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Kelle poolt hääletada
Riigikogu valimistel?
Mis saab siis, kui kõik lubadused
on petetud ja valed kulunud? Mida
siis lubada? Millise valega siis välja
tulla? Millise söödaga lolle püüda?
See on küsimuste küsimus? Kommunism on vist veel jäänud, aga see
sööt ei tööta, sest on vahepeal naeruvääristatud. Kahju!
Eesti poliitilises kultuuris või
kultuurituses ei ole sellel tähtsust,
mida lubatakse ja või mida räägitakse, võimu juures tehakse ikkagi
hoopis midagi muud. Siis tehakse
„Rail Balticut“. Tehakse, mida rajatagune peremees on ette kirjutanud. Mõttetu on kuulata-vaadata poliittegelasi või lugeda nende
„programme“ – täielik ajaraiskamine. Tulevad uued valimised ja kõik
kordub. Valimiste olemus seisneb
parima vale leidmises just praegusel ajal ja praegustes oludes. Leidjale kõrge koht parteinimekirjas!
Poliitikust on tulnud sõimusõna
ja kõike seda siin on vastik isegi kirjutada.

Keskerakond
Alustame kaubamärgist „Keskerakond“. Siin on toimunud viimase nelja aastaga rohkem kui mõnes
teises erakonnas. Suur Juht ja Õpetaja teatas „palatist nr 6“ (kummardus Anton Tšehhovile, tegelikult
küll palatist nr 208, ERR 7.10.2018),
et „see ei ole enam see Keskerakond“, mis praegult toimetab. Mis
siis on vahepeal juhtunud? Kas ida
imperialistliku suurpartei salajane
ülevõtmine lääne imperialistliku
poolt?
17. märtsil 2015 sai Suur Juht ja
Õpetaja võitlusväljal pihta inimsööjabakteri streptococcus pyogenesega. Inimsööjabakterit muidugi
Kapol ei ole ja siin pidi ilmselt võõramaine salateenistus (või teenistused) õla alla panema. Kangelane
sai küll raskelt viga, kuid jäi hinge
ja ilmus uuesti lagedale.
Siis saadeti streptococcuse asemel Kapo. 22. septembril 2015
tungis Kapo tema eluruumidesse
Hundisilma talus. Korraldati põhjalik läbiotsimine ja peremees võeti
altkäemaksu võtmise süüdistusega
vahi alla ja tagandati hiljem sa-

mal ettekäändel Tallinna linnapea
ametist. Altkäemaksu võtmises ei
saanud teda süüdistada, sest see oli
tema juures harjumuspärane tegevus.
See oli mõistetav, sest varitses
oht, et kangelane võib hakata ronima järgmise aasta presidendivalimistel sellele kõrgele ametikohale.
Kõrge ametikoht on aga varutud
Uue Maailmakorra (inglise k New
World Order –NWO) satanistidele,
õigemini nende käepikendustele.
Saatana riigi harmoonia – kõikenägev silm asetub kõikekontrollivale
kohale.
Siinkirjutaja jaoks hakkas vaikselt kelluke helisema, kui vaatas fotosid vastuvõtust 4. juulil 2016 USA
suursaadiku residentsis, kus teiste
hulgas säras Jüri Ratas, kes polnud
tollal midagi enamat kui Keskerakonna riigikogulane. Ta säras kui
juulipäike. Mõtlesin – selle mehega
seoses võib midagi juhtuma hakata.
Delfi fotod vastuvõtust on ilmavõrgus siiani üleval.
5. novembril 2016 toimunud
Keskerakonna XVI kongressil valiti Jüri Ratas 654 delegaadi häälega
erakonna esimeheks.
22. novembril 2016 saab temast
Eesti Vabariigi peaminister. Vahepeal oli minema puksitud Taavi
Rõivas, kelle tuntumaks saavutuseks peaministrina jäi, et keegi
Martin Kattai nimeline ähvardas
teda ametipidamise pärast siitilmast ära koristada.
Säravast Jürist oli palju abi. Ilma
temata poleks ida imperialistide
suurpartei ülevõtmine ehk õnnestunudki. Aga kuidas siis tasuga jäi?
Aga palun! Jüri Ratas kutsutakse
2018 aasta Bilderbergide kohtumisele – ajaloos teadaolevalt esimese
eestlasena.
Eestlasel veab vähemalt sellega,
et on täisteadmatuses ehk kottloll,
nagu Heiki Kortspärn seda meeleseisundit kutsub. Kui ei oleks, siis
tõuseksid peas juuksed püsti ega
saaks sõba silmale. „Rahvuslik Teataja“ (RT) nr 48 pühendas Bilderbergidele koguni kaks ajalehe lehekülge. Raamatu „Bilderbergide päevik“
(inglise k „Bilderberg Diary“) autor
Jim Tucker kirjutab (lk. 24): „Rothschildid ja Rockefellerid
asutasid üheskoos Bilderbergide salaorganisatsiooni
1954. Esimene kogunemine
leidis aset 1954. aastal 29–
31. maini Hollandis Oosterbeekis hotellis „Hotel de Bilderberg“: Hotelli nime järgi
võttis salaselts endale nime
– Bilderbergid.“ Tookord
arutati muuhulgas Teises

