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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

mai 2020

Kirjanik Jüri Lina korraldab

Paradoksaalse õhtu
Algul tuleb juttu koroonahüsteeria telgitagustest, paljastatakse
sündmuste arengu saladusi, sealhulgas seda, kuidas teadlikult on levitatud viirust. Antakse nõu, kuidas
end tõhusalt kaitsta. Saab vastuse
küsimusele, miks kasutati ebaausaid meetodeid ja valeandmeid, et
avalikkust hirmutada.
Esimesel poolel toimub ka loeng
„Massoonlus ja sotsialism/kommunism“
Räägitakse sellest, miks vabamüürlased panid aluse inimvaenulikule sotsialismile ja eluvõõrale
liberalismile.
Esitatakse haruldasi algmaterjale
vabamüürlaste allikaist, mis selgitavad põhjusi, miks oli nii väga tarvis kommunismi juurutada.
Nagu on protokollis kirjas, öeldi
Saksamaa suurloožis 1917. aastal
järgmist: „Tegelikult esindab anarhist ja revolutsionäär Lenin järjekindlalt rahvusvahelise vabamüürluse poliitilisi ideaale.“ (Moskva
Eriarhiiv, fond 1421-1-9064 ja 815.)
Wiener Freimaurer Zeitung kinnitas aastal 1919, et „vabamüürlased tervitavad liigutatult
revolutsioonilise proletariaadi veripunaseid lippe“.
Vabamüürlane Raimund Mautner nimetas marksismi kehastunud
vabamüürluseks. (Der Zirkel nr 4,
37. aastakäik, lk. 61.)
Rahvusvahelise
vabamüürluse
ajakiri Kosmos (nr 29, 1906) möönis avalikult: „Ajastu vaim nõuab
meilt sotsialismi suunamist ja mõned loožid juba teavad, kuidas seda
eesmärki saavutada.“
Paralleelselt tuuakse välja kinnitusi tuntud sotsialistliku massooni
Aleksander Herzeni teostest.
Ühtlasi tutvustatakse uusimaid
andmeid massoonide salajase tegevuse kohta, mis on avaldatud
omaaegse menuraamatu „Maailmaehitajate pettus“ kolmandas,
täiendatud trükis, sisaldades 100
uut lehekülge. Ka on uuendatud
kõik varasemad statistilised ja
muud andmed.
Lisaks on selles avaldatud mitmesaja salajase tegelase nimed, mis
on kirjas Eesti loožides. Nendest
teeb lektor olulisemad teatavaks
ka loengu käigus. Raamat ilmub 10.
augustil kogu Eestis.

Ürituse teisel poolel on
loeng TEEMAl „Elu saladused“
Selgitatakse, mida Pythagoras
teadis elu päritolust. Suur antiikkreeka teadlane ja filosoof teadis
hämmastavaid asju elu tekkest ja
sellest struktuurist, millele meie
bioloogiline areng toetub ja mis
täielikult erineb eksitavast darvinismist.
Antakse vastused kõige tähtsamatele küsimustele: Miks elu on
tekkinud? Mis on elu mõte? Kuidas
on elu tekkinud? Kas juhuslikult või
teatud seaduspärasuste alusel? Kas
elu tekkega olid seotud mingid intelligentsed jõud?
Näidatakse katkendeid ühest bioloogiafilmist, mis näitab meie rakkudes toimuvat jahmatavat tööd ja
seal töötavaid molekulaarmasinaid.
Kust pärinevad kosmilised ja
looduslikud seadused? Selles osas
laiendas meie arusaamu ka vene
kosmoseteadlane
Konstantin
Tsiolkovski.
Sellest poleks ehk mõtet rääkida,
kui biokeemikute ja kvantfüüsikute viimase aja avastused ei kinnitaks Pythagorase väiteid teaduslike
tõenditega.
Paralleelselt tuuakse näiteid teadusraamatutes avaldatud pöörastest avastustest, mis pööravad pea
peale materialistliku maailmavaate. Pythagoras oli esimesi teadjaid,
kes näitas, et Maa on sfääriline
moodustis ja mitte lapik, mida kirik
hiljem avalikkusele peale surus. Ta
rääkis veelgi vapustavamaid asju,
mis pole vähem jahmatavad kui
tema andmed surma saladuste kohta, millest Jüri Lina varem on rääkinud ja mis samuti on teadusliku
tõenduse saanud. Aga maha vaikitud nagu ikka.
Vaheajal on võimalik osta raamatuid, eelkõige uut „Maailmaehitajate pettust“, 592 lk, kolmas täiendatud trükk. Kõvas köites. Odavam kui
poes. Lisaks saab veel „Varjatud tervisevalemit“, millest on ilmunud
viis trükki ja tema uusimat teost
„Rokiajastu resonantsid“, mis samuti on seotud terviseprobleemide
ja maagiaga. Ka maagilisi nähtusi
käsitlevat romaani „Eemaldumine
Kartaagosse“, mis sisaldab Pythagorase jahmatavaid andmeid, Toivo

