Irvitamise kultuur

miks töömehed lume väiksema saali katusele lükkasid ?
kõigepealt mõtlesid nad, et teevad heateo suurtele inimestele,
kes treenisid suures saalis.
lisaks vajas paanikavaba töö tegemist ja nii oli lihtsam,
laste mõõtmatult suuremat väärtust võrreldes täiskasvanutega,
nad näha ei osanud.
ei ole vaja töömehi tagantjärgi kritiseerida nende teadmatuses ja
skisofreenilises loogikas, pealegi midagi ju ei juhtunud...
põhimõtteliselt unustame kõik ära mida inimtsivilisatsioon vastutusele
võtmisest ja sarnaste vigade ennetamisest varasemalt on õppinud.

3.01.2011

-1-

softkill ehk leebe surm on selline asi mis toimub pikema aja jooksul,
nii et kui surm lõpuks saabub, siis oleks võimalikult raske tõestada,
kes seda põhjustas. softkilli meetod, sünt. ravimid ja vaktsiinid, õhk mida
hingame ( kliimamanipulatsioon ehk chemtrailid ) ja söök ning vesi mida tarbime
( gmo, fluoriid jms. ) võivad ideaalselt täita missiooni likvideerida vajalik protsent
planeedi populatsioonist ehk enamus "kasututest sööjatest" nagu eliit arvab.
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sirius uuri ise fakte. tutvu esiteks kõigi postitustega, fotode ja videotega
selles blogis.
vaata 2009 lõpus valminud põhjalikku chemtrail filmi: "what in the world are
they spraying ?".
sealt saad tervikliku üldpildi millisel teaduslikul tasemel selle teemaga maailmas
tegeletakse.
ainult lihtsameelne piirdub wikipedia skeptilise ja poliitiliselt korrektse infoga
chemtrailidest.
see, et keegi teadlane nasa-s midagi millestki arvas pole samuti mingi lõplik
tõestus ja näitaja.
rumal on ka väita, et chemtrail fenomeni teavitajad toetuksid vaid mingile
omavahel jagatavale usule ja veendumusele.
tegelik katastroof ja probleem on hoopis see, et avalikkus ( see tähendab tv,
ajalehed ja muu ofitsiaalne meedia ) vaikib.
soovitame chemtrailide asjus tõe teadasaamiseks kasutada rohkem isiklikku
tähelepanu, huvi, oma silmi ja sõltumatut kriitikameelt.
videokaamerast ja fotoaparaadist võib samuti kasu olla.
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maalid, neitsid ja vägistajatest kaamerahärrad...
selline tore kohalik kultuurikompott mis tegeleb läbi kahe dekaadi ka eestluse
kui sellise säilimisega.
põhiline pingutus ja energia läheb siis oma ahviaju ekraanilhoidmiseks.
raske töö, eriti kui suured summad mängus.
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turvameetmed
noh, ja lahenduseks tellitakse nüüd ka venemaale mikrolaineahjuna töötavad
kehaskännerid mis näitavad detailselt suguelundeid.
teine valikuvõimalus ameerika eeskujul on, et kontroll ahistab sind füüsiliselt
ja paneb sulle lennujaamas kinnastatud käed püksi.
usa-s oli 2009 a. kehaskännerite kampaania ajal selline juhtum kus väidetav
terrorist amsterdam-detroit lennuki põlema pani, kuid vahistati - pommiseade oli
ebapiisav ja puudulik.
pealtnägija rääkis, kuidas terrorist lennujaamas ilusti ilma passita pardale aidati.
fbi ise tunnistas hiljem, et tegelane oli "jälgimise all".
"bombshell eyewitness revelations confirmed fbi cover-up of flight 253 attack 1-3"
https://www.youtube.com/watch?v=PRCbl6UOT9o
https://www.youtube.com/watch?v=QSeaZz854LE
https://www.youtube.com/watch?v=EomqJ0yjrGw
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vastutus küberjulgeoleku alal peaks liitlasriikides küll suurenema...
muidu sagenevad juhtumid nagu stuxnet viirus iraani tuumajaama süsteemides
kus peamiseks kahtlusalusteks on us. ja iisrael.

