, ka tādi
totalitāri veidojumi kā Padomju
Savienība sabruks, bet tā sabruka. Tāpat arī Eiropas Savienība –
kaut ne tuvu nav tāds veidojums,
kāda bija Padomju Savienība…
DDD: Tomēr šajā jaunajā savienībā tiek “čakarēti” paši pamati – mainītas indivīda, ģimenes
un nācijas pamatvērtības.
S.T.: Tieši tā. Un bīstamākais
jau nav tas, ka kaut ko vardarbīgi uzspiež, bet gan tas, ka cilvēks
sāk dabiski pieņemt to, ko viņam
uzspiež.
DDD: To, ko viņā iesakņo?
S.T.: Jā, iesakņo. Tad cilvēks
vairs necīnās pret to. Tā tiek sagrozītas vērtības. Un tas darbojas
kā programma, kurai ir savs rezultāts. Pat, ja cilvēku pamudina
uz zādzību, viņš tomēr zina, ka
tas nav labi – ka labi un normāli
ir nezagt. Pat, ja viņam nav ģimenes, viņš uzskata, ka normāli ir, ja ir ģimene; ja viņam nav
bērnu – labi un normāli, ja ir
bērni. Bet, novācot šīs normālās

vērtības, zūd pamats. Tradicionāli domājošs cilvēks uzskata, ka
melot nekad nav labi. Pat, ja es
kā žurnālists meloju, bet zinu,
ka melot nav labi, tas nozīmē, ka
man ir iespējas laboties. Bet, ja
es meloju un uzskatu, ka melot
ir labi un tā vajag darīt, tad esmu
nelabojami tumsas varā.

‘

Domāju, ka Norvēģijas sabiedrības virsbūve ir šo hipnotizētāju
okupēta jeb apsēsta. Ja būtu īsta,
patiesa brīvība, kaut kas tāds nebūtu iespējams. Tas nekur nebūtu iespējams – ne Lielbritānijā,
ne Norvēģijā, ne Vācijā, nevienā
pasaules valstī. Šīs starptautiskās
sektas – sorosītu tīkls – ir tikai

Domāju, ka sorosīti ļoti labi
apzinās, ka mūs neizmainīs, bet
viņi tiešām apstrādā jaunās
paaudzes prātus tādā virzienā,
lai uzturētu šo iedomāto jauno
sabiedrību.

DDD: Lai nu kāds bija padomju okupācijas režīms, bet vismaz
šīs vērtības (ģimene – sievietes,
vīrieša attiecības un bērni) netika
grautas, pretēji notika Rietumu
pasaulē pēc Otrā pasaules kara.
Mani šokē, ka, piemēram, Norvēģijā nesen tika pieņemts likums,
ka bērnam dzimumu var mainīt
jau no piecu gadu vecuma, ja tam
piekrīt vecāki. Un sabiedrība pat
neprotestēja pret šo tiesību normu. Cik gan šāda sabiedrība ir
jau zaudējusi dabiskās vērtības,
dabisko izpratni par pasaules
uzbūvi un kārtību! Tā vietā, lai
bērniem, kas cieš no dzimumidentitātes traucējumiem, sniegtu terapeitisku palīdzību, viņiem
tiek rekomendēts mainīt dzimumu. Ar homoseksuāļu “laulībām”
ir līdzīgi.
S.T.: Šāds uzbrukums cilvēcei,
manā skatījumā, ir iespējams tikai kaut kādas hipnozes iespaidā.

viena niecīga, publiski redzama
daļa no visā tā virziena, kas darbojas šajā slepenajā “misijā”, kas
kontrolē politiku. Bet mēs jau
bieži pat neaizdomājamies, ko
tas nozīmē – kontrolēt politiku.
Tas nozīmē, ka viņu kontrolē ir
arī valstu armijas un specdienesti.

Vai Drošība policija
lobē praidu?
DDD: Vai tu domā, ka arī Drošības policija ir kādu spēku kontrolē?
Sandris Točs: Protams. Drošības policija ir tā, kurai vajadzētu
nodarboties ar nacionālās drošības sargāšanu. Bet tā vietā Drošības policija nodarbojas ar politisku iedarbību.
Turpinājums 8. lpp.
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Vāc parakstus
PSRS
okupācijas simbola nojaukšanu
Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu
vākšana par tā dēvētā Uzvaras pieminekļa demontāžu. Parakstu
vākšanu iniciējis Uģis Polis.
“Manabalss.lv” ir interneta saite (www.manabalss.lv), kurā ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, var ievietot
savu iniciatīvu un vākt parakstus tās nogādāšanai Saeimā. Balsotājam ir jābūt vismaz 16 gadus vecam Latvijas pilsonim, un viņa
identitāte tiek apstiprināta ar Latvijā reģistrētas internetbankas
personisko lietotni. Katra iniciatīva, kas savāc vismaz 10 000 parakstu un atbilst Saeimas juridiskajiem kritērijiem, nonāk Saeimā
turpmākai lemšanai.

