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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 € november 2018

Jüri Lina topeltloeng
„Tervistavate vahendite
sihilikust varjamisest“ ja
„Praod fassaadil“
Massoonid on teinud kõik, et
avalikkuse eest varjata ülilihtsaid
tervistumise vahendeid. Jüri Lina
annab neist ülevaate, näidates lõpuks dokumentaalfilmi ameerika
arsti jahmatavalt lihtsast meetodist
30 päevaga suhkurtõvest vabanemiseks. Seda võtet on kõigiti varjul
hoitud, sest ravimitööstus kaotaks
muidu suuri summasid.
Ettekande käigus selgub, miks
lausa hüsteerilisest võideldakse
lihtsate looduslike vahendite vastu,
käivitades koguni kookosõlivastase
hirmutamiskampaania.
Selgitatakse, miks varjatakse
andmeid vahendeist, mis soodustavad tervise säilitamist ja koguni
parandamist. Juttu tuleb sellestki,
kuidas on võimalik lahti saada artriidist ja vältida selgroo kooldumist
vanemas eas. Räägitakse L-arginiini ja L-lüsiini imelistest omadustest, kroomi ülitähtsusest ja sellest,
miks C-vitamiini alahinnatakse ja
muust olulisest.
Vaheajal on müügil Jüri Lina edukas raamat „Varjatud tervisevalem“.
Ja tema uusim raamat „Rokiajastu
resonantsid“, mis samuti käsitleb

terviseprobleeme. Õhtu teises osas
pealkirja all „Praod fassaadil“ tuleb
juttu inimsusevastastest kuritegudest, mis on toime pandud demokraatia nimel. Kirjanik räägib oma
muljetest ja avastustest, mis ta tegi
hiljutisel Portugali sõidul. Ta annab
ka seletuse asjaolule, miks riigis täheldati olulist majanduskasvu, kui
massoonlus oli keelustatud.
Ta valgustab ka üha sürrealistlikumaks muutuvat olukorda Rootsis.
Tere tulemast!
Vaheajal on võimalik osta raamatuid, heliplaate ja filme (DVD-l).
Ettekannete lõpus saab esitada küsimusi.
Aeg ja koht: Esmaspäeval, 19.
novembril 2018 kell 19–22 Tallinnas Puuetega Inimeste Kojas
Endla t 59, Kristiine Kaubanduskeskuse vahetus läheduses. Tasuta
parkimine maja ees ja taga. Kesklinna poolt sõita Koskla tänava kaudu,
sest Endla tänavalt ei pääse vasakule Mooni tänavale pöörama. Rongipeatus Lilleküla. Bussid: 16, 17, 21,
21b, 22, 23, 24, 24a, 26, 26a, 32, 33,
47. Trollid 1, 3, 4.

Sissepääs 9 eurot.
Teisipäeval, 20. novembril
2018 kell 18.30 – 21.30 Pärnu hotellis „Viiking“ Sadama 15.
Sissepääs 7 eurot.
Kolmapäeval, 21. novembril
kell 18.30–21.30 Tartu hotelli
„London“ konverentsikeskuses
Rüütli 9.
Sissepääs 8 eurot.
Neljapäeval, 22. novembril kell
18–21 Rakveres Gustavi majas
Pikk 28 (hoovipealne maja).
Sissepääs 6 eurot.
Reedel, 23. novembril 18–21
Paides Järvamaa Keskraamatukogus Lai t 33, 3. korrus.
Sissepääs 6 eurot.
Laupäeval, 24. novembril kell
15–18 Raplas Elujõu Keskuses,
Viljandi mnt. 72 G (sissepääs Ööbiku tänavalt).
Sissepääs 6 eurot.
Pühapäeval, 25. novembril
2018 kell 14–17 Kuressaares.
Ühisgümnaasiumi auditooriumis
138, aadressil Hariduse 13.
Sissepääs 7 eurot.
Järgmised loengud Eestis toimuvad 8.–14. aprillini 2019.

Silver Kuusik: “On aeg rääkida hoopis
millestki muust, kui seksist robotiga…“
Ajal, mil meie n-ö president peab
vajalikuks rääkida seksist robotiga,
n-ö peaminister kiirustab allkirjastama ühispakti, mis looks mooramaa meestele paremad võimalused
põlisriikide ja rahvuste hävitamiseks ning keegi kunagine suusakangelanna koos Jänesega kandideerivad erakonnas, mis lubab paremat
tulevikku, keegi kloun teeb mingit
rikkuse erakonda, pealinna valitsevad idanaabrid, on minu arvates aeg
rääkida hoopis millestki muust…
On aeg taas ja tugevalt rääkida
Eesti Vabariigist, emakeelest, Eesti
maast ja metsast, Eesti memmest
ja Eesti taadist. Eesti pangast, Eesti
põhiseadusest.
On aeg tuua koju kodumaa tütred
ja pojad…
On aeg lõpetada Rail Balticu projekt…
On aeg lõpetada Kreeka pensio-

näride toetamine…
On aeg lõpetada võõrtööjõu import…
On aeg lõpetada pederastia propageerimine…
On aeg austada selle riigi üles
ehitanud inimesi…
On aeg taas kehtestada surmanuhtlus oma riigi reetmise eest…
On aeg taas elustada maaelu…
On aeg kaotada arstijärjekorrad…
On aeg tõsta päästeameti ja haridustöötajate tasusid…
On aeg luua Eesti pank…
On aeg alandada aktsiise…
On aeg lõpetada metsade massiline raiumine…
On aeg vähendada riigikogulaste
ja ametnike arvu…
On aeg taas luua sõjaväeluure…
On aeg mitte investeerida betooni ja asfaltisse vaid oma inimestesse…
On aeg hakata koolitama riigile
insenere ja spetsialiste…

RAUL RENTER KORRALDAS KOOS KAASLASTEGA MEELEAVALDUSE
TOOMPEAL 17. OKTOOBRIL (2018), SIIRA SOOVIGA ALLAKÄIK PEATADA. MEELEAVALDUSEL NÕUTI AKTSIISIDEST LOOBUMIST
Foto: erakogu

LEHES
Tiit Madisson: Esimene Läänt
tabanud ajupesu

3. lk

On aeg lõpetada kummardamine
EL-i ees…
On aeg …
Kindlasti aga pole veel aeg rääkida robotiga seksist, selleks soovitan
heale Kerstile kasutada meest.

Uus dokumentide põhine raamat
Pullapää jäägritest
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Eha Metsallik: Eestist on kadunud
metsakohin
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Hinnakem seda, mille eest meie
esivanemad on võidelnud. Kaitskem riiki, mille põlde nad on harinud, mille vetelt kala ja metsadest
loomi püüdsid. On varastest hommikutundidest hilisõhtuni, käed
veres ja rakus rühkinud, ent ometigi südames ja silmis lootusesädet
kandnud, et nende lapsed kunagi
vabas riigis, vaba rahvana elada
saaksid.
Eesti rahvas on oma õilsate tegudega võitnud vääramatu õiguse olla
vabana oma sinise taeva all, omal
põlisel isademaal.

Heiki Kortspärn: Tsirguliina
memmekese kaitseks

Allikas: rahvuslane.ee
10. november 2018
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JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

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

