
Par Peteru Ficeku un JaunVāciju 

 

Informācija par jaunas, 

no pastāvošās valsts sistēmas neatkarīgas 

valsts struktūras rašanos Vācijā 

 

Viens pamodies ir 1000 gulošo vērts. 

 

Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēku apziņa uz visas planētas piedzīvo radikālas pārvērtības. Līdz ar 

to cilvēcei paveras necerētas iespējas mainīt savu dzīvi un realizēt tās labāko pārstāvju gadu 

tūkstošiem lolotos sapņus. Šodien mūsu visu dzīves kvalitāte un attīstības virziens, kā nekad 

līdz šim, ir atkarīgs no mūsu pašu gribas saprast reālo situāciju un pašiem uzņemties atbildību 

par tās pārveidošanu – katram savā vietā un visiem kopā. 

 

Paši par sevi skaistie un patiesie, bet ilgu laiku nepatiesi izmantotie un tādēļ nodeldētie 

vārdi „Visa vara nāk no tautas!“ pēdējā laikā pēkšņi atgūst savu īsto nozīmi un reālo spēku. 

Līdz ar to tie spēj paveikt brīnumus, iedvesmojot daudzas godīgas sirdis un liekot nepatiesības 

sabūvētajiem cietokšņiem pēkšņi sabrukt mūsu acu priekšā kā smilšu kūciņām. 

 

Šai sakarā es gribu informēt Jūs par svarīgiem notikumiem sabiedrības attīstībā mūsdienu 

Vācijā, kas manuprāt paver jaunas iespējas arī visām pārējām pasaules tautām. 

Īsumā var teikt, ka kopš diviem gadiem „Vācijas Federatīvās Republikas“ ietvaros ir pilnīgi legāli 

nodibināta un efektīvi darbojas jauna valsts struktūra, pilnīgi neatkarīga no vecās sistēmas un 

patiešām izrietoša no tautas. 

 

Idejas autors ir Peters Ficeks (Peter Fitzek), kurš ar viņam pēdējo gadu gaitā pievienojušos 

domubiedru komandu ir izveidojis pilnīgi jaunas struktūras praktiski visām sabiedriskās dzīves 

sfērām: juridiskai, saimnieciskai, veselības aprūpes, izglītības, finansu utt.. Šī t.s. JaunVācija ir 

noteiktā ziņā suverēna augoša valsts pastāvošajā valstī, kas darbojas pēc pilnīgi citiem – 

humāniem un ētiski morāliem principiem. Turklāt tā atrodas un darbojas nevis uz kādas salas 

vai citādi prom no civilizācijas, bet gan tieši tās iekšienē: tās centrs ir Vitenbergā, bet filiāles 

rodas dažādās citās Vācijas pilsētās. Viņiem ir sava nauda, sava banka, sava ražošana, sava 

apdrošināšanas sistēma, tiesa, pilsonība – praktiski viss nepieciešamais. Viņi iztiek bez 

nodokļiem un parādiem. Par bezdarbu nevar būt ne runas. Ikviens var atrast sev jēdzīgu 

pielietojumu. 

 



Lai cik ideālistiski tas sākumā izklausītos, iedziļinoties šajā lietā, var just, ka tas tieši ir daudz 

reālāk, nekā pašlaik visur citur valdošā sistēma. Vispirms šķiet, ka visa dzīve ir apgriezta kājām 

gaisā, bet galu galā izrādās, ka tieši otrādi: tā beidzot ir nostādīta uz kārtīgām kājām. 

Es labprāt pastāstītu par šo iniciatīvu sīkāk, kā arī apspriestu to ar citiem mūsu valsts dzīves 

problēmu risinājumu meklējošajiem līdzcilvēkiem. Varbūt šī iniciatīva var ierosināt arī mūsu 

prātos reālus risinājumus. Galu galā mēs visi dzīvojam vienā pasaulē un problēmas ir visiem 

vienas un tās pašas. 