Par Uzvaras pieminekļa demontāžu
Uģis Polis
Kā zināms pēc vēstures faktiem, tā dēvētais Uzvaras piemineklis, kurš atrodas Uzvaras parkā, Pārdaugavā, Rīgā, tika atklāts
1985. gadā. Tas ir, laika posmā no 1944. gada līdz 1991. gadam, kad
Latvijas Republika bija nelikumīgi okupēta. Padomju Savienībai
pārkāpjot starptautiskās tiesības, Latvija tika okupēta un iekļauta
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) sastāvā pretēji Latvijas iedzīvotāju gribai.
Minētais piemineklis, pēc Krievijas Federācijas valdības oficiālā
viedokļa, tika celts kā simbols Latvijas atbrīvošanai no nacistiskās
Vācijas, karavīru padzīšanai no Latvijas teritorijas. Līdz ar to padomju karavīri tiek saukti par “atbrīvotājiem”. Lai gan ir zināms,
ka PSRS režīms ir atbildīgs par masveida deportācijām uz Sibīriju,
neskaitāmām civiliedzīvotāju slepkavībām, izvarošanām, laupīšanām, ieslodzīšanām koncentrācijas nometnēs. Šīs zvērības izpildīja tā saucamie sarkanie “atbrīvotāji”. Realitātē tā nebija Latvijas
atbrīvošana no nacistiem, bet gan nacistiskais režīms tika nomainīts pret citu okupācijas režīmu – vēl asiņaināku, nežēlīgāku, zvērīgāku – pret Padomju Savienības režīmu. Diemžēl viens no šiem
simboliem, kas latviešu tautai atgādina milzīgās ciešanas padomju okupācijas dēļ, vēl aizvien atrodas Latvijas sirdī, Rīgā – liels un
grūti nepamanāms.
Mūsdienās Uzvaras piemineklis jau sen vairs nav atceres piemiņas vieta padomju veterāniem “atbrīvotājiem”, bet gan pārvērsts
par strikti politisku pasākumu 9. maijā, kurš tiek sponsorēts no
Kremļa puses un veidots Krievijas interesēs, kurš īsteno Kremļa
plaši izvērsto propagandu. Līdz ar to mēs katru gadu varam novērot pie Uzvaras pieminekļa sadzērušos un agresīvu cilvēku pūļus,
kuri pēc 9. maija svinībām atstāj milzīgus atkritumu kalnus Uzvaras laukuma teritorijā un citviet pilsētā, kā arī, dodoties mājās,
turpina lietot alkoholiskos dzērienus publiskās vietās, ignorēdami
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un alkohola iespaidā
uzvedoties agresīvi un provokatīvi gan cits pret citu, gan arī, it īpaši, pret latviski runājošiem iedzīvotājiem. Bet šajā dienā policija
darbinieku trūkuma dēļ ir bezspēcīga novērst neskaitāmos administratīvos un kriminālos likumpārkāpumus, lai sargātu parastos
Latvijas iedzīvotājus no Kremļa propagandas barotām, ne pārāk
inteliģentu un agresīvu ļaužu ordām.
Uzskatu, ka Uzvaras piemineklis ir kļuvis par simbolu visām
zvērībām, kuras Padomju vara 51 gadu laikā ir nodarījusi Latvijai. Fakts, ka pēc 26 gadiem, kopš Latvijas Republika ir neatkarīga
valsts, šis piemineklis, kas simbolizē milzīgo ļaunumu, ko PSRS ir
nodarījusi Latvijai, vēl nav demontēts, man, pārējiem latviešiem
un Latvijas iedzīvotājiem šķiet absolūti nepieņemams. Manā skatījumā, tas, ka Uzvaras piemineklis vēl aizvien stāv Latvijas galvaspilsētā, ir spļāviens sejā visiem latviešiem un bijušajiem latviešu
karavīriem, kuri ir atdevuši savas dzīvības, lai Latvija būtu brīva
no okupantiem un lai no komunisma un sociālisma Latvijā nebūtu nekādu pazīmju!
Nepieciešams, lai valsts noslēdz līgumu ar kādu celtniecības
kompāniju, kas piedāvā liela apjoma demontāžas darbus. Protams, izmaksas var tikt veiktas no valsts līdzekļiem, var mēģināt
piesaistīt kādu Eiropas fondu vai vākt tautas ziedotus līdzekļus;
pieļauju, ka arī citas bijušās PSRS valstis būtu gatavas ziedot finanšu līdzekļus šim projektam. Otrs variants ir tāds, ka Nacionālie bruņotie spēki detonē Uzvaras pieminekli ar sprāgstvielām no
Aizsardzības ministrijas budžeta.
Vēlos pieminēt faktu, ka pirms kāda laika līdzīgu iniciatīvu, kura
bija savākusi 10 000 parakstus, noraidīja Saeimas Mandātu, ētikas
un iesniegumu komisija saistībā ar Ārlietu ministrijas norādījumu,
ka starp Latviju un Krieviju ir noslēgts starpvalstu līgums par Latvijas teritorijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un ģimenes
locekļu sociālo aizsardzību, kurā ir pants, kas paredz pušu savstarpēju memoriālo būvju un masu apbedījumu vietu saglabāšanu
un uzturēšanu. Vēlos norādīt, ka šī iniciatīva arī paredz šo pantu
grozīt, pamatojoties ar to, ka Krievija pēdējos gadus vienpusīgi jau
sen aktīvi lauž, ignorē un neievēro daudzas starptautiskās vienošanās un līgumus. Uzskatu, ka nekas slikts nenotiks, ja arī Latvijas
Republika šo pantu par pieminekļa nenojaukšanu lauzīs.
Tiks atjaunota Latvijas Republikas un latviešu tautas gods un
cieņa. Ilgtermiņā tiks saliedēta sabiedrība, jo 9. maija pasākumi
šķeļ sabiedrību. 9. maijā krietni samazināsies noziedzības un huligānisma līmenis Rīgā. Pēc 9. maija svinībām nebūs milzīgas atkritumu kaudzes Uzvaras parka teritorijā, tā apkārtnē un pārējās
Rīgas ielās. Policijai tiks atslogots darbs 9. maijā, un parastie iedzīvotāji varēs justies drošāk ielās, kuras vairs nebūs pārpildītas ar
sadzērušos un agresīvu ļaužu ordām. Pēc pieminekļa demontāžas
būs iespēja tajā vietā izveidot skaistu parku.

Par “dzeguzēnu” pilsonības lietu

Aivars Gedroics
Daugavpilī
Plašsaziņas līdzekļi pēdējā laikā bija sacēluši lielu traci par to,
ka ļaunie deputāti negribot dot
iespēju automātiski iegūt pilsonību tā dēvēto nepilsoņu (patiesībā
– okupantu) bērneļiem, kaut gan
šādu ideju atbalstot vairāk nekā
70 procenti Latvijas iedzīvotāju (pašus okupantus ieskaitot,
protams). Patiesībā šāda iespēja viņiem pastāv jau kopš 1998.
gada, kad notika bēdīgi slavenais
referendums par izmaiņām Pilsonības likumā, kuras līdztekus
t. s. “logu” atcelšanai paredzēja
arī iespēju nepilsoņu ģimenē
dzimušam bērnelim automātiski
piešķirt pilsonību, ja to vēlēsies
ABI viņa vecāki. Ar nelielu balsu

