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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

oktoober 2017

Kirjanik ja filmirežissöör
Jüri Lina peab Eestis oma
tähtsaima loengu
„VÕLTSITUD MAAILM”
See on kõige jalustrabavam
loeng, mis varasemate saladokumentide ja andmete alusel
näitab meile tegelikku maailma,
mida ka kõige elavam fantaasia
ei suudaks välja mõelda.
Teadustõendid viitavad sellele, et KÕIK väited meie universumi olemuse, elu päritolu, inimese
arengu, meie ajaloo ja olude kohta
on tuulest võetud. Paljastatakse
jaburdamist Suure Paugu teemal
ja räägitakse nn alternatiivsetest
maailmaseletustest, millel puudub
igasugune seos tegelikkusega. Juttu tuleb ka elu tegelikust mõttest.
Homo sapiensi ja neandertallaste DNA-uuringud löövad jalad alt
kogu meie senisel ettekujutusel
inimkonnast. Seepärast jälitatakse
neid teadlasi, kes on jäänud truuks
teaduse teenimisele, mitte poliitilisele korrektsusele. Uuringud,
sealhulgas geneetilised, viitavad
hoopis millele muule, kui meile
maailma elitaarsete jõudude kohta
on sisendatud. Kuulaja saab teada,
miks üliolulisi andmeid endiselt
püütakse maha vaikida. Juttu tuleb
ka jubedatest asjaoludest, mis puudutavad meie tervist, sealhulgas
ohtlike viiruste sihilikku levitamist.
Varjatakse lihtsaid võtteid, mis
säästavad meie tervist. Räägitakse
Apollo tapmiskatsetest. Apollo on
olnud rooma ajastu (nagu ka antiik-

kreeka Apollon) kauni harmoonilise muusika kaitsejumal. Seda roima
pannakse toime ka Eestis. Lektor
toob esile värskeid andmeid, mida
ajakirjandus varjata üritab. Ajaloo
manipuleerimisest on välja valitud
Teise maailmasõja kõige tumedamad saladused, mis nüüd on ilmsiks tulemas. Sealhulgas Nürnbergi
kohtuprotsessi kõige räpasematest
saladustest. Räägitakse raamatuist,
mis on nii tõhusalt Saksamaa ja
Rootsi raamatukogudest kõrvaldatud, et isegi asjatundjad pole neist
kuulnud. Juttu on sealhulgas ühe
eesti autori teosest, mis Lääne-Saksamaal varsti pärast Teist maailmasõda ilmus, paljastades Nõukogude
armee koletislikke roimi. Avalikkusel ei lubata raamatuga tutvuda.
Loengu käigus peaks selguma tõsiasi, et kogu maailm on võltsitud.
Õhtu vältel selgub miks ja kelle huvides. Jüri Lina on avameelsem kui
kunagi varem. Lektor tutvustab ka
oma uusimat raamatut eesti keeles
– „Rokiajastu resonantsid“. Valmimas on uus film, mille esilinastus
toimub järgmisel aastal.
Tere tulemast sellele ainulaadsele loengule!
Vaheajal on võimalik osta raamatuid, heliplaate ja filme (DVD-l).
Ettekande lõpus saab esitada küsimusi.

Aeg ja koht:
Esmaspäeval, 30. oktoobril 2017
kell 19–22 Tallinnas Puuetega Inimeste Kojas Endla t 59, Kristiine
Kaubanduskeskuse vahetus läheduses. Juurdepääs ühistranspordiga,
tasuta parkimine maja ees ja taga.
Kesklinna poolt sõita Koskla tänava
kaudu, sest Endla tänavalt ei pääse
vasakult Mooni tänavale. Rongipeatus Lilleküla. Bussid: 16, 17, 21,
21b, 22, 23, 24, 24a, 26, 26a, 32, 33,
47. Trollid 1, 3, 4, 5, 9. Sissepääs 9
eurot.
Teisipäeval, 31. oktoobril 2017
kell 18.30–21.30 Pärnus. Hotelli „St Peterburg“ konverentsikeskus Hospidali 6 A. Sissepääs 8 eurot.
Kolmapäeval, 1. novembril
kell 18.30–21.30 Tartu hotelli „London“ konverentsikeskuses
Rüütli 9. Sissepääs 8 eurot.
Reedel, 3. novembril kell 18–21
Rakveres Pikk 28 (hoovipealne
maja). Sissepääs 6 eurot.
Laupäeval, 4. novembril kell 14–
17 Paide Spordikeskuses Aiavilja t
1. Sissepääs 6 eurot. Rapla rahvas
on teretulnud Paidesse või Pärnusse. Seekord jääb loeng Raplas eraviisilistel põhjustel ära.
Pühapäeval, 5. novembril 2017
kell 15–18 Kuressaares. Ühisgümnaasiumi auditooriumis 138 aadressil Hariduse 13. Sissepääs 6 eurot

valgus pimeduses. Kirjanik ja filmirežissöör Jüri
Lina saabub oktoobris eestisse sõnumiga, millist
tal varem pole olnud. ära lase võimalust käest!
Foto: www.theapricity.com
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JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Rahvuslaste Tallinna Klubi, tuginedes: - ÜRO Peaassamblee
resolutsioonile nr. 1514 (vastuvõetud ÜRO-s 14. detsembril 1960),
- kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile,
- majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelisele
paktile ja kõigile teistele rahvaste enesemääramisõigust põhjendatuks
pidavatele õigusaktidele, mis on Hispaania põhiseaduse suhtes
ülimuslikud, toetab täielikult katalaanide iseseisvuspüüdlusi ja mõistab
hukka katalaanide kallal toimepandud vägivallateod.
Rahvuslaste Tallinna Klubi 2017. aasta oktoobrikuisest koosolekust
osavõtjad Tallinnas, 11. oktoobril 2017 .
LOE LISAKS: LK. 10

Kataloonia

Allikas: Vikipeedia

KAARDIMAKSE ON KODUMAA REETMINE! ÄRA MAKSA MITTE
KUSAGIL, MITTE KUNAGI KAARDIGA!

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