24.01.2011

-6-

bi-paplokk
saksamaal näiteks on vähki haigestumine peaaegu kahekordistunud võrreldes
paarikümne aasta taguse statistikaga.
nahavähi number on kasvanud "plahvatuslikult" kogu maailmas ( need on arstide
sõnad ).
mis tegurid ümbritsevas keskkonnas mõjutavad selle haiguse teket ?
1. kunstlikult töödeldud toit, seda nii kasvatamisel kui valmistamisel. st. alates
väetistest ja ravimitest loomadele, lõpetades e-ainetega näiteks juustus ja vorstis.
2. plastik toidu valmistamisel ja hoidmisel, eriti halb on väikelastele !!
3. teflon.
4. fairy laadsed nõudepesuvahendid.
5. kodukeemia jt. puhastusvahendid.
6. kosmeetikavahendid - ilge keemiline mürk sageli. lisaained sageli nanopulbrina
( sädelev alumiinium jm. ) mis tungib organismi. alumiiniumi kahjulikkusest ja isegi
radioaktiivsusest lugege wikipeediast.
7. mis kõige olulisem ja ilmselt ka nahavähi taga - globaalsed ilmastikustrateegilised
tegevused. a'la päikesevalguse looritamine chemtrailiga. chemtrailid tekitavad ionosfääri
pilvelaadse loori, see loor koosneb näiteks alumiiniumist ja baariumist ( radioaktiivsed
teatud tingimustel mõlemad ) ja võimalik, et veel erinevatest ainetest... mis kõik
langeb maa peale. informatsioon chemtrailide olemusest ja teaduslikest faktidest on
absoluutselt vaba ja kättesaadav internetis.
8. haarp - tesla teholoogia ( jälle tore uurimismaterjal ajaloolastele ) mis on arendatud
võimsuseni, kus ta mõjutab vabalt kogu elektromagnetvälja mis maad ümbritseb.
haarp-i baasid on paigutatud ülemaailmselt. lähimad meile on norras ja väidetavat
ukrainas.
9. mis veel mõjutab vähki - psühholoogilisel tasandil inimese enda varjatud soov
midagi hävitada. allasurutuna tsiviliseerituse ja intelligetse käitumise ehk viisakuse
poolt. selleks et ellu jääda on soovitav hakata elama ehk oma mõtteid vabalt
avaldama. nende järgi toimima ja neid vabalt arendama. ja oma mõtete vilju
maitsma enne kui need suletuna kehasse haiguseks muutuvad. ja tuleb oma õiguste
eest seista, nõuda paremaid tingimusi igal pool, alates toidust lõpetades nõudmisega
avalikustada chemtrail projekt. hea ülesanne ka eesti rohelisele parteile. edu !