‘

braukt turp bez vīzas, bet savai
atvasei nāktos tādu iegādāties.
Iespējams, ka tas bija viens no
iemesliem, kādēļ Saeima ar pavisam nelielu balsu pārsvaru Vējoņa iniciatīvu pagaidām noraidīja.
Prezidenta padomnieki to komentēja ar vārdiem: gan jau nāksies drīz pie šī jautājuma atkal
atgriezties. Acīmredzot cer, ka to
paveiks nākamā Saeima, kas, pateicoties naturalizācijas mašīnai,
kura joprojām darbojas, lai arī ne
ar tik lieliem apgriezieniem kā
pirms 20 gadiem, noteikti būs
vēl prokrieviskāka un padevīgāka
okupantiem un migrantiem. Bet
vai pašlaik vismaz gadu varam
neuztraukties un mierīgi “dusēt
uz lauriem”?
Mana atbilde ir skaidra un
nepārprotama – pilnīgi un kategoriski NĒ!!! Lai nu paliek
sorosiski-kosmopolītiskie un atklāti prokremliskie varturi, viņu
nostāja jau iepriekš visiem sen ir
zināma un paredzama, no viņiem
tikai smagi garīgi slims indivīds
var ko labu gaidīt. Pievērsīsim
uzmanību, ko sludina un kādu
nostāju šajā jautājumā ieņēma tā
saucamie “gaišie spēki” un “patriotiskie” deputāti, tādi kā, piemēram, Kiršteins, Šņore, Dombrava…* Vai viņi runāja par to, ka
tā saucamie nepilsoņi patiesībā

Naivi būtu cerēt, ka okupantu
dzeguzēni, automātiski
saņēmuši faktiski uzspiesto
pilsonību un beiguši
latviešvalodīgas skolas,
briesmu brīdī būs gatavi
aizstāvēt Latviju…

pārsvaru šādu izmaiņu atcelšana tika noraidīta, tās stājās spēkā, tomēr ne visi okupanti prata
šādu godu novērtēt un joprojām
turpināja reģistrēt savas atvases
nepilsoņa statusā.
Nepilsoņu statuss kļuva sevišķi
populārs, kad Putins izdeva rīkojumu nepilsoņus ielaist Krievijas
teritorijā bez vīzas iegādes. Tad
arī daudzi pieaugušie okupanti,
kas bija pārsteidzīgi naturalizējušies, nu bija gatavi atkal kļūt par
nepilsoņiem, taču mūsu “patriotiskie” deputāti parūpējās, lai tiesību normas viņiem šādu iespēju
nedotu. (Atcerēsimies, ka arī no
PSRS pilsonības savulaik bija tikpat kā neiespējami atteikties!) Vēl
vairāk – viņi veica izmaiņas likumos, lai arī ar viena no vecākiem
lūgumu būtu pilnīgi pietiekami
okupantu dzeguzēnu leģitimēt
Latvijas pilsoņa statusā. Un tomēr
– visi okupanti negribēja to darīt,
pilsonību spļāva laukā kā niķīgs
bērns mammas ar varu iegrūstu
mannas putru. Kosmopolītiskipederastiskie, Sorosa finansētie
saziņas līdzekļi par to šausminājās, līdz nolēma, ka nekas cits neatliks kā pieprasīt deputātiem, lai
nepilsoņu atvasēm tiktu uztiepta
pilsonība ar varu.
Jā, tieši šādas izmaiņas pēc
prezidenta Vējoņa iniciatīvas
tika iesniegtas Saeimā – automātiski, neprasot viedokli nevienam no vecākiem, katru jaundzimušo okupantēnu pasludināt
par Latvijas pilsoni bez iespējas
no tās jebkad nākotnē atteikties.
Šāda perspektīva radīja nepatiku ne tikai nacionāli domājošos
latviešos, bet arī daļā okupantu,
kas nebūtu priecīgi, ja, dodoties
ciemos uz Mātušku, paši varētu

pēc sava juridiskā statusa ir okupanti, ka šis statuss tiek nodots
arī nākamajām paaudzēm, ka
pēcteču piedzimšana teritorijā,
kurā viņu vecāki vai vecvecāki ieradušies nelikumīgi, viņu statusu tāpēc nepadara par likumīgu?
Vai viņi atgādināja, ka neviena
starptautiska konvencija neparedz prasību leģitimēt okupantu
un viņu pēcteču atrašanos okupētā teritorijā, toties 1949. gadā
pieņemtais Ženēvas konvencijas
49. pants aizliedz okupetājvalstij
sevis ieņemtajā teritorijā izvietot
kā militārās, tā civilpersonas un
paredz tiesības uz dekolonizāciju pēc okupācijas izbeigšanās?
Nē, nekā tamlīdzīga, ne pušplēsta vārda nedzirdēju skanam
pat šajā virzienā! Neviens deputāts neuzdrošinājās pateikt, ka
ne paši okupanti, ne viņu pēcteči
Latvijai nav vajadzīgi un lai viņi
vācas atpakaļ uz turieni, no kurienes šeit ir iebraukuši viņi paši
vai viņu senči. Tā vietā skanēja
ikvienam normālam latvietim
jau līdz vēmienam apnikušie solījumi visus “integrēt”, pārejot
visās skolās uz vienotu apmācību
latviešu valodā, ko vajagot ieviest
jau tuvāko pāris gadu laikā. Kāds
no tā būs ieguvums latviešu tautai? Skaidrs, ka visās lielākajās
Latvijas pilsētās vairs nebūs nevienas ne latviskas skolas, ne klases – visās būs mistrojums no latviešiem, krievvalodīgajiem un arī
gādīgās ES jauniepludinātajiem
“bēgļiem”, respektīvi, parazītiem
un laimes meklētājiem. Vai tādā
vidē augoši latviešu bērni izaugs
par Patriotiem? Nebūt nē, bet to
jau mūsu varturiem nevajag, taisni otrādi – viņi no tā baidās!
Otrs “labums” – latviešu valo-