 

Jūlija Dobrovoļska 

 

P.S. Tiem, kuri var lasīt un klausīties vācu valodu, ieteicams ieskatīties internetā: 

www.neudeutschland.org 

www.lichtzentrum-wittenberg.de 

 

Video intervijas ar P. Fitzeku vācu valodā: 

http://www.bewusst-sein-schule.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=263&p=907 

 

P. Fitzek, Wir schaffen ein neues Geld. Video: 

http://www.youtube.com/watch?v=bu1-V5QUYO8 

 

 

Turpmāk daži izvilkumi no JaunVācijas mājas lapā publicētiem tekstiem: 

 

Kas ir JaunVācija? 

JaunVācija ir pamats pilnīgi jaunam sākumam, jo es neredzu jēgu mēģinājumiem dziedināt 

veco sistēmu, to nevar izdarīt maigā ceļā. 

 

Es esmu to radījis kā līdzekli pārejai pie īstā valstiskuma, uzbūvēta pēc pilnīgi jaunas 

koncepcijas. Cilvēcei beidzot būtu jāpamostas un jāsāk darboties. Ar JaunVāciju es esmu 

parādījis, ka ir iespējams atrisināt visas problēmas, ar kurām mūsdienu cilvēcei ir darīšana. 

 

Es uzskatu, ka viss līdzšinējais bija un ir pareizs savā laikā tāpat, kā nākotnē radītais būs pareizs, 

kad tam būs pienācis laiks. Katrs darīja un dara to labāko, ko viņš zina un prot, bet laiki ir 

mainījušies un šodien pareizais ir citāds, nekā vēl vakar. 



 

Nepretendējot uz pilnību, tomēr pēc iespējas ātrāk būtu jāveic izmaiņas visās sabiedriskās 

dzīves jomās. 

- Valstij jāatgūst suverēna vara ar tiesībām radīt un laist apritē pašas likumīgu valūtu, un 

iedzīvotājiem jābūt tiesībām radīt arī savu reģionālo bezprocentu apmaiņas līdzekli. 

- Bankas nedrīkst izsniegt naudu zem procentiem un procentu procentiem. 

- Jāatceļ jebkādi nodokļi. Valsts uzņēmumiem no saviem pārpalikumiem jāsagādā līdzekļi 

sabiedriskās pārvaldes uzturēšanai, sabiedrisko celtņu, ceļu un jaunu uzņēmumu būvei, kā arī 

citām valsts vajadzībām. Šiem nolūkiem pēc vajadzības var tikt izmantota arī pašas valsts 

emisionētā likumīgā valūta. 

- Darba laiks jāsaīsina (pagaidām līdz 6 stundām), lai cilvēki varētu veltīt laiku arī saviem 

bērniem, pašu personības pilnveidošanai un līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē. 

- Darba augļi jāsadala taisnīgi atbilstoši darba ieguldījumam. Tieksme izvairīties no darba un 

parazitēt uz citu cilvēku rēķina nedrīkst tikt veicināta. 

- Tiesībām uz privāto īpašumu jāpaliek neskartām. Bezdarbs praktiski nedraudēs nevienam. 

- Veselības aprūpes sistēmai jārūpējas par to, lai cilvēki pēc iespējas ilgāk paliktu veseli. Šim 

nolūkam jāorganizē bezmaksas veselības kursi, kur cilvēki tiktu mācīti paši rūpēties par savu 

veselību un uzturēt to. 

- Likumdošanai jārūpējas pirmām kārtām par taisnīguma principa ievērošanu cilvēku 

savstarpējās attiecībās, nevis akli jāseko likuma burtam. Tiesneši un augstu stāvošās 

amatpersonas tautai jāievēl tiešu vēlēšanu ceļā. Neatbilstības gadījumos tiem tikpat tieši jātiek 

atsauktiem no savu pienākumu izpildes. 