T.R.
25.01.2011
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eesti kaasaegse kunsti aktiva ja funktsionärid
on arvestanud vaid ühe põhilise asjaga.
selleks on ühiskonna ootustele vastavate naiste
tähelepanu ja arvamus.
nemad kujutavad endast määravat jõudu mis otsustab
kunsti elujõu ja käekäigu.
sest nendega käib kaasas turvaline vanemlik heakskiit
ja materiaalne stabiilsus.
nemad kujutavad endast määravat liikumapanevat jõudu
ja nemad ongi ainuke kindel kapital.
ühiskondlik moraalne kokkulepe.
naiste ettekujutus iseorganiseerumisest saab kinnitust,
nad näevad endale õigusega loovutatud kohta
ja teevad näo et kõik on tasakaalustatud ning õige.
keegi ei esita enam küsimusi ega väljenda oma kahtlusi.
kõik on ennast maha müünud ja muutunud
ümberpööratud malbeteks inimkauplejateks.
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co2 maksustamise programmiga paralleelselt käib rahvusvaheline
planetaarne õhu saastamine chemtrail projektiga kus lennukid
õhku keemilisi komponente spreivad ( alumiinium ja baarium põhiliselt ).
eestis dokumenteeritud foto ja pildimaterjal chemtrail lennukite jälgedest
on üles laetud blogisse https://chemtrail-ee.blogspot.com/
lisaks vaadake dokfilmi "what in the world are they spraying ?" (2010) - eestikeelsed subtiitrid
https://www.youtube.com/watch?v=C8JeXPnwq2Y
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softkill
"mehed kes jõllitavad kitsesid" raamatu ja filmi taga on tegelikult endine
kõrge sõjaväelane bert stubblebine ( maj. gen. us army ret. ).
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Stubblebine
tema ja ta abikaasa dr. rima laibow poolt on loodud terviseorganisatsioon
natural solutions foundation ja nende üheks põhitegevuseks on inimeste
informeerimine globaalsest agendast, plaanist vähendada maailma rahvastikku
90% läbi tervishoiu ja toidutööstuse ( vaktsiinid, ravimid, GMO ).
https://www.youtube.com/user/NaturalSolutions
vaadake ettekandeid "dr. rima - the globalist agenda: the great culling"
http://www.youtube.com/watch?v=_gWmVtn5JsA
"nutricide - criminalizing natural health, vitamins and herbs"
https://www.youtube.com/watch?v=fb_y4tL3b3I
"the codex alimentarius is a threat to the freedom of people to choose natural
healing and alternative medicine and nutrition. ratified by the world health
organization, and going into law in the united states in 2009, the threat to health
freedom has never been greater."
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film "127" tundi
pullerits ei taha vaataja ootusi ära rikkuda, et noormees oma sootunnusest
ilma jäi.
eestis ka kui eksite kuhugi alutagusele, kukute linnas kanalisatsiooni auku,
jääte maanteel lumevangi või olete niisama patune siis ikka käsi maha.
saate kõhud täis ning jõuluks koju.
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"kõusaar: usk aitab kauem elada"
postimeees on arvamusliidritele visanud aktuaalse kinda, et kuidas elada vanaks.
kõusaare jutu kokkuvõttest jääb mulje, et elame kusagil kurosawa unenäos,
ideaalses maastikus kus igale indiviidile on aprioorselt säilinud absoluutne vabadus
ja vastutus oma elu ning selle kvaliteedi eest.
kahjuks ei ole kaasaegne yhiskondlik keskkond selline, kus inimese elu ja selle
pikkus sõltuks temast endast, et iga surm ja näiteks rahaline olukord oleksid
ainult indiviidi enese tarkuse ja tunnetuse tagajärg.
lihtsustatult võiks öelda, et tänapaeval on universaalsete seaduspäradega looduse
ja kosmilise õigluse, asendanud tehnoloogiline ning mudeldatud inimyhiskond.
tehnokraatia on uus loodus ja arvamusliidrid selle ringkaitseline osa, ehk prohvetid.
inimene omal väikesel individuaalsel tasandil on vähemalt kaheks tõmmatud nende
erinevate kehtivate loodusjõudude seaduste vahel.
ning kui loetleda yles tänaseks päevaks paratamatuks muutunud globaalse yhiskonna
otsesed mõjud ( ehk eliidi taotlused oma karjale - otsesed rynnakud inimeste kehadele
alates sõdadest eri regioonides ning lõpetades haarp-i, radioaktiivsete kliimastrateegiliste
võtetega ja kasvõi vaktsiinidesse kombineeritud komponentidega - usun (!), et näiteks
ka uute uraanirelvadega pihta saanud väikelapsed iraagis mõtlevad sama mõtet mis
postimees, et kuidas vanaks elada ).
võib öelda, et varsti on iga elus ignorant lihtsalt ideoloogiline ime.