du pilnībā apguvušie krievvalodīgie un citi sveštautieši atņems
latviešiem pēdējās darbavietas,
kas vēl mums ir palikušas, jo viņi
līdztekus valsts valodai pratīs
gan angļu valodu, gan arī krievu
(var tikai pabrīnīties, cik tekoši
prot runāt krieviski daudzi tumsnēji imigranti, piemēram, no
Sīrijas), bet latvieši pēdējā laikā
izvēlas krievu valodu nemācīties,
tādējādi kaitēdami ne jau krievvalodīgajiem okupantiem, bet
pirmkārt paši sev kā tas kalps,
kurš lielījās, ka iespītējis saimniekam, atsakoties ēst viņa dotās
vakariņas. Ja, apgūstot mītnes
zemes valodu, tajā dzīvojošais
cilvēks automātiski kļūtu šai valstij lojāls, tad PSRS, kurā katrs
iedzīvotājs vairāk vai mazāk labi
prata runāt un rakstīt krieviski, bet daudzi arī bija ieguvuši
šajā valodā izglītību, visi būtu
neglābjami homo sovieticus un
būtu gatavi stāvēt un krist par
t.s. “padomju varu” un Krievijas
hegemoniju PSRS teritorijā. Bet
tā tas, protams, nebija – pie pirmās iespējas nekrievu tautas pasūtīja “vecāko brāli” simts mājas
tālāk… Naivi būtu cerēt, ka okupantu dzeguzēni, automātiski saņēmuši faktiski uzspiesto pilsonību un beiguši latviešvalodīgas
skolas, briesmu brīdī būs gatavi
aizstāvēt Latviju – drīzāk gan pie
pirmās iespējas šaus latviešiem
mugurā… Protams, vienmēr var
gadīties patīkami izņēmumi, bet
tie, kā veca gudrība māca, tikai
apstiprina likumsakarības.
Nākamais gads būs, kad ar
lielu pompu tiks atzīmēta Neatkarīgas Latvijas 100. dzimšanas
diena, noklusējot to, ka no 2004.
gada 1. maija mums vairs nav neatkarīgas valsts, bet ir ES kolonija, un gaidāmas arī kārtējās Saeimas vēlēšanas. Vai mūsu tauta
beidzot parūpēsies, lai būtu
mums normāla partija ar varbūt
ne pārāk lielu ļaužu skaitu, bet
patiesi nacionālu programmu un
biedriem ar tiešām patriotiskiem
uzskatiem, kuri pirmo grūtību
priekšā nebūs gatavi no tiem atteikties? Vai arī mums atkal nāksies vēlēšanas ignorēt vai balsot
par “mazāko” ļaunumu, kurš patiesībā izrādīsies, kā tas jau bijis
līdz šim, par tikpat lielu ļaunumu kā visi pārējie? Baidos, ka, ja
tas nenotiks, tad nākamā Saeima
automātiski naturalizēs ne tikai
jaunpiedzimušos, bet arī jau sen
esošos okupantus, kā to kvēli aicina ne viens vien “sorospistais”
politologs. Un tad arī migrantus
varēs šeit neierobežoti ievest, jo
integrācijas problēmu Latvijā
vairs nebūs (vismaz uz papīra).
Vai tādu nākotni sev gribam? Ja
nē, tad nedrīkstam snaust, ir jārīkojas beidzot!!!
PAR ĀRIEŠU RASI UN
LATVIEŠU NĀCIJU CĪŅAI UN
UZVARAI SVEIKS!!!
* Šoreiz pirms balsojuma “par”
vai “pret” Vējoņa iniciatīvas pieņemšanas no Saeimas tribīnes
nebija iespējams izteikties ikvienam deputātam, kurš to vēlējās,
jo, kad deputāti lemj par likumprojekta nodošanu komisijām,
tikai viens deputāts debatēs var
runāt par atbalstu priekšlikumam, bet viens – pret. Balsot
“par” Vējoņa ieceri aicināja deputāts, bijušais Satversmes tiesas
tiesnesis Gunārs Kūtris (NSL),
bet Edvīns Šnore (VL-TB/LNNK),
norādot uz nelikvidētajām okupācijas sekām, iedrošināja deputātus balsot “pret”. – Red.piez.
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Hēdonisma nozīme
Bez neierobežota patēriņa šī sabiedrība nevar pastāvēt. Tādēļ ir
jācenšas cilvēkus novest līdz ārprātam, atņemt viņu dzīvēm jebkādu
nozīmi – lai tie kompensētu iekšējo tukšumu ar bezjēdzīgu un nepārtrauktu mantu un pakalpojumu patēriņu.
Hēdonisms – tas ir īpašs dzīvesveids, indivīda vai cilvēku grupu pastāvēšanas veids. Īpaša eksistence.

Hēdonisms ir ļoti noderīgs, veicina progresu, utt.
Mēģināšu atbildēt uz jautājumu, vai tā ir.
***

Pirmais portrets –
Roza

Vadims Sluckis
Psihologs, pedagogs,
rakstnieks
Hēdonisma būtība ir specifisku
vērtību hierarhija. Tās virspusē ir
labpatika (viss, kas ir patīkams
un ko var iemantot bez fiziska
darba un piepūles), fiziskā un
materiālā labklājība un komforts.
Citas vērtības ir otršķirīgas.
Hēdonisms – tas ir Rietumu
civilizācijas kodols. Tā kā Rietumi ir spējuši izplatīt savu ietekmi
visā pasaulē, tad globālā mērogā
hēdonisms šobrīd ir vadošais “zīmols” – visizplatītākais normatīvais pastāvēšanas veids.
Mūsdienu hēdonisma galvenās
iezīmes:
1. Mērķis – bezgalīga savas labklājības palielināšana.
2. Personīgā brīvība (piemēram, pārvietošanās brīvība), kas
tiek saprasta kā cilvēka personības pamattiesības.
3. Drošība un pacifisms, kas
tiek saprasts kā apdraudējuma
(jebkura) un karu (arī jebkuru)
antitēze, turklāt vienmēr ir jātiecas pēc miera un drošības – un
vienmēr jāizvairās no jebkādām
briesmām.
4. Jo vieglāk un ērtāk cilvēkam
ir dzīvoties, jo labāk: tajā ir galvenais cilvēka labums.
Šīs ir labi izprotamas iezīmes.
Cits jautājums, vai mūsdienu
cilvēki saprot to patieso nozīmi
– un paša hēdonisma patieso nozīmi? Ja saprastu, es nepublicētu
šo rakstu. Toties viņi lieliski zina,
ka tiecas pēc miera (lai gan arī
neapzinās, kāpēc), viņiem patīk
komforts, utt.
Tomēr hēdonismam ir arī citas
ne mazāk būtiskas iezīmes, par
kurām gandrīz neviens nenojauš.
Pagaidām es tās nenosaukšu.
Lielākā daļa tā saucamo “attīstīto” valstu iedzīvotāju (tas nozīmē – ekonomiskā un tehniskā
attīstība, daļēji sociālā (sociālo
pamatpakalpojumu) attīstība) ir
hēdonisti. No viņu skatu punkta
raugoties, hēdonisms ir norma,
nevis patoloģija. Tas ir kaut kas
diezgan pozitīvs. Hēdonismu
viņi saprot kā pozitīvu dzīvesprieku un cilvēcību pretstatā
drausmīgajam tā sauktajam totalitārisma
necilvēciskumam.
Hēdonisms, pēc viņu domām, ir
pilnīgi normāla attieksme pret
normāli attīstītas personas dzīvi.