- Izglītības sistēmas uzdevumam jābūt: veicināt cilvēku individuālo attīstību atbilstoši viņu 

spējām un dotībām. Mācību saturam jāorientējas pēc reālās dzīves. Jaunajam mācību plānam 

jāpiedāvā dziļas pamatzināšanas visās svarīgajās sabiedriskās dzīves jomās, piemēram, par 

naudas būtību, cilvēktiesībām, ētiku, par garīgām vērtībām un nepieciešamās zināšanas un 

iemaņas personības attīstībai. Jāpiedāvā arī pamatīgas psiholoģiskās zināšanas, kas ļauj 

jauniem cilvēkiem atpazīt iespējamās manipulācijas pazīmes. Pie izglītības satura jāpieder arī 

bezkonfliktu komunikācijas mācībai. Topošajiem pilsoņiem jātiek virzītiem uz pašatbildīgu 

dalību sabiedriskajā dzīvē. 

- Jārada decentralizēta enerģijas ieguves sistēma tikai ar videi draudzīgām tehnoloģijām. 

- Zeme jāuzskata par dzīvu būtni ar atbilstošām tiesībām. 

- Telekomunikācijas jāorganizē bez veselībai kaitīgām sekām un par nelielu samaksu. 

- Sabiedriskam transportam pilsētās un starp pilsētām jābūt bezmaksas, uz lielākiem 

attālumiem – par samērīgām cenām. 

 

„Dali un valdi”- politika beidzot jāatstāj pagātnē. Tādēļ mēs garantējam amnestiju visām 

personām, kas līdz šim ir darbojušās pastāvošās sistēmas ietvaros, to uzturot un tai kalpojot. 

Šai ziņā izņēmums būtu tikai amatpersonu krimināla rīcība, kuras rezultātā tikušas ievainotas 



cilvēktiesības un gods. Izglītības iestādēm jārūpējas par sapratnes audzināšanu par nepareizas 

rīcības cēloņiem un jārosina piedošana. 

 

Tas ir labākais, ko mēs kopīgiem spēkiem varam panākt. Mana pieredze, zināšanas un prasmes 

tiek nesavtīgi nodoti visu cilvēku rīcībā. Es uzskatu, ka nekas nav nepareizs. Katrs cilvēks rada 

šo realitāti pēc labākās sirdsapziņas, uz ko viņš ir spējīgs. Es piedāvāju pārmaiņas, kuru 

rezultātā neviens neko nezaudētu un visi tikai iegūtu. Katram, kurš uz paša atbildību uzņemas 

kaut ko darīt, tiek radīta aizsargāta telpa, lai viņš varētu mierīgi, atbilstoši sev iespējamam 

ātrumam augt un attīstīties. 

 

... Pamazām es sāku pielietot savas zināšanas un pieredzi daudzās dzīves jomās un radīju 

jaunu, ar reālām vērtībām segtu valūtu, jaunu naudu (Ein Neues GELd – ENGEL). 

2006. gadā es izveidoju alternatīvu pastāvošajai veselības aprūpes sistēmai un sāku ar to 

strādāt. Šodien JaunVācijas veselības kase ir jau diezgan pazīstama un daudzkārt atzīta. 

Apmēram tai pašā laikā es nodibināju Kooperatīvo kasi, ētisku alternatīvu pastāvošajām 

bankām. Kooperatīvā kase strādā bez procentiem un procentu procentiem un investē tikai 

reģionā. Vienlaicīgi ar tās rīcībā nonākušo naudu tiek veicināta vispārējā labklājība un parādīts, 

kā darbojas jauna, uz cilvēku labklājību orientēta naudas, bankas un finansu sistēma. 

Visas šīs iniciatīvas 2009. gadā tika apkopotas organiski nobriedušajā apvienībā „JaunVācija”, 

kas reizē ir piereģistrēta arī kā ziedojumu fonds. Daudzi cilvēki jau pievienojušies mums un 

arvien vēl pievienojas. 

Bija nepieciešams apmēram pusgadu intensīvi komunicēt ar pastāvošā Finansu departamenta 

vadību, lai panāktu, ka JaunVācijai tiek piešķirts sabiedriskās organizācijas statuss ar tiesībām 

veidot savas valstiskas struktūras. Līdz ar to tika dota iespēja uzsākt pilnīgi jaunu kopdzīvi pēc 

jaunām sistēmiskām struktūrām. 