T.R.
2.02.2011
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postimees: "eriolukorras võib inimesi kohustuslikus korras tööle panna"
"ioniseeriva kiirgusohu piirkonnas ei tohi tööle sundida ka alla 30-aastast naist."
___
1. võib-olla välditakse õiget sõna radioaktiivne kiirgus. kavas on lähiajal
tuumakatsetus arvatavasti mitte tuumajaam.
2. radioaktiivse kiirguse ohu puhul eraldatakse alla 30 aastaste naiste ja meeste
suguorganid ja pannakse purki.
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postimees: "seagripivaktsiini tõttu narkolepsiasse haigestunud laste pered nõuavad
kompensatsiooni" / "soomlased leidsid seose narkolepsia ja seagripivaktsiini vahel"
"soomes 2009. ja 2010. aastal seagripivaktsiini tõttu narkolepsiasse haigestunud
laste pered nõuavad riigilt kompensatsiooni."
___
who the hell
2010 artiklid seagripivaktsiinide kohta:
"flu vaccination ban goes national after fever, convulsions in children (australia)"
https://www.watoday.com.au/national/western-australia/flu-vaccination-ban-goes-nationalafter-fever-convulsions-in-children-20100423-tglp.html
"experts admit swine flu jab 'may cause' deadly nerve disease"
https://www.dailymail.co.uk/health/article-1321203/Experts-admit-swine-flu-jab-causedeadly-nerve-disease.html
"swine flu vaccine safety probed over link to rare sleep disorder"
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/7967815/Swine-flu-vaccine-safety-probedover-link-to-rare-sleep-disorder.html
"vitamin d proven far better than vaccines at preventing influenza infections"
https://www.naturalnews.com/029760_vitamin_D_influenza.html
"who scandal exposed: advisors received kickbacks from h1n1 vaccine manufacturers"
https://www.naturalnews.com/028936_WHO_vaccines.html
"world health organization scientists linked to swine flu vaccine makers"
https://abcnews.go.com/Health/SwineFlu/swine-flu-pandemic-world-health-organizationscientists-linked/story?id=10829940
"reports accuse who of exaggerating h1n1 threat, possible ties to drug makers"
https://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/06/04/AR2010060403034.html
"studies link h1n1 to seasonal flu shots"
https://bc.ctvnews.ca/studies-link-h1n1-to-seasonal-flu-shots-1.499986
"rotarix rotavirus vaccine contaminated, officials say"
https://edition.cnn.com/2010/HEALTH/03/22/rotavirus.vaccine/?hpt=T2
(cnn) - federal health authorities recommended monday that doctors suspend using
rotarix, one of two vaccines licensed in the united states against rotavirus, saying
the vaccine is contaminated with material from a pig virus.
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postimees: "who soovitab esimesed kuus kuud last ainult rinnaga toita"
"maailma terviseorganisatsioon (who) soovitab emadel üle maailma laste optimaalse
kasvu, arengu ja tervise nimel neid esimese kuue elukuu jooksul vaid rinnaga toita
ning jätkata seejärel paralleelselt lisatoiduga rinnaga toitmist kuni lapse kaheaastaseks
saamiseni või kauemgi."
___
See uudis who hoolivusest on nüüd koostatud vastukaaluks eelnevale uudisele soomest.
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postimees: "narkolepsiaga seostatud vaktsiini kasutamine peatati ka eestis"
lõpuks mingi mõistlik otsus. juhul kui kahtlus juba on ja riikidevaheliselt,
siis tulebki asi lukku panna, et rohkem uurimistulemusi saada.
aga sama talitus peaks riikide välispoliitilisel tasemel toimima kõikide
globaalsündmuste kohta nagu näiteks maailma kaubanduskeskuse "terrorirünnak",
mitte nendest kahtlustest teavitajaid ( näiteks tuhanded insenerid ja arhitektid )
koheselt konspiratsiooniteooriates süüdistama.
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eesti kirurgid afganistaanis
endal tekkis ka kohe tunne, et läheks ka sinna opereerima ja tulistama.
halbadele afgaanidele ehk terroristidest taliibidele on siiski vaja eesti kombeid
õpetada.
mis siis, et bin laden ei ole fbi internetileheküljel tagaotsitav kaubanduskeskuse
rünnakute korraldamise eest, ma läheksin sõjakoldesse hoopis selleks, et toetada
briti ja ameerika liitlasvägesid.
selline sõjakogemus peaks olema võimaldatud igale uuele generatsioonile,
varasemate sõdade õppetunnid ju kustuvad.

3.02.2011
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ei vaktsiinidele
kopsud ja hingamine tähendavad vabadust.
tõstke oma elukvaliteeti ja parandage oma suhet elusse ning inimestesse,
siis tuleb ka tervis.
mida rohkem riigipoolseid kontrollfriike, vangivalvureid ja meditsiinikampaaniaid
seda rohkem kannatusi nii, et ise otsustate kellel enda vabadust rikkuda lasete.
keelduge vaktsineerimisest ja nõudke oma õigusi !

7.02.2011
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artikli pealkirja võib võtta ka kui hoiatust.
juhul kui oled kunstiinimene siis kindlasti ei ole tegemist vaimse probleemiga
täpselt nagu arstid ütlesid.
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postimees: "allar jõks: kes ütleb, mis on tähtis ?"
( jurist allar jõks arutleb, kas ja kuidas ajakirjandus poliitikat mõjutab.
ajakirjandus ei tohi lasta lugejatel mugavaks muutuda ning peaks panema
ühiskonna tervikuna olulistel teemadel kaasa mõtlema. )
___
luxor
mina võin öelda, mis on tähtis !
tähtis on et meedia ja poliitikud võtaksid avaliku arutluse teemaks chemtrailid
( ehk ba, al jt. keemiliste ainete süstemaatilise pihustamise lennukitelt ka eesti
taevas ).
eesti statistika leiab siit https://chemtrail-ee.blogspot.com/
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probleemi nimi on eesti ajakirjandus mis otsib maailmauudistest kohalikku
konteksti sobivana näivaid uudislõike.
tagajärjeks on arusaamatu skizzomeedia.