Kāda mana paziņa – saukšu
viņu par Rozu – uzauga labvēlīgā
mūsdienu ģimenē. Gan tēvs, gan
māte labi pelnīja. Roza bija viņu
vienīgais bērns. Tomēr vecāki izšķīrās, kad Rozai bija 14 gadu. Tas
nozīmē, ka viņa uzauga ģimenē,
kurā nebija patiesas mīlestības
un draudzības.
Meitenes mamma, lai kompensētu vientulības sajūtu, kuru
izjuta, būdama precējusies, ārkārtīgi lutināja meitu. Roza pierada, ka māte rada viņai īpašu
eiforiskas baudas un prieka pasaulīti. Lai saglabātu šo bērnības
paradīzi, viņai vajadzēja tikai
vienu: vienmēr darīt to, ko grib
mamma.
Kaut arī ārēji viņas mamma
pret meitu izturējās it kā ļoti
nesavtīgi un altruistiski, patiesībā, viņa centās pilnībā pakļaut
meitu sev: māte bija despote un
egoiste attiecībās ar meitu. Maigums un gādība nenāca par velti,
bet gan apmaiņā pret pilnīgu pakļaušanos.
Pusaudžu vecumā Roza kļuva
skaista, viņai ar mammu sāka
nemitīgi uzliesmot skandāli.
Kad Rozai palika 20 gadu, viņu
iemīlēja jauns cilvēks, ļoti gudrs,
interesants, no labas ģimenes.
Viņš izteica bildinājumu un atkārtoja to ne vienreiz vien, bet
Roza sacīja, ka viņai vēl ir “par
agru precēties” – viņa vēl vēlas
padzīvoties brīvībā. Taču tad vienudien diezgan negaidīti piekrita. Viņi apprecējās. Rozas mamma lepni iekārtoja viņiem jauno
dzīvokli. Tomēr četrus mēnešus
pēc kāzām – arī pilnīgi negaidīti – Roza aizbēga no sava vīra pie
mammas. Iemeslu neviens nespēja saprast.
Beigu beigās iemesls tomēr
noskaidrojās. Mamma iepriekš
bija nogurusi no skandāliem (kas
raksturīgi atkarīgiem infantiliem
pusaudžiem) un gribēja atpūsties
no meitas, padzīvot viena, bet
meita, to jūtot, kā vienmēr darīja
to, ko gribēja mamma. Tas ir, viņa
“apprecējās” nevis tāpēc, lai izveidotu savu ģimeni, bet lai iztaptu
mammai un dotu viņai atpūsties
no sevis. Meitene pati to neapzinājās, bet tas nav svarīgi. Tas bija
viņas īstais galvenais motīvs.
Bet pēc tam māte atpūtās, un
viņai sagribējās, lai meita atgrieztos, jo par viņu rūpēties, lutināt un tīksmināties sagādāja tai
vienu no galvenajiem priekiem
dzīvē. Un meita tūlīt atgriezās
pie savas mātes.
Nesaprazdams neko, viņas vīrs
juka prātā. Galu galā tas beidzās
ar lielu skandālu un laulības šķiršanu.
Ap 30 gadu vecumu Roza apprecējās vēlreiz – un pēc gada izšķīrās. No šīs otrās laulības (līga-

vaini viņai atrada mamma) viņai
piedzima dēls.
Māte bērnībā visādi mudināja
Rozu uz mīlestību pret grāmatām
un “radošām nodarbēm” (māte
bija lepna, ka Roza ir tik talantīga), viņa tika mācīta spēlēt klavieres, viņa pat komponēja mūziku. Profesiju viņa izvēlējās ļoti
radošu, interesantu, bet grūtu.
Tomēr 28 gadu vecumā pēc īsa
darba specializācijā viņa pameta
savu profesiju – un kopš tā laika
strādā bankā. Tas nebija saistīts ar
materiālām grūtībām. Tas nebija
saistīts ar to, ka Rozai kaut kas nepadevās. Viņa ir spējīga, viņai patīk darbs. Gluži vienkārši mamma
nolēma, ka meitai maz maksā.
Viņas ar mammu uzcēla greznu māju lielas pilsētas bagātā
kvartālā, kurā dzīvo vēl joprojām.
Tagad Rozai ir gandrīz 50 gadi.
Viņas darbs ir īsts vāveres ritenis.
Tas atņem gandrīz visu darbdienas laiku. Bet šis darbs ir naudīgs
un viegls. Vīra viņai nav, ģimenes
nav. Dēlu audzina tā, kā mamma
audzināja viņu. Viņa bija izklaidējoša rotaļlieta savai mammai,
un arī viņai pienākas bioloģiski
dzīva rotaļlieta – laika kavēklis.
Tagad viņas dēlam ir gandrīz 20
gadu. Protams, tas ir dziļi infantils cilvēks, kurš nepazīst patiesu
mīlestību un reālas cilvēku attiecības, bet ir diezgan patīkams.
Roza ir apmierināta ar savu
dzīvi. Viņas kaimiņš bagātajā
kvartālā nejauši kļuva par slavenu šaha spēlētāju. Pēc Rozas domām, tas nozīmē, ka viņas dzīves
sasniegumi ir diezgan līdzīgi
kaimiņa panākumiem, jo viņas
vērtību sistēma tiek mērīta ar
nekustamo īpašumu – tā ir dzīves sasniegumu mēraukla.
Viņai ir viss, kas vajadzīgs
veiksmīgam mūsdienu cilvēkam:
labs (t.i., viegls un augsti apmaksāts) darbs, dēls, māja, solīds stāvoklis (bankā viņa nav ierindas
darbiniece), nauda.
Patiesībā Roza atteicās no visa,
kas sniedz dzīvei jēgu un dara
viņu laimīgu. No mīļotā cilvēka.
No ģimenes iespējas. No bērniem
(bet bērni var būt tikai no mīļotā
cilvēka), no mīļotā darba, no tiesībām patstāvīgi veidot savu dzīvi (faktiski viņai to uzcēla mamma) un izaugt (50 gados Roza ir
infantilāka nekā 18 gados).
Viņas dzīve ir pilnīgi tukša. Ir
neiespējami bez šausmām domāt par to, ko viņa ir izdarījusi ar
savu dzīvi. Tā ir garīga pašnāvība.
Taču pati Roza, diezgan veiksmīgi hedonizējot, savu dzīvi uzskata par veiksmīgu. Viņa braukā uz
slaveniem kūrortiem. Viņa vada
dārgu automašīnu. Viņa ir apmierināta.
Tieši tad, kad cilvēks nomirst
garīgi (ar Rozu tas notika apmēram 30 gadu vecumā), viņš sāk
labi funkcionēt mūsdienu sabiedrībā.
Starp citu, visi Rozas paziņas,
viņas draugi (lai gan viņai nav
patiesu draugu, bet ir vairāki
diezgan tuvi paziņas), uzskata
viņu par pilnīgi normālu un cienījamu sievieti.