Tagad šīs struktūras tiek piepildītas ar dzīvību. Es varu arvien vairāk atkāpties, jomu pēc jomas 

uzticot citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas iet jaunus ceļus un atteikties no dzīves pēc tīra egoisma 

principiem. Vācija var atjaunoties... 

Mans aicinājums un mana kalpošana VISIEM šodien man ir skaidrāka kā jebkad. Es labprāt 

ziedoju savu spēku atjaunošanai un esmu pārliecināts, ka no tā varēs attīstīties kaut kas liels... 

 

... Līdz šim nav bijis praktisku, visas dzīves jomas aptverošu koncepciju, kā arī pietiekami daudz 

cilvēku ar augsti attīstītu ētikas un morāles līmeni, kuri varētu mērķtiecīgi realizēt šādu 

koncepciju. Šodien jau diezgan daudziem cilvēkiem ir atbilstošas zināšanas, bet viņi neprot 

apieties ar tām visas sabiedrības interesēs. Viņi izmanto šīs zināšanas tikai pašu interesēs un 

mēģina kaut ko darīt pret pastāvošo tiesību sistēmu. Viņi nemēģina pašaizliedzīgi pārveidot šo 

sistēmu un radīt jaunu kārtību, kurā nebūtu neviena zaudētāja, bet gan visi būtu vinnētāji. Un 

tādēļ viņiem agri vai vēlu rodas dažādas problēmas. 

 



Kas tad ir šī patiesība? Lielākā daļa likumu, ar kuriem varas turētāji manipulē cilvēkus, ierobežo 

viņu brīvību, iztukšo viņu makus vai piespiež viņus darīt kaut ko, kas viņus pazemo un ir 

pretrunā ar cilvēka cieņu, vispār nav likumīgi likumi. 

 

Īstie likumi, kurus neviens nav atcēlis, bet kuri vienkārši netiek izmantoti, ir vecie, labie likumi 

no laikiem pirms VFR radīšanas. 

 

Šī īpašā Vācijas juridiskā situācija ļauj mums kā tautai sākt no paša sākuma, vienkārši atstājot 

pastāvošo kārtību aiz muguras un veidojot ārpus sistēmas labāku, saprotot, ka mūsu ievēlētie 

„tautas pārstāvji”, būdami iesaistīti pastāvošajās struktūrās, var darboties atjaunošanas ziņā 

tikai ļoti ierobežoti vai nevar nemaz. 

 

Valsts uzdevums ir attīstīt savu pilsoņu apziņu, lai viņi justos arvien brīvāki un laimīgāki, jo galu 

galā tas ir vienīgais īstais mērķis... Vai jūs domājat, ka tā ir utopija? Nē, tā ir absolūti reāla 

iespēja, un jūs paši varat to realizēt, jo „Visa valsts vara nāk no tautas”. 

 

 

No JaunVācijas konstitūcijas 

Preambula 

Apzinoties savu atbildību Dieva un cilvēku priekšā, gribas iedvesmoti kalpot pasaules 

progresam un mieram, brīvās valsts JaunVācija brīvie pilsoņi pēc savas brīvās gribas ir 

izveidojuši sev šo konstitūciju. Šī konstitūcija ir piedāvājums visiem Vācijas valsts 

piederīgajiem, kuri pēc VFR Pamatlikuma 116. panta ir vācieši, kā arī visiem cilvēkiem ar citu 

pavalstniecību, kuri ir tikuši uzņemti VFR. 

 

Ar šo konstitūciju mēs nodibinām valsti, kurai jādarbojas, patiešām kalpojot saviem pilsoņiem, 

ar respektu iepretī visiem cilvēkiem un viņu tiesībām, kā arī iepretī dabiskam dzīves pamatam 

un tā Radītājam. 

 

JaunVācija ir jauna valsts forma. Tā savieno tiešās attīstošās demokrātijas formas (Padomju 

republiku) ar konstitucionālo monarhiju. Monarhs, kā arī augstākā padome tiek tautas ievēlēti 

tiešo vēlēšanu ceļā... 

