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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

september 2020

Elu nagu Hiinas: Euroopa
Liidul on nüüd oma sotsiaalse krediidi süsteem
Sarnaselt Hiina sotsiaalse krediidi süsteemile on Euroopa Liit algatanud CitiCap nimelise projekti,
mida nüüd soomlaste peal testitakse. Projekti ametlik eesmärk on inimesi autodest võõrutada ning selle
abil kliimamuutuseid pidurdada.
Lahti elanikud saavad endale alla
laadida CitiCapi telefonirakendu-

se, mis tuvastab kui palju nad ringi liikudes kasvuhoonegaase õhku
paiskavad. Samuti on Lahtis kehtestatud isiklik süsinikdioksiidi heitekogustega kauplemise süsteem.
Rakendus tuvastab, kas inimene
kasutab liikumiseks autot või eelistab selle asemel ühistransporti,
jalgratast või liigub jala. Rakendu-

PILTUUDIS (31.08.2020): Maailmapanga andmetel saadeti COVID-19 testkomplektid välja juba 2018. aastal. Maailmapanga
veebilehelt, mis teadmata põhjustel on hetkel kättesaamatu, pärineb dokument „COVID-19 diagnostiliste testimisvahendite ja
seadmete (902780) eksport riigiti 2018. aastal“. Samuti saadeti
testkomplekte välja 2017, kirjutab National File. See tekitab palju
küsimusi, sest Maailma Terviseorganisatsioon ristis praegu leviva
koroonaviiruse COVID-19-ks alles selle aasta veebruaris.
Allikas: vanglaplaneet.ee

ses on seatud ette kasvuhoonegaaside õhku paiskamise piirmäär. Kasutajad, kes seda ei ületa, teenivad
virtuaalset raha. Teenitud raha eest
saavad inimesed soetada bussipileteid, külastada ujulat ning osta
kohvi ja kooki.
CitiCapi projekti väidetav eesmärk on vähendada transpordist
tulenevat heidet ning soodustada
üleminekut jätkusuutlike liikumisvõimaluste kasutamisele. On
ilmselge, et tegemist on vaid ettekäändega ning tegelik eesmärk on
luua Hiina eeskujul üleeuroopaline
sotsiaalse krediidi süsteem.
Kliimamuutustega võitlemine on
globalistide jaoks ülimalt mugav
ettekääne – globaalsete lahenduste
jaoks on tarvis globaalseid probleeme. Just seepärast on loodud müüt
inimtekkelisest kliimasoojenemisest ja korrutatakse, et süsinikdioksiidi heitkoguseid tuleb vähendada.
Tegelikult ei mängi süsihappegaas
planeedi temperatuuri muutuses
olulist rolli
Ka autodest võõrutamine täidab
globalistide eesmärki. Nende plaan
on suunata inimesed elama tihedalt
asustatud linnadesse, kus on kõiki
lihtne kontrollida. Transport nende
selliste linnade vahel toimuks vaid
rangelt kontrollitud transpordivahendite abil, mille hulka isiklikus
omanduses olevad autod ei kuulu
31. august 2020
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Autor on sõltumatu ilmavõrgukülje
Vanglaplaneet peatoimetaja
Allikas: vanglaplaneet.ee

Eesti inimestel on õigus Eestile tervikuna
Lisaks diskussioonile Eesti maa
kasutamise üle! Kas Eesti inimestel on põhimõtteliselt õigus Eesti
maale tervikuna? Ehk siis otsustada, mida Eesti maale võib ehitada ja
mida mitte? Ei, nn vabas Eesti riigis
on see õigus inimestelt ära võetud!

Lihtsalt Riik teeb, mida ta soovib,
sülitades Eesti inimeste arvamusele, nii nagu me seda Rail Balticu
puhul näeme! Jah, isegi kui riigi
valitsejad saavad aru, et nad sellega hävitavad kogu Eestimaa! Püha
on siin ainult veel üks asi – äri, nii

nagu me seda ka koroonakriisi puhul näeme.
Kõik müügiks, nii Eesti maa, kui
ka Eesti inimesed! Jääb ainult tühjus!
MIINA HINT
kirjanik
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LEHES
Miks meil ei saa olla õigust paremale
tulevikule?
4. lk
Heiki Kortspärn: Fosforiidist ja
eestlusest

5. lk

Sveta Grigorjeva – järjekordne
katkine inimene Eestimaal

8. lk

Eha Metsallik: Lõpuks ometi!

9. lk

Feliks Saarevet: Võõrad solgivad meie
eesti nimesid
12. lk
JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Konverents sovetiaja repressioonide ohvrina langenud vabadusvõitleja Jüri Kuke (1. mai 1940, Eesti
Vabariik – 27. märts 1981, Vologda vangla) mälestuseks ja vastupanuliikumise austuseks toimub
Tartu Ülikooli peahoones tänavu 24. oktoobril kl 12–19
Varem reeglina Langenud Vabadusvõitleja Päeval toimunu leiab taudi tõttu tänavu aset 7 kuud hiljem.
Aga üritus ära ei jää ja nii pühendab Tartu Riikliku Ülikooli keemiateadlase mälestuspäev selgi aastal
tähelepanu nii Eesti lähiajaloo põletavaile sündmusile kui värskeile arenguile
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