Otrais portrets –
Igors
Šo cilvēku es saukšu īstajā vārdā…
Igors Špiļenoks – slavens sav-

vaļas dabas fotogrāfs un vides
ekoaizsargātājs. Viņš fotografē
savvaļas dzīvniekus un ainavas.
Strādā par inspektoru – par vienkāršu, ierindas inspektoru Kronockas rezervātā Kamčatkā. Tā ir
viena no mežonīgākajām vietām
uz mūsu planētas.
Igors Špiļonoks ir precējies
ar mīļoto sievieti, viņa tāpat kā
viņš ir ekoaizsardze, taču ne no
Krievijas, bet no Amerikas Savienotajām Valstīm. Viņas vārds
ir Lora Viljamsa. Viņa jau sen
kā dzīvo Krievijā, mazā ciematā
Čuhrajā, dabas lieguma “Brjanskas mežs”, kuru dibinājis viņas
vīrs, teritorijā. Igors Špiļonoks
27 gadu vecumā kļuva par šī re-

nok.livejournal.com), viņš varētu
dzīvot jebkurā pasaules galvaspilsētā. Bet Igors dzīvo pussabrukušā būdā, paša pielabotā, un
velk ūdeni no upes. Un viņam ir
54 gadi!
Bet viņš nav mazohists. Viņš ir
ļoti dzīvespriecīgs, jautrs un laimīgs cilvēks.
***

zervāta pirmo direktoru. Tagad
viņam ir 54 gadi, un viņš ir vienkāršs inspektors.
Kāpēc? Viņš iemīlēja Kamčatku. Tas bija viņa sapnis – strādāt
tur.
Viņš dzīvo būdiņā, kas vairāk
līdzinās šķūnim. Tur nav nekādu ērtību. Ir jākurina krāsns, bet
ziemā ūdens tējkannā tik un tā
pret rītu sasalst. Gulēt nākas guļammaisā (tādus guļammaisus
tūristi lieto gulēšanai sniegā).
Ūdeni viņš nes no upes – tā nav
tālu, ap 5 km no mājas. Apkārt
– ne dzīvas dvēseles. Toties pilns
bezbailīgo, brūno lāču: visbīstamāko zemes plēsēju uz mūsu
planētas. Katru gadu Kamčatkā
no lāčiem bojā iet daudz cilvēku.
Pat nojumē (tas ir, protams, pagalmā), Igors neiziet bez ieroča.
Ne vienu reizi vien bijis uz nāves
robežas.
Kamčatkā viņš uzņēmis daudzas lieliskas fotogrāfijas. Igors
Špiļonoks arī raksta. Viņa stāsti
par savvaļas mežonīgo dabu ir
nevis izdomājumi, bet gan patiesi notikumi. Tekstu papildina fotogrāfijas. Viņš ir izdevis vairākas
grāmatas – tās galvenokārt sastāv
no fotogrāfijām, bet arī viņa stāsti ir ļoti interesanti.
Kamčatkas klimats ir briesmīgs. Dažos gados vasaras nemaz nav. Ziemā plosās nemitīgi
puteņi. Tomēr Igors fotografē
jebkurā laikā.
Viņš ir laimīgs cilvēks. Lai gan
mēnešiem viņš neredz sievu un
dēlus (viņam ir četri dēli, kas izvēlējušies tādu pašu profesiju),
kaut arī dzīvo briesmīgos sadzīves apstākļos. Bet viņš katru dienu ir aizņemts ar mīļotu darbu,
kurā redz jēgu atdot sevi.
Šis ir dīvains dzīvesveids mūsdienu cilvēkam. Būdams plaši
pazīstams, pat slavens (Igora
Špiļonoka dzīvajam žurnālam ir
200 000 abonentu: http://shpile-

tākļos, ja ir iespēja izvēlēties vislabāko. Viņš nekad neizvēlēsies
dzīvot grūtībās, bīstamību vidū,
ja pastāv iespēja dzīvot viegli un
drošībā.
Kāpēc? Tas ir ļoti vienkārši.
HĒDONISTA DZĪVE IR CILVĒCISKI TUKŠA UN BEZJĒDZĪGA.
Tāpēc viņš ir līdzīgs ubagam, kuram ir tikvien kā vara santīms, un
viņš neparko nevienam neatdos
šo dārgo grasi. Tieši šajā slēpjas
hēdonisma būtība – tās cēlonis.
Hēdonisms ir KOMPENSĒJOŠAS UZVEDĪBAS PAVEIDS.
Hēdonists cenšas ar baudu, labpatiku un komfortu kompensēt,
apklusināt dzīves jēgas trūkumu
un cilvēcisku laimi savā dzīvē.
Tikmēr normāls cilvēks (tāds,
kurš ir atradis sevi, ir aizņemts
ar mīļu radošu darbu, kuram nododas; kurš ir izveidojis īstu ģimeni, kur valda mīlestība, draudzība, sadarbība un izpratne)
nebaidās no pārbaudījumiem,
un komforts viņam neliekas īsta
vērtība.
Normāls cilvēks neizvairās no
briesmām it vienmēr. Un pat no
kara nebaidās. Tas nenozīmē, ka
viņš ir militārists. Bet viņš nav
gļēvulis. Tikmēr mūsdienu hēdonisti ir kļuvuši par pacifistiem
– gļēvulības dēļ. Ja nepieciešams,
normāls cilvēks ir gatavs arī cīnīties.
Piemēram, Igors Špiļonoks,
izveidojot rezervātu “Brjanskas
mežs” un kļūstot par tā direktoru, atdeva sevi ilgtermiņa karā
pret malumedniekiem. Uz viņu
daudzreiz ir šauts. Kā redzat, šis
cilvēks ir pacifists kaut kādā pavisam citā nozīmē.

