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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja
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Olla või mitte olla
Olla inimesena mina ise, või olla
süsteemi poolt ajupestud inimesesarnane olend, biorobot, see on
küsimus tänapäeval? Näide sellest,
et inimesed võtavad ilma igasuguse kriitilise meeleta kõik vastu,
on katkiste teksade kandmine, et
„moodne“ olla. Uhke auklike teksade kandja ei mõista, et teda mõnitatakse. Eliit põlgab oma toitjaid.
Signaaliks inimestele on see, et
orjad ei vääri midagi paremat kui
katkised riided. Inimestel on oma
peaga mõtlemise ja asjadesse süüvimisega raskusi, sellepärast minnakse kaasa hullumeelsustega, mis
aastaid tagasi oleks olnud mõeldamatu. Kui ülevalt poolt on „roheline tuli“, siis surutakse maha terve
mõistus ja minnakse kaasa igasuguste perverssustega.
Loomuvastaselt allakäinud ühiskonda ootab paratamatu hukk,
seda on ajalugu näidanud. Kunagi
hävitasid vandaalid selle tagajärjel
Rooma impeeriumi ja nüüd paistab sama saatus tabavat Euroopa

Liitu. Rootsist on kujunemas juba
kloaak. Eesti üritab samuti allakäigutrepist alla trügides sammu
pidada. Kurioosne näide Eestist on
see, et sünnitusmaja pandi kinni,
aga homopropagandale eraldatakse suuri summasid. Nii et Eesti
saatus oleneb sellest, kas suudetakse vähehaaval uuesti moraalsed
ja eetilised piirid paika panna või
lastakse globalistidel see üritus
nurjata. Selge on see, et globalistid
töötavad inimkonna vaenlase poolel koos oma „kasulike idiootide“
tolerastide ja liberastidega. Nüüd
on opositsiooni provokaatorid Eestis sattunud rahva viha alla, mida
väljendatakse netiavarustel valimatute sõnadega. Meedia on väga
kriitiline vihaste kommenteerijate
suhtes, süüvimata põhjustesse, mis
need kommentaarid esile on kutsunud. Provokaatoritest poliitikute
areng pole liivakastist kaugemale
jõudnud – lelud on käest võetud
ja nüüd jonnitakse, et neid tagasi
saada. Piire vajavad nii lapsed kui

täiskasvanud. Viimased teavad, et
ilma piirideta elu läheb roiskuma.
Lapsed aga üritavad oma piire pidevalt laiendada. See nähtus peegeldabki lapspoliitikute meeletut
liberalismiihalust. Lapsed vajavad
ka vanema tuge, sellepärast otsivad lapspoliitikud endile isandaid
väljastpoolt, mõistmata, et ollakse
nendele ainult kergeks saagiks.
Viimasel Eesti reisil kohtasin laevas vana tuttavat, kes kurtis, et suur
soov oleks Eestisse tagasi kolida,
aga rahvas olevat seal nii muutunud, et see maa ei mõju enam kodumaana ja lootus on ainult selles, et
surm kunagi vabastab sellest hullumeelsest maailmast.
Kas lubatakse lapspoliitikutel
edasi riiki mängida või sekkuvad
täiskasvanud ja riiki hakatakse üles
ehitama Eesti riigina, sellest sõltub,
kas olla või mitte olla?
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Talvise pööripäevaga algab talv...
Talvise pööripäevaga algab talv ja lõpeb aeg, kus
päevad muutusid aina lühemaks. Nüüd on saabunud
aasta oluline murdepunkt ja päikesevalgust hakkab
meie päevades olema iga päevaga kukesammu võrra rohkem. Käes on kõige maagilisem aeg – ülioluline
murdepunkt aastaringis. Päevad on lühikesed, unine
päike käib madalalt ning ööd on pikad. Aasta kõige
pikem öö on ukse ees, see on talvine pööripäev koos
oma müstilise väe ja erakordse energiaga. Samamoodi,
nagu meie esiisad, austame ka meie eluringi tsüklilisust ja aastaaegade vaheldumist, mis meenutab meile,
et elus toimub katkematu muutumine ja just see tärkamine, õide puhkemine ja seejärel taas kord hääbumine
aitab meil meeles hoida, et see on elu loomulik ja vältimatu osa. Pööripäev on aeg, kus lõpetatakse kõik, mis
peab minema ja on meie jaoks täitnud oma ülesande.
Nüüd peab tulema see, mida me oleme oodanud ja tahame tuua oma ellu nii energeetilisel tasandil kui ka
materiaalsel. Pööripäev langeb ka enam-vähem kokku
vanade eestlaste toomapäevaga ning seetõttu on siin
ka ühiseid uskumusi ja jooni. Usutakse, et just praegune aeg on oluline kurjade jõudude peletamise, valgusele ja päikesele uue jõu kindlustamise poolest. Pööripäeval on keelatud kõik tööd peale pühadega seotu ehk
siis lubatud on eeskätt koristamine ja pühade toitude
valmistamine. (RT nr. 54)
EHA METSALLIK

http://rahvuslane.blogspot.com

NOVEMBRIKUU RAHVUSLIK TEGU – HENN PÕLLUAAS, TÕUSNUD
KÕRGELE AMETIPOSTILE „VÄRVI EI VAHETANUD“, VAID NÕUDIS
VENEMAA POOLT TÄNASENI OKUPEERITUD EESTI VABARIIGI MAAALADE TAGASTAMIST
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