Monarhs ir saistīts ar konstitūciju kā ikviena cita valsts amatpersona. Viņam ir reprezentatīva 

un padomdevēja funkcija. Viņš jebkurā laikā var pazaudēt savu amatu, proti, uz šīs 

konstitūcijas rupja pārkāpuma pamata vai, ja viņš fiziski, emocionāli vai mentāli vairs nav 

spējīgs atbilstoši izpildīt savus pienākumus. Cita iespēja atsaukt viņu no amata ir vismaz 50% 

Augstākās padomes locekļu iesniegums ar prasību monarham atteikties no amata. Galīgo 

lēmumu par monarha atsaukšanu no amata pieņem JaunVācijas pilsoņi ar 50% balsīm. 



 

Kādēļ konstitucionālā monarhija? Tādēļ, ka pieredze rāda, ka abstrakta demokrātija nekad 

nevar noturēties ilgi. Arī pašlaik mums VFR nav reālas demokrātijas, lai arī masu mediji cenšas 

mums ieskaidrot, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Pašlaik mums ir oligarhija, kad daži 

nedaudzi valda aiz kulisēm, un viņiem ir pilnīgi vienalga, kādi likumi kur pastāv. Viņi zina, ka 

t.s. demokrātija ir anarhijas priekšpakāpe, kas agri vai vēlu beidzas ar atklātu oligarhiju jeb 

diktatūru a la Orwell. Šie vēl daudzmaz apslēptie oligarhi groza likumus kā viņiem tīk, un tas ir 

arī pilnīgi normāli, jo jūs taču paši kā tauta pieņemat viņu spēles noteikumus. Jūs tos pieņemat, 

jo neko nedarāt, lai izbeigtu šo spēli un uzsāktu citu. Vai jums neliekas, ka tieši mums Vācijā 

būtu kaut kas jāiemācās no mūsu vēstures? 

 

ES ir formāli juridiski privāta diktatūra. Lisabonas līgums tā arī netika tautu ratificēts, un tomēr 

tajā iesaistītās valstis pakļaujas tās komisāru izvirzītajiem noteikumuiem. 

 

Ir zināms, ka Eiro, kā arī dolārs ir privāts maksāšanas līdzeklis, bet jūs tomēr to lietojat. 

 

Pēc ilgām pārrunām tika radīta iespēja JaunVācijas pilsoņiem likumīgi izstāties no ES, un jūs 

varat iet šo ceļu. JaunVācija ir piedāvājums jums, taču jārīkojas ir jums pašiem. 

 

VFR ir okupācijas varas instruments. Pamatlikums nekad nav ticis tautas pieņemts un 

ratificēts, un tomēr visa Vācija dzīvo pēc tā. Kādēļ? Tādēļ, ka jūs nepazīstat likumus, 

nepieprasāt to izpildi un paši nedzīvojat pēc tiem. Adenauera valdība no paša sākuma ir 

sabotējusi Pamatlikuma ratifikāciju. Paldies tai par to. 

 

Pašlaik VFR Pamatlikuma 146. pantā stāv rakstīts: 

„Šis Pamatlikums, kas pēc Vācijas apvienošanās attiecas uz visu vācu tautu, zaudē savu 

derīgumu tai pašā dienā, kad stājas spēkā jauna konstitūcija, par kuru no savas brīvas gribas ir 

vienojusies vācu tauta.“ 

 

Kādēļ mēs līdz šim neesam to izdarījuši? Tādēļ, ka mūsu domāšana arvien vēl darbojas pa 

vecam, mēs jūtamies atkarīgi no ārējās varas. Tagad ir laiks pamosties un pašiem uzņemties 

atbildību par savu dzīvi. 

 

JaunVācija ir nepieciešamais pārejas risinājums. Ar tās palīdzību tiek dota iespēja novērst 

samilzušo haosu un sakārtot dzīvi atbilstoši cilvēka pamattiesībām. Cik ilgi tā paliks tikai vīzija, 

lemt jums! 

 

Peters Ficeks 