Tātad
Portreti bija nepieciešami, lai
izprastu atšķirību starp hēdonistu (protams, Roza) un normālu
cilvēku.
Hēdonists nekad brīvprātīgi
nedzīvos sliktākos sadzīves aps-

Turpmāk vēl…
https://rusmonitor.com/
smysl-gedonizma.html
Tulkoja Steidzīte Freiberga
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Sandris Točs:

“Sorosītu tīkls – tikai viena niecīga,
publiski redzama daļa...”
Turpinājums no 5. lpp.

DDD: Sanāk – mums ir nevis
Drošības policija, bet Politiskā
policija?
Sandris Točs: Minēšu vienu
no uzskatāmākajiem piemēriem.
Drošības policija nesen nāca klajā ar tādu kā pētījumu, paziņojumu, apkopojumu – nezinu, kā
pareizi nosaukt, – par reliģiskās
radikalizācijas tendencēm Eiropā un Latvijā, par islāma radikālās ideoloģijas izplatīšanos.
Ļoti zīmīgas ir šīs radikalizācijas
pazīmes, kuras min Drošības policija. Tikai nenokrīti – jo tevi var

‘

vērtības! Universitātē savulaik
man profesori mācīja, ka Eiropas
civilizācija veidojusies no grieķu
klasiskās filozofijas, romiešu tiesībām un kristīgās ticības.
DDD: Šie pamati ir gluži pretēji, piemēram, tā “sauktajām seksuālo” minoritāšu tiesībām.
S.T.: Jā, bet tiek dots mājiens,
ka tieši šīm fundamentālajām
Rietumu vērtībām ir saistība ar
terorismu. Un tagad katrs divreiz
padomās, vai vēlas būt saistīts ar
terorismu. Īpaši rūpīgi izsvērtas
tiek divas lietas: feministu un

Ļoti zīmīgas ir šīs
radikalizācijas pazīmes, kuras
min Drošības policija. Tikai
nenokrīti – jo tevi var turēt
aizdomās par “Daesh”
sludinātās ideoloģijas un
terorisma atbalstīšanu!

turēt aizdomās par “Daesh” sludinātās ideoloģijas un terorisma
atbalstīšanu!
DDD: Nekas, pie Drošības policijas jociņiem esmu jau pieradusi.
S.T.: Tātad Drošības policija
sniedz pazīmes: Rietumvalstu
vērtību noliegšana, nicināšana
– demokrātijas, dzimumu līdztiesības un seksuālo minoritāšu
tiesību noliegšana. Man ir interesanti, no kura laika Drošības
policija ir tā iestāde, kas definē,
kādas tad ir Rietumvalstu vērtības? Tātad specdienests definē

homoseksuālistu kustība. Drošības policija dod diezgan atklātu mājienu: jūs nedrīkstat viņus
aiztikt, kritizēt un paust savu
viedokli! Pareizāk sakot, drīkstat paust, bet tad mēs – Drošības
policija – drīkstam jūs turēt aizdomās. Manā skatījumā, tas nav
nejauši.
Vai Drošības policija lobē
praidu, ja sniedz profilaktisku
signālu sabiedrībai, lai aizver
muti? Šādi tiek norādīts, kuri ir
“pareizie” temati un kuri nav. Un
tad vidusmēra cilvēku pārņem
gan bažas, ka par tevi paņirgāsies
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sorosīti, gan nedrošība, ka Drošības policija tevi var uzskatīt par
nevēlamu. Un Drošības policijas
metodes ir visai…
DDD: Plašas?
S.T.: Protams, katru individuāli tā nav spējīga ne iespaidot, ne
ietekmēt. Bet šis ir tāds PR gājiens. Pamatots jautājums, kāpēc
tieši šis pētījums kā galvenais ir
izlikts Drošības policijas interneta mājas lapā? Drošības policijai
ir ļoti daudz operatīvu metožu,
kā izsekot dažādus teroristus un
valsts apdraudētājus. Bet acīmredzot šis paziņojums pilda PR
funkcijas.
DDD: Norādot, ka nedrīkst
pretoties “seksuālo minoritāšu”
tiesībām?
S.T.: Jā, jo tagad nevis sorosītu bariņš vien, bet jau Drošības
policija uzskata, ka tās ir Eiropas
vērtības. Eiropas Savienības līguma 2. pantā ir minētas daudzas
citas vērtības, ne tikai minoritāšu tiesības. Un minoritātes nav
tikai “seksuālās minoritātes”. Kā
pirmā vērtība tur ir nosaukta cilvēka cieņa. Otrā – brīvība, bet
trešā – demokrātija. Tālāk minētas arī dažādas citas vērtības
– vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu
tiesības. Drošības policija tādas
vērtības kā cilvēku cieņa un brīvība kaut kā aizmirst...
DDD: Vai, piemēram, praids
neaizskar tieši šīs vērtības?
S.T.: Manuprāt, aizskar! It īpaši tāpēc, ka tas notiks gadā, kad
Latvija atzīmēs savu simto dzimšanas dienu, un turklāt vēl Latvijas galvaspilsētā. Par šādu pasākumu ir ne tikai jādiskutē, bet
tas ir jāaizliedz. Demokrātiskā
valstī ir dažādas vērtības, ne tikai
homoseksuālistu “vērtības”.
DDD: Tu domā, ka mazākuma
bezkaunību var ierobežot, ja tā
aizskar vairākuma cilvēku cieņu?
S.T.: Protams. It īpaši Latvijā,
kur Satversmē ir ierakstīts, ka
laulība ir starp vīrieti un sievieti.