10.02.2011
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nagu ikka loomariigis, paljud kodukootud eestlased mõtlevad maailma
suurimate globalistide ja kolonialistidega täitsa võrdsel tasemel.
tv meedia ja ametlik poliitika tähendab on oma tööd hästi teinud.
siis veel natsisaksamaa doktor mengele stiilis heietused, et kaks last sureb
aga iive positiivne kuna mitukümmend sünnib asemele...
mis kootud pommid, mis positiivne iive, mis tehke maatasa ?
vägivaldne ahvikari !
kunagi oli ajaleheartikkel pealkirjaga "miks ameerika sõdurid näevad seksikad välja".
seks et õiged tapamasinad on eeskujuks eesti-lastele !
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ajalugu kallutavad lavastused,
stseenid kolonialistidest, kes ei tea keda koloniseerida,
otsustusvõimetu ülekaal,
end alandada laskvad, ümberpööratud tõeväänajad.
nõutud ja abitud ja õnnetud,
neid kõiki rõhub üks tühisus,
arusaamatu fenomen,
ülesässitav pinget ülalhoidev kunsttükk.

11.02.2011
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kõikide seagripi surmade puhul on tähtis teada kas patsient oli varem
vaktsineeritud, mille vastu ning milliseid ravimeid sai.
kopsupõletikku võib surra ka ilma seagripita, surra võib ka lihtsalt kunstlikku
koomasse viimise läbi.
eriti lapseootel inimene võib olla tundlik.
kuna seagripi teema ja vaktsiiniga on tänaseks maailmas niipalju negatiivseid
juhtumeid olnud siis jääb poolikutest artiklitest väheks kus piisav uurimustöö
tegemata.
___
thinktwice global vaccine institute
http://thinktwice.com/
"baby girl vaccinated by force is now autistic"
https://www.youtube.com/watch?v=J7h-DPr_x2w
"robert kennedy on the vaccine autism coverup"
http://www.youtube.com/watch?v=zrIM2hwrLoc
"how mercury kills the brain - autism"
https://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3HpsM
"60 minutes: swine flu (1976)"
https://www.youtube.com/watch?v=4bOHYZhL0WQ
"bayer's aids infected medications for population control"
https://www.youtube.com/watch?v=U9Pgi9FQZ2c
"bayer exposed ( hiv contaminated vaccine )"
https://www.youtube.com/watch?v=_DCeXIMLovw
bayer sells aids-infected drug banned in u.s. in europe, asia - unearthed documents
show that the drug company bayer sold millions of dollars worth of an injectable
blood-clotting medicine - factor VIII concentrate, intended for hemophiliacs - to asian,
latin american, and some european countries in the mid-1980s, although they knew
that it was tainted with aids.

13.02.2011
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surnud ring
lapsejutt rääkida mingist peeglist mis rahvale justkui silme ette pandi.
sama hästi võib öelda, et see ühtse eesti komejant oli võimu ees lipitsev
teatrimäng, popi ja huhuu kurbnaljakas lavastus.
kas keegi tuglaselt luba küsis näiteks või ? fakt on see, et preemiaraha saadakse,
see olgu riiklikuks kompensatsiooniks, sest ürituse reklaamile kulus ju miljoneid.
nii see kaasaegne meediashow käib, kahjuks tegelikust eesti reaalsusest ja inimeste
vajadusest ( rahapuuduse teemast ) väga kaugel.
isegi valitsus pannakse niiviisi oma teatrietendusele istuma kui vaja, neil vähemalt
piletiraha olemas - toovad veelgi tähelepanu ja publikut meie lavastuste juurde.
mis lihtsalt näitab kuivõrd palju võimalusi, raha ja võimu eesti tippteatritel ja
mujal kultuuriladvikus on.
tööpuudus aga ruulib täiega kõikjal.
meil ajakirjandus kahjurõõmutseb mingi egiptuse vaarao kooma üle...
mäletame analoogset kehva olukorda 2007 aprillis, siis oli kõigil tipus vesi ahjus.
võib öelda, et meil mubarak võitis...
muidugi, selline kultuuriline, riiklik-ajakirjanduslik manipualtiivne mõtlemise stiil
ja sotsiaalkontroll käib ülemaailmselt kõikjal.
eliit kasvab jõudsalt ja eesti kultuur kindlustab neile katust pakkudes teed.
väike teatrikriitika valitud poliitilist suunda ei muuda.
jänes võidakse maha võtta, asemele pannakse uus...
president aga nii osavõtmatu, et võib endale lubada arrogantsust.