Kurmeti imeilusa muusikaga heliplaate, mida Eesti Raadio keeldub
mängimast ja filme (DVD-l). Lisaks
tema kujundlikke muinasjutulavastusi. Lõpuks saab esitada küsimusi.
Tere tulemast!
Aeg ja koht:
Esmaspäeval, 10. augustil 2020
kell 18-21 Tallinnas Puuetega Inimeste Kojas Endla t 59, Kristiine
Kaubanduskeskuse läheduses. Priiparkimine maja ees ja taga. Kesklinna poolt sõita Koskla tänava
kaudu, sest Endla tänavalt ei pääse
pöörama vasakule Mooni tänavale.
Rongipeatus Lilleküla. Kohale saab
sõita ka busside ja trollidega. Sissepääs 10 eurot.
Teisipäeval, 11. augustil 2020
kell 18.30-21.30 Pärnus hotellis Viiking Sadama 15, suur saal. Sissepääs 10 eurot.
Kolmapäeval,
12.
augustil kell 18.30-21.30 Tartu hotelli „London“ konverentsikeskuses
Rüütli 9. Sissepääs 10 eurot.
Neljapäeval, 13. augustil kell
18-21 Rakveres Gustavi majas Pikk
28 (hoovipealne maja). Sissepääs 8
eurot.
Reedel, 14. augustil 18.00-21.00
Paides Järvamaa Keskraamatukogus Lai t 33, 3. korrus. Sissepääs 7
eurot.
Laupäeval, 15. augustil kell 1518 Rapla Kultuurikeskuses, Tallinna
mnt 17. Sissepääs 9 eurot.
Pühapäeval,
16.
augustil kell 14-17 Viljandis. Tähe peosaal, Posti 6. Piletite eelmüük kokkuleppel, helistada 55 939 145 Ella.
Pilet eelmüügist 7 eurot. Loengupäeval 8 eurot.
Esmaspäeval,
17.
augustil kell 18-21 Põlvas Piiri tn 5 jalgpalliklubi LOOTOS 2. korrusel. Sissepääs 6 eurot.
Järgmise üritusena toimuvad
Eestis Jüri Lina loengud 16.- 23. novembrini 2020.
Tallinnas, Pärnus, Tartus, Rakveres, Paides, Raplas, Viljandis ja
Põlvas.
Muu hulgas räägitakse siis tundmatust Ühendriikide sõjast piraatide vastu, mille nad naiivsuse tõttu
kaotasid. Võitjaks osutusid hoopis
teised üllatuslikud jõud.

KOROONAMÜSTEERIUMID: PRANTSUSMAAL LEVIB PÄRIS OMA
KOROONAVIIRUS, MIS ON AINULAADNE KOGU MAAILMAS, POLE
PÄRIT HIINAST JA LEVIS JUBA ENNE KUI HIINAS VIIRUS LEVIMA
HAKKAS
LISAKS TEISED MÜSTEERIUMID LOE LK 11
Foto: egaliteetreconciliation.fr

LEHES
Tiit Madisson: EKRE konservatiividel
ei jätku jõudu Eesti korruptsioonivabaks muutmiseks
3. lk
Teadlase kaheksakümnes sünniaastapäev, Jüri Kukk – 80

5. lk

Holger Kaljulaid: Vene piirivalvekindral Kortelainen siin ja mujal 8. lk
Jaak Uibu: Ametialane ebakompetentsus piiras epideemiatõrje
tõhusust
9. lk
Eero Nõmm: Emaarmastusest

10. lk

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 22.- €,
pooleks aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