maailmasõjas oma „iseseisvuse
kaotanud“ rahvaste olukorda. Eesti
ja teiste Balti riikide iseseisvust otsustati mitte taastada. Austria iseseisvus otsustati ennistada ja Austria taasiseseisvus tõepoolest 1955.
aastal. Edasi paljastab Jim Tucker
(lk 74), et Baden-Badeni kogunemisel 7–9 juunini 1991 nähti hambad
risti kurja vaeva, et välja nuputada,
kuidas N Liit koos püsiks ja laiali ei
laguneks. See klapib paljastusega
Jüri Lina viimaselt loengult (RT 77
lk 11). „3. detsembril 1989 kohtusid
Bush ja Gorbatšov Maltal. Kohtumise protokollid on avalikustatud. Bush
Gorbatšovile: „Balti riigid jäävad
Nõukogude Liidu koosseisu, kui vaja,
tuleb neid selleks vägivallaga sundida.“

Mida tegi Jüri Ratas tegelikult?
Nii tuleb tõdeda, et eestlase „armastatud peaminister“, kelle naeratav näopilt igale aadressile koju
saadeti, on vahepeal salaja tema
surmavaenlase juures truudust
vandumas käinud.
Mida ta tegelikult tegi? Müüs
põmmpeade ja venelaste partei
NWO-satanistidele maha, pärast
seda, kui nende salateenistused
olid selle peamehe Kapo ja streptococcuse abiga maha võtnud. Tõeline „lääne imperialismi suurvõit
ida imperialismi üle Eestis“ – ida
imperialistliku suurpartei ülevõtmine. Selle eest võidakse tõepoolest vastu võtta klubide klubisse
– kõikenägeva silma vennaskonda.
See tagab neile olulise mõjuvõimu aastateks Eesti ühiskonnas –
põmmpead ja venelased on kindlaim valijaskond. Tee mis tahad,
nad hääletavad sinu poolt ikka ja
edasi, võid nad Siberisse saata ja
nad saadavad sealt oma hääle veel
sulle järele, enne kui hinge heidavad!
Bilderbergiks ei võeta niisama.
Tegu oli salaseltsiga – vandenõuga,
kelle olemasolust ei tohtinud keegi
teada. Nüüd on saladus avalikuks
tulnud, kuigi seda kiivalt varjati,
kuid asja sisu see ei muuda. Vandenõulased valivad tulevase bilderberglase välja ülima hoolega, ta
peab truudust vanduma ja olema
kinnitatud – andma tagatise või
teabe, mis võimaldab teda hoida lühikese lõa otsas ja hävitada, kui ei
peaks sõna kuulama. Muidugi kõige tähtsam – kasu. Mõjuvõim pidi
tõotama tulevikus suurt kasu. Miljardäre peenraha ei huvita.
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