K.N.&T.R.
15.02.2011
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osaleksin näitusel saatjana liikumisvõimetule kunstnikule performansi raames...
ma tõesti ei ole kunstnike liidu liige.
astusin 2005 päev pärast liitu vastuvõtmist välja, sest elukaaslast ei võetud mingil
põhjusel vastu.
protesti mõttes...
põhimõtte värk.
president teab ja vastutab.

15.02.2011
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postimees: "üle läänemere sirutuv kõrgrõhuhari jääb lähipäeviks euroopa ilma
veelahkmeks"
"lääne poole pääseb aeg-ajalt atlandi pehmust ja niiskust. idatiib saab põhjakaarest
aina külma juurde, mis turgutab arktilist kõrgrõhuala ja lisab talle elupäevi. läänemere
idakallas saab selle karmi kätt veel ligi nädala tunda. leevendust pakub päike, mis
keskpäeval juba soojalt põske paitab. homme on vähese ja vahelduva pilvisusega
sajuta ilm. puhub idakaare tuul 1-7, saartel ida- ja kagutuul 5-10 m/s. külma on
10-15, kohati kuni 18 kraadi."
___
T.R.: antropomorfsed ilmaennustajad...
K.N.: päike paitab põske ??
täna terve päev on lennukid tallinna kohal spreinud chemtraile, et kunstpilvedega
päikest katta. kaks eelnevat päeva olid puhta sinise taevaga, mis viimastel aastatel
juba väga harv juhus. kõigil kõrgtsoonis lennanud lennukitel olid siis normaalsed
sabad. vastukaaluks aga täna totaalne soust. pilved jälle halodest värvilised sellest
saastast.
https://chemtrail-ee.blogspot.com/

T.R.&K.N.
16.02.2011

-27-

postimees: "koolikiusamise ohvrit tahavad aidata sajad inimesed"
"etv saade "pealtnägija" sai pärast koolikiusamise ohvriga tehtud intervjuud ligi
paarsada abipakkumist inimestelt, kellele saatelõik hinge läks."
___
homme koolis näeme !
kiusajate psyyhikat tuleb meedias analyysida, muidu võiks arvata et "see on
meile (!) niigi teada" .
ehk et üks avalik saade endisest ohvrist on kiusajate teine tulemine, et vaatavad
aastaid hiljem oma "eksperimendi" tulemusi.
praegu tehakse endisest ohvrist uuesti ohver, samas kui yhiskond peab vaatlema
iseennast, kiusajaid ja pedagooge, kes kollektiivselt on alati jõupositsioonil olnud
ja selle vägivalla tinginud või lubanud.
õpside tuimust ja pimedat julmust tuleb samuti torkida, kool on lastele enivei
12 aastat kohustuslikku reziimi, kohanemist egode ja püsiva feodaalkorraga.
meedia mängib naiivitari, nagu oleks kiusamine ootamatu ja erandlik.
soovitan tulla lapsekingadest välja ja vaadelda kogu ühiskonda kui vägivalda
soodustavalt ja genereerivalt toimivat üksust.
ei ole vaja ravida hingeliste probeemidega kannatajat vaid üles otsida sadistid
ja neid parandada.
mitte kannatanu ei pea õppima hakkamasaamist selles inimkoosluses vaid need
kes tegid ja teevad kurja ! nemad peavad ümber õppima.
praegu aga kukub välja nii, et sadist vaatab 20 aastat hiljem telekast oma tegude
vilju ja muheleb õnnest, et temal on elus ikka palju paremini läinud... peatnägija
saade võimaldab tal isegi leida eneses kaastundlikkus kui omadus, kurjategija
avastab end heast küljest... tüüpiline.

T.R.
17.02.2011

-28-

o2
aga mida meil pidevalt lennukitelt taevasse spreitakse ?
kui on tuulevaikus, siis kuidas saabub paberivabriku lõhn linna ?
nõmme jaoks on see näiteks fenomen - selline hais.
keskkonnakontrolli töö on ebausaldusväärne, töö on puudulik ja inimestele
jäetakse vaid mulje, et kõik on kontrolli all.
ja siis antakse seletusi miks inimesed normaalset õhku hingata ei saa.
rahvas peaks organiseeruma ja linna ning keskkonnaameti kohtusse kaebama.

T.R.
19.02.2011

-29-

social climbers.