Latvija –
pilnīgā purvā
DDD: Sanāk, ka Satversmes
110. pants tagad ir vērsts pret
“Rietumvalstu vērtībām”?
Sandris Točs: Protams, var
pienākt brīdis, ka tieši tas tiks
paziņots. Notiek mērķtiecīga cilvēku zombēšana un hipnotizēšana, jo ar psiholoģiskām metodēm apstrādāts cilvēks spēj rīkoties neadekvāti. Pareizāk sakot,
viņam adekvāta sāk šķist rīcība,
ko vēl nesen viņš noliedza – arī
sabiedrības apziņa ir māls, ko var
mīcīt.
DDD: Balstoties uz antivērtībām, kuras izdomājuši kādi superbagāti sociopāti, sabiedrība
nevar evolucionēt – tā var tikai
degradēties.
Sandris Točs: Tu jautāji, vai
žurnālisti ir stulbi, ja to nesaprot.
Es nedomāju, ka viņi ir stulbi,
bet diemžēl jāatzīst, ka viņi bieži darbojas, it kā patiešām tādi
būtu. Šī ir tāda kā šizofrēnija –

žurnālisti patiesībā paši iet pret
tām vērtībām, kuras uzskata par
svarīgām. Ja viņiem pajautātu:
“Vai esat Latvijas patrioti?” – viņi
atbildētu: “Jā, esam.” Viņi liek
pie krūtīm karodziņus un patiešām sirdī jūtas kā Latvijas patrioti. Bet, kad ir jāatbalsta kaut
kādas partijas, kuru mērķis ir
Latvijas ātrāka iznīcināšana, dekonstrukcija, sabiedrības degradēšana, tad šie Latvijas patrioti
to arī brīvprātīgi dara. Jo viņi ir
nozombēti un tagad zombē sabiedrību.
DDD: Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā tika atstāta Krievijas piektā kolonna – ārējais ienaidnieks. Mums vēl joprojām ir
visas tiesības šo pūli, kas nav izrādījis nekādu vēlēšanos integrēties un skatās Maskavas virzienā,
likumiski izraidīt. Tas, ka mums
ir jāsadzīvo ar ārējo ienaidnieku,
ir vēl vieni meli, kas mums tiek
uzspiesti.
S.T.: Man šajā ziņā atšķiras uzskati no jūsu laikrakstā paustajām domām. Es esmu konserva-

‘

kuriem latvieši lētticīgi iedeva
pilsonību, nobalsoja par krievu valodu! Un tagad situācija ir
kļuvusi tik absurda, ka latvietim
– piemēram, pārdevējam – savā
valstī ar visiem savas valsts iedzīvotājiem konsekventi runāt
latviski jau ir varonība.
S.T.: Problēma ir tā, ka Latvijas valdība nekad nav aizstāvējusi latviešu intereses konstruktīvi,
arī pret Krieviju. Tā vietā, lai objektīvi cīnītos par lietām, mums
pietiek ar demonstratīviem gājieniem. Līdzīgi kā vienreiz gadā
18. novembrī demonstratīvi
aiziet nolikt svecītes, nekaitējot
kaut kādām interesēm. Savukārt, kad amerikāņi konfliktē
ar krieviem, tad baigi varonīgi
skaitās kā maziem šuneļiem arī
mums kaut ko uzriet. Patiesībā
nekad, nevienā brīdī Latvijas intereses netiek aizstāvētas, nekad
šī pozīcija netiek pausta – nekas
netiek darīts.
Latvija ir speciāli iedzīta pilnīgi nepamatotā purvā. Jo Latvija
ir lieliska vieta, te ir lieliski cilvē-

Redzi, lai kontrolētu
sabiedrisko domu tādā valstī kā
Latvija, pietiek ar pāris simtiem
žurnālistu, kas būtu gatavi iet
aitu bara virzienā.

tīvs cilvēks. Un konservatīvisms
nozīmē respektēt situāciju, kāda
tā ir izveidojusies, mēģinot to
kaut kā pozitīvi uzlabot, nevis to
mainīt radikāli.
DDD: Te nu gan mēs nonāksim pretrunās. Sanāks, ka mums
būs jārespektē, nevis radikāli
jāaizliedz, arī praids, bet vēlāk –
homoseksuālistu “laulības”?...
S.T.: Nepašaubāmi, 1940. gadā
Latvijai tika nodarīta šausmīgi
liela, neaptverama netaisnība,
bet, ņemot vērā, ka ir pagājuši
tik daudz gadu, mēģinot radikāli izmainīt šo netaisnību, tiktu
nodarīta atkal liela netaisnība.
Daudzi no tiem cilvēkiem, īstie
okupanti, ir jau nomiruši, palikuši tikai okupantu pēcteči. Es
nevaru piekrist, ka cilvēks piedzimstot jau kļūst par okupantu.
Protams, ka cilvēks ir atkarīgs no
savas izcelsmes. Bet ar demokrātiskām metodēm, bez brutālas
varas te neko nevar izdarīt.
DDD: Dekolonizācija ir taisnīguma atjaunošana, un tai nav
jābūt brutālai. Man nav ienācis
prātā, piemēram, Mahātmam
Gandijam pārmest brutalitāti vai
lielas netaisnības nodarīšanu.
Okupanta, kolonista statuss tāpat kā pilsonība tiek pārmantots
– šis cilvēks ir svešas teritorijas
aizņēmējs. To, ka viņi ir ārējais
ienaidnieks, pierādīja Valodas
referendums. Tik daudz cilvēku,

ki, nevajadzētu tā būt, ka cilvēki
no šejienes bēg. Bet bēg … Visas
piektās kolonnas ir sliktas, ne tikai Krievijas piektā kolonna. Tā
no Rietumiem ienākusī ir vēl bīstamāka. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs
šajos Rietumos fiziski un politiski ietilpstam. Krievija tagad ir aiz
robežas.
DDD: Nē, tā ļoti lielā apmērā
ir Latvijas teritorijā – ārējā ienaidnieka izskatā. Bez Rietumu
sorosītu rokas, kas ir dzinusi Latviju purvā, nebūtu arī Krievijas
piektās kolonnas Latvijā. Viņiem
ir ļoti izdevīgi, ka šeit ir tāda
masa, kas 9. maijā iet un kārtīgi
plivina karogus. Latviešiem tādējādi Krievija kļūst par lielo bubuli – par “slikto”, lai Rietumi spētu
būt tie “labie”. Jau kopš Atmodas
laika tas iekļaujas ultraliberālisma ieviešanas stratēģijā.
S.T.: Tiesa, latvieši taču nekad
neatbalstītu iestāšanos tādā Eiropas Savienībā, kāda tā ir pašlaik, ja nebūtu…
DDD: ...pareizi, ja nebūtu
Krievijas bubuļa. Bet šis bubulis ir tik biedējošs tāpēc, ka šeit
ir mērķtiecīgi atstāts darboties
spējīgs ārējais ienaidnieks liela
krievvalodīga pūļa izskatā...
Turpmāk vēl...
Intervēja Līga Muzikante

