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Jautājums no www.philos.lv 
558. No: Inta      Temats: Irākas karš ... ?←      2016. gada 08. jūlijs 01:33:15 
Labdien! Kāpēc Latvijas presē un ziņās tiek pilnībā noklusēts Lielbritānijas Irākas Kara Komisijas rezultātu 
atspoguļojums? paldies 

 

 

Trešais pasaules karš. Latvija. Noziegums. 
 

Pirmkārt, tāpēc, ka Latvijas masu dezinformācijas (masu apziņas manipulatori) 
līdzekļiem ir dots norādījums to neziņot (neaktualizēt). Apziņas manipulatoriem 
„informācija” nav „produkts” (darbības mērķis nav informācijas izplatīšana). Manipulatoru 
„produkts” ir jūsu apziņas maiņa. „Produkts” ir tās izmaiņas jūsu apziņā, kuras jums liek 
pieņemt par ticamām vai melīgām pienākošās ziņas. „Produkts” ir jums iepotētais pasaules 
uzskats – attieksme pret notiekošo. 
 Neviena darbība pati par sevi nav pareiza, laba vai derīga. Tā kļūs par tādu, vai par 
tieši pretēju, tikai noteiktu apstākļu kontekstā. 
 Agresora – noziedznieka darbība ir noziedzīga savā būtībā, tāpēc katra tādas darbības 
detaļa, tās ietvaros veikta rīcība ir noziedzīga un, kā tāda, apturama. Tādas darbības 
apturēšana ir katra godīga Cilvēka pienākums un tiesības, bet bezdarbība ir līdzdalība 
noziegumā. Upura pretošanās agresoram ir dabiska, taisnīga un tiesiski pamatota (izņemot 
gadījumu, kad noziedznieki izdod likumus, ar kuriem aizliedz pretoties un aizstāvēties – 
rakstītā likuma prioritāte pār taisnīgumu ir tiesiskuma jēdziena saturs), un, kā tāda ir 
apsveicama un atbalstāma. 

Tādā kārtā, ja kāda acu priekšā agresors nošauj dzimtenes aizstāvi, tad tā ir slepkavība, 
bet novērotājs ir slepkavības liecinieks ar visām no tā izrietošajām sekām. Tāda sirdsapziņa ir 
netīra. Bet, ja dzimtenes aizstāvis nošauj agresoru, tad tas nav noziegums un mēs esam nevis 
nozieguma, bet gan varonības un pienākuma izpildes liecinieki. Mūsu sirdsapziņa ir tīra. 

Divi Cilvēki, viens šāviens, viens mirušais. 
- Kā zināt, kas tur notika un kas tajā visā esam mēs? 
Noskaidrojot, kurs ir agresors, bet kurš ir upuris. 
- Bet kā izdarīt tā, lai tajā pašā notikumā noziegumu attaisnotu vai varonību 

pārvērstu noziegumā? 
Ļoti vienkārši. Pastāstot – iestāstot – iegalvojot – liekot ticēt – redzēt agresorā varoni, 

bet varonī ļaundari. Lūk – jūsos ieveidotais notikumu redzējums tad arī ir Latvijas 

apziņas manipulatoru ražotais „produkts”, kurš jums liek „redzēt” notikumus 
vajadzīgajā veidā. Te „informācijas” plūsma ir instruments, ar kura palīdzību veido jūsu 
„redzi” un „saprašanu”. 

Tāda informācija nebija paredzēta Latvijā dzīvojošajiem. Šī informācija tika 
izplatīta tur, kur tā citiem „patērētājiem” veidoja citu pasaules ainu. (Tas jāskata kontekstā ar 
BREXITu.) Masu dezinformatori – manipulatori ir modernā kara līdzekļi un aktīvi piedalās 
šajā karā. Latvija, kā teritoriāli, tā valstiski piedalās karā kā agresora izpalīdze ar visiem 
saviem resursiem. Rit trešais pasaules karš. Tāpēc runā vienu, bet noklusē citu. 

Otrkārt. 
A kuru tas vispār interesē? 
Kuru interesē Gruzijas – Dienvidosetijas konflikta sakarā ES komisijas 1000 lappušu 

biezā pētījuma secinājumi par to, ka Gruzija veica nepamatotu un noziedzīgu agresiju un 
masu slepkavību, bet Krievija veica tiesiski un starptautisko saistību kārtā veiktu miera 
uzturēšanas akciju? 

Tāpat taču manipulatori kladzina par Krievijas agresivitāti! 
- Un kā ar Boinga notriekšanu un „Krievijas karaspēku” Donbasā? 
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- Kuru te interesē kaut kāda objektivitāte, izpēte un komisiju ziņojumi!? 
Ko vajag – to dara, bet runā, ko grib un kas ir izdevīgi, bet, kas nav izdevīgi – to 

noklusē. 
Tie Cilvēki, kuru apziņa nav manipulatoru sačakarēta, visu redz un zin notikuma brīdī. 

Viņiem komisijas nav vajadzīgas. Tie, kuriem galvās sabāzti radio un TV mēsli, to nemaz 
negrib zināt, bet tie, kuri vienkārši dzīvo, lai ēstu un baudītu, par kaut ko tādu nekad nav 
interesējušies. Tie, kuri par apziņas čakarēšanu saņem algu, domā par kārtējo brīvdienu 
tuvumu, bet tie, kuri ir reālie agresori, visu labi zin tāpat, bez „ziņu” kanālu starpniecības – 
vilks vienmēr zina, ko ir ēdis! 