20.02.2011

-30-

iidse tarkuse kohaselt,
hiina väejuhi järgi,
läheb nii, et
vaenlane ujub teie poole.

T.R.&K.N.
24.02.2011

-31-

me ei mäleta pooligi asju,
mida me oleme välja mõelnud,
meie mõtlemine on nii produktiivne.

T.R.&K.N.
24.02.2011

-32-

kass te olete märganud...,
kass, kas te olete märganud...,
et teill on võimalus aöölirjastatud, kirjastada,
allkirjastada oma iimeil ?

T.R.&K.N.
24.02.2011

-33-

hush
mängige siis oma kaartidega triviaalsed penskarid.
samas algusest peale oleks võinud distantsi hoida.
kulturnikel kes riigile käe juba kord andnud peaks kõrvaltvaatleja pilk
olema keelatud.
ma vaatlen nagu eesti kultuuri ja tema väljakujunenud traditsioone kui usa
sõda vietnamis.
kuulata suvalist kohalikku kulturnikku sarnaneb tutvumisega veterani sõjakoleduste
meenutustega ( kaebleva kahetsusega ).

26.02.2011

-34-

kaheteraline mõttemõõk,
kahesuunaline kriitikanoot,
tabades üles, tabad alla,
kõrvaldades alamatest ohvrid kõrvaldad ülemused,
sektantlik mitmeplaaniline ohvrirituaal.
ennast kehtestanud ja tõestanud konservatism,
eluõigusega kättevõideldud poos,
mõttemanipulatsioonidele kulutatud isiklik eluenergia,
õigusega rõhuja mõistev enesevaatlus.
õnnelik, õnnelik,
mõnus, mõnus,
ajakirjandus,
ajaloo vaht, vanemlik kontroll,
ja kurnaja - vabade isikute vaigistaja.
tõdemus, tõdemus,
vanavanemate nüristatud elutarkus,
karastunud nentimiste dementsus,
laiutamise intellekt,
sloganite keel, lepitav karakteristika,
varjatud vaen ja argus,
solvatud töökoht, identiteet,
kollektiivi vahendaja ja ka esindaja.

2.03.2011

-35-

teid tervitavad aeg ja ruum.

T.R.
15.03.2011
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õigusega paranoik.

18.03.2011

-37-

chemtrail mormoran.
lenini piim.

18.03.2011

-38-

powertrip kõrvalejuhtimine.

20.03.2011

-39-

funds to disguise rich world cultist killings.
artfunds to support global political war mongering and lies.

23.03.2011

-40-

elu pärast surma
istud seal aastate pärast mõnusalt vanaema juures ( vanaema tegelikult ammu
surnud muidugi ja pigem tähendabki metafoori "paralleelmaailmast" e. teispoolsusest ).
ühesõnaga istud seal kuskil vanaema juures, sööd äsja põllult võetud monsanto
geneetiliselt muundatud kartulit ( kuna naturaal söögitaimi enam ei eksisteeri ),
nätsutad kunstliha ja vahid viimaseid elusolevaid puid mis nonstop chemtrailidest
veel alles jäänud.

26.03.2011

-41-

ühtne 'no' teater
eesti kunstist ja kultuurist võiks veel hullema etenduse teha.
õieti olekski 'no' sellest pidanud alustama aga nojah, eksole.
kõnetada riigi poolt karjana sinimustvalge taha koondatud lihtsameelseid
ajukääbikuid võib tunduda enneolematu ja lollikindla töövõiduna.
eriti arengufaasis vaimsematele levelitele püüdlevad eestlased tunnevad ennast
nüüd etendusejärgselt hingepõhjani liigutatuna.
arvatavasti jäävadki elu lõpuni sellisesse aaaa seisundisse.
raha asemel kingiks no-le preemiaks liibanonist kojusaabunud rattad.

28.03.2011

-42-

oioioi, headel-ilusatel tagasihoidlikel adekvaatsetel kultuursetel esinduslikel
pareminiteadlikel ja muidu mõtlemisvõimelistel eestlastel rikuti tuju nüüd ära.
artikli autor võiks lisada, et mis on selle klubi nimi kus head muusikat
ja õlut saab tellida.

30.03.2011

-43-

elukogemus püüab leida õiget lahtrit,
elukogemus püüab leida õiget mõtet,
elukogemus püüab leida õiget sõna !

T.R.&K.N.
11.04.2011

-44-

kõik need eesti vestlused kunstist lõpevad tavaliselt soojätkamise ja duellidega...
muud ei tule pähe lihtsalt kuna on kõrgemalt poolt keelatud.

