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Koroonaviirus annab
globalistidele võimaluse
ehitada uut maailmakorda
Laupäeval, 18. juulil 2020 toimunud Nelson Mandela Fondi virtuaalsel mälestusloengul ütles ÜRO
peasekretär António Guterres, et
koroonaviirus on paisanud maailma sügavamasse majanduslangusesse pärast Teist Maailmasõda, vahendab Postimees. „Sada miljonit
inimest paisatakse vaesusesse. Me
näeme ajalooliste mõõtmetega näljahädasid,“ ütles Guterres.
Guterrese sõnul on ÜRO jõupingutused maailma vaesusest ja ebavõrdsusest välja toomiseks saanud
suure tagasilöögi. ÜRO peasekretäri mure seisneb eelkõige selles,
et koroonakriis mõjutab eelkõige
mitteametlikke töötajaid, väikeettevõtteid ja naisi. Samuti pidavat
see suurendama ebavõrdsust tervishoiuteenuste sektoris ning mingisugusel moel tekitab see ka „kliimamuutusega“ seonduvaid ohte.
Muidugi mõista tuleb ÜRO peasekretäriga nõustuda, sest probleemid on tõe poolest tõsised.

Kuid Guterrese sõnade tegelik
eesmärk on kiirendada ÜRO Agenda 2030 tegevuskava elluviimist.
Agenda 2030 deklaratsiooni kohaselt on peamine eesmärk kaotada
kõikjal vaesus ning tagada väärikus
ja hea elukvaliteet kõigile, samas
arvestades looduskeskkonna võimekusega.
Dokumendis kirjeldatakse kõlavalt kuidas aastaks 2030 on maailmast kadunud vaesus ja ebavõrdsus
nagu siseneks me kohe globaalsesse utoopiasse. Sellist kuvandit on
inimestele lihtne müüa, sest kes ei
unistaks rahust maailmas ja mõnusast elust. Kuid kahjuks on see jutt
liiga ilus, et olla tõsi.
Juhin tähelepanu, et mitte üheski
selle dokumendi punktis ei mainita eesmärki saavutada inimestele
vabadust. Samuti pole selgitatud,
kuidas kirja pandud eesmärgid täide viiakse. Iga punkt selles ÜRO
tegevuskavas on saavutatav läbi
tsentraliseeritud valitsuse kontrolli

ja totalitaarse võimu, mis sarnanevad kommunismile.
Kui lugeda tervet dokumenti ning
kui suudate näha läbi ilustatud
fraasidest, mõistate kiirelt, et see
dokument ei kirjelda midagi muud
kui kõikide riikide vallutamist ülemaailmse valitsuse poolt.
Nii nagu ka varem korduvalt
välja toodud on koroonakriis planeeritud just selleks, et kiirendada
globalistide maailmavalitsuse kehtestamise ja uue maailmakorra ehitamise plaane. Selle ütles ka ÜRO
peasekretär Guterres ise selgelt
välja rõhutades, et „inimkond on
murdepunktis ning koroonaviirus on loonud maailma liidrite
jaoks võimaluse üles ehitada
võrdsem ja jätkusuutlikum maailm“.
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Tähelepanu Petserimaa sõpradele!
Eriolukorra tõttu toimub tänavune Seto Kuningriigi päev tavapärasest kuu hiljem, laupäeval, 5.
septembril algusega kell 12 Petserimaal Piusa jõe kaldal Kolossova
külas.
Tartust sündmuspaika jõudmiseks on vaja sõita Ahja, Mooste ja
Räpina kaudu Värskasse. Sealt tuleb
Värska talumuuseumist möödudes
läbida enne Sesniki küla mõnisa-

da meetrit ajutise kontrolljoonega
piiratud nn Saatse saabas ja enne
Piusa jõge tuleb keerata paremale
Korela külla, mille järel ongi kuningriigi toimumispaik – Kolossova.
Petserimaa Suveülikool on sel
aastal kuningriigi päeval esindatud
oma müügitelgiga. Eesti Vabariigi
territoriaalsele terviklikkusele ja
meie skaudiliikumise rajajale, Va-

badussõjas Petseri lähistel 2. aprillil
1919 langenud Anton Õunapuule
mõeldes, pakume päikese, tuule ja
vihma eest oma telgis varju igale
kaugelt tulnud Petserimaa sõbrale.
Olete oodatud, kui tunnete end
tervena!
OSAVALD SASKO ja ALDO KALS
(tel 56 908 945)

Eestlase keele – kreedo
Kõik Eesti Vabariigis sündinud ja siin elavad EV kodanikud
ja teiste riikide kodanikud, kes ei
suuda/taha/viitsi rääkida Eestimaal eesti keeles, tuleb ametlikult
(või rahvaalgatuslikult) lugeda EV
vaenlasteks ja neisse tuleb eestlaste
poolt suhtuda kõiki eluvaldkondi
hõlmava avaliku põlgusega. Ja seda

esialgu.
Eestlastesse (tele- ja raadioreporterid, ajakirjanikud, ametnikud,
politseinikud, teenindajad jne, välja arvatud ametlikud tõlgid), kes
kasutavad Eestimaal vastutulelikult või muidu oskajatena ja heast
südamest vene keelt, tuleks suhtuda samuti põlgusega. Iga säärane

23-AASTASELE AXELLE DORIERILE SÕIDETI TEMA SÜNNIPÄEVAL
TAHTLIKULT AUTOGA OTSA. TA JÄI AUTO ALLA KINNI. TEMA PURUKSREBITUD SURNUKEHA LEITI 800 MEETRI KAUGUSELT. AUTO
PÕGENES. POLITSEI SELGITAS VÄLJA, ET AUTOS ISTUSID YOUSEF
JA MOHAMED
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vastutulek
võrdub
eestluse
jupikaupa reetmisena. Paranoia?
Võib-olla, kuid teisi, paremaid,
võimalusi enam ju pole!
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Lermontov, Tolstoi, Krõlov jpt).
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