Treškārt. Trešais (laupīšanas) pasaules karš notiek to „Grieķu”, kurus sauc par 
„Anglosakšiem” veidotajā un pēc viņu saprašanas globalizētajā pasaulē. Tie ir „Grieķi”, kuru 
Dievs ir nauda, bet viņu reliģija ir naudas vairošana. Šajā pasaulē viņiem viss ir naudas 
vairošanas resurss. Ja caur jums var vairot naudu – izmantot jūs naudas vairošanai, tad 
atkarībā no izmantošanas veida jūs esat viņu sabiedrotais vai vienkārši resurss, kurš savukārt 
vajadzības gadījumā var kļūt par ienaidnieku. („Liekās mutes”, konkurenti un „liekēži” arī ir 
ienaidnieki.) Ja jums ir viņu iekārotais naudas vairošanas resurss, bet jūs to negribat atdot 
viņiem, tad esat viņu ienaidnieks. 

Vienkārši un skaidri. 

Tāpēc nepakļāvīgais resurss vienmēr ir „agresors”, „prettautisks režīms” vai 

„asiņains, aizvācams dikators”. 

Tāpēc „Grieķi” vienmēr „savalda”, „atbrīvo” un „iedibina moderno 

demokrātiju” resursa „nelikumīgi aizņemtajā un apspiestajā teritorijā”. 
„Grieķu” pasaulē ekonomika nekalpo par bāzi politikai tās darbībā iedzīvotāju 

labklājības celšanai. Te Politika apkalpo ekonomiku tās darbībā iedzīvotāju paverdzināšanai, 
aplaupīšanai un iznīcināšanai (demogrāfiskais kritums un slepkavošanas iznīcināmajās 
teritorijās). Te iedzīvotāji ir resurss naudas vairošanai vai līdzcilvēku paverdzināšanai un 
iznīcināšanai – lielgabalu gaļa – „cīnītāji par demokrātiju”, „savaldītāji” un „atbrīvotāji”. 
Katrs vācietis Hitlera Vācijā svēti ticēja, ka viņam ir jāatbrīvo pasaule no Aziātu ordu 

draudiem, asiņainās Staļina diktatūras un viņa pienākums ir attīrīt zemi no zemcilvēku 
– slāvu (arī latviešu, leišu, poļu un visu citu nevācu) noziedzīgās klātbūtnes un cītīgi 

apstrādāt tādā veidā atbrīvoto un viņam par pūlēm piešķirto auglīgo Krievijas zemi. 
- Un kurš īstens latvietis šodien, uz Krievijas pusi skatoties domā ko citu? 
- Un vai tad tas, kurš domā citu, maz ir īsts latvietis?! 
Īstie vienmēr meklē, kur lielākā mārciņa, labākais kungs, baltākā maize. Īstākajiem 

vienmēr ašākās kājas uz pilnāko bļodu un karstākais naids uz vācieti, krievu, leiti, poli vai ko 
nu tur šoreiz vajag... Īstie ir „savaldītāji” un „atbrīvotāji” – „kultūras nesēji” barbaru zemēs!!! 

- Un kurš īstais tad grib kaut ko tādu zināt, kur viņš izrādās vairs nav 

„savaldītājs” un „atbrīvotājs”, bet vienkāršs laupītkārs noziedznieks – 

agresors un slepkava?! 
Neviens to negrib... 
Neviens negrib dzirdēt savu netīro sirdsapziņu! Katrs grib būt pats savās acīs, savu 

bērnu, sievu, mīļāko un pudeles brāļu acīs tīrs un balts varonis – Cilvēces glābējs – īsts, 
kārtīgs Mātes Latvijas Dēls un Meita – Kārtīgs Savu Kungu Kalps! 

Viņš neko negrib zināt par savu kungu nesmukumu, kurš arī viņu pašu par nozieguma 
līdzdalībnieku un noziedznieku (kara laupījuma cerētāju) padara. 

Irākas iznīcināšana notika MONSANTO vajadzībai. Tad tika iznīcināta Irākā esošā 
augu sēklu banka – šķērslis ASV pasaules kundzībai pārtikas ražošanas jomā. 

Sīriju iznīcina Kataras – ES gāzes vada trases dēļ. 
Krieviju apkaro tāpēc, ka tās saprātīgie iedzīvotāji pārtrauca ASV sākto Krievijas 

valstiskuma un iedzīvotāju fizisko iznīcināšanu ar mērķi piekļūt teritorijas un dabas bagātību 
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resursiem. Par Krievijas un citu valstu un tautu iznīcināšanu un pretestību tai notiek trešais 
pasaules karš, kurā Latvija ir agresora – noziedznieka dalībvalsts. 

Īstenie to negrib zināt un atzīt – viņi grib būt varoņi. 
Idiotizētos tas neinteresē. 
Saprātīgie to zin tāpat. 
- Tad kam gan vajadzīgas tādas ziņas?! 
Nevienam. 
Tāpēc tādu nav! 
 
          Antiņš 

 