T.R.&K.N.
13.04.2011

-45-

võimalik et dudajevi andsid välja
räägitakse ka seda, et enne vene
sisepoliitiline võimuvõitlus ja äri
ajalugu võib alati olla keerulisem

"omad".
vägede sissesõitu, käis tshetsheenias suur
kremliga.
kui meedias näidatakse.

20.04.2011

-46-

sekt
populatsiooni teema on umbes sama tähtis kui küsimus mitme protsendi
kätte on kogunenud kõik maailma rikkused.
mida informeeritumaks inimkond eliidist saab, seda raskem on masse kontrollida.
sealt siis pärinevad ka kõik kaasaegsed teemad ülerahvastatuse ja co2 - globaalsoojenemise teemadel.
maailma majanduskriisile ja sõdadele lisaks tuleb tehnokraatidest väljavalitutele
appi ka doktor mengele stiilis genotsiidivõtted läbi uute laborihaiguste,
mürgivaktsiinide-ravimite, geneetiliselt muundatud toidu ja kliimamanipulatsiooni
programmide ( haarp tehnoloogia, lennukitelt chemtrailide spreimine jne. ).
üks globaalsoojenemise teema eestkõnelejaid oli kunagi charles manson.
nimetame seda surmareligiooni ökofashismiks.
"charles manson breaks silence: discuss obama, global warming, and himself"
http://www.youtube.com/watch?v=clw_-97mqpM

22.04.2011

-47-

T.R.: mis teema see selline on - kuidas valida kunsti ja armastuse vahel ?
kusagil puu otsas või tares olid vöibolla sellised nuputamisülesanded aktuaalsed.
K.N.: see on mõeldud pedagoogilises mõttes, et shokeerida noori, saad aru.
dresseerida endale vajaliku publikut juba varases eas...
business as usual - see ongi uus kaasaegne loojatüpaaz. pere õigustab paljusid
valikuid. ponnistus ja kannatus kui süvenenud mõtlemise sünonüümid ei käi
muganduva elustiiliga kaasa ja tekitavad vaid vaesust. meil on vastavaid näiteid...
musta listi määratud kunstnike rolliks on olla kuulsad pärast surma. parem kui
nii eesti kultuurielus jääkski, muidu tulevad veel edumeelsete töömoraali segama.
eesti filmikunst alates marmortahvlist... lõpetades kormoranidega, saad aru... teater !
äkki ka mäng ! keegi suht tuttav ütles veel, et "see oli" äkki ehk kunst !
T.R.: ma vaataks huviga mänglevat kunstiteost mis räägib musta listi loomisest
ja loojatest. kunst kohtaks reaalsust, see oleks algus suurepärasele sõprusele.
K.N.: ma vaataks filmi eesti keskpärase vaimu soovmõtlemise ja vaimse vägivalla
metoodikast kultuuris. keskealiste generatsiooni ülemütologiseeritud ( mõtleme
õilistatud ) satanismi rahastamisallikate pseudoreligioossed maitseelistused oleks
samuti huvitav mängufilmi teema.
uued ideed ja mõttesuunad tabavad eesti kultuuri tavaliselt nagu tsunamid. järgmine
hetk, aastake edasi ja seesama autor teeb juba filmi tegelasest keda kuskil, kellegipoolt, kunagi kasutatakse ära. siis saab jälle olla vaatleja positsioonis ja luua
kollektiivset õiglust, kusagil, kuhugi, millekski...
kuskilt võetakse ilgelt ja kasseeritakse, surutakse ajalukku ja marmortahvlisse vastavalt
oma mõistusele ja fantaasiale. samas ei puudu ka justkui positiivne programm. kedagi
tõstetakse esile, päästetakse, ülistatakse, lunastatakse... kõneainet tekitav persoon peab
olema nagu kõigi maad pärivate tasaste kontrolli all ja selline poliitkorrektne
mõtlemine vastab täpselt ka riigi vajadustele. ühise eesti asja või filmi, kirjanduse ja
kunsti ajamine koondab inimesed vajalikku kaubanduslikku võrku. kujuneb kultuuriliselt
arenemisvõimeline sotsiaalsfäär kuhu on teretulnud kõik kergestimõjutatavad algajad
mõtlejad. uue ajastu inimene peab olema oma õpetajate eeskujul kergelt väärakas kuid
omal alal edukas kontrollfriik, seda muidugi esiteks !
T.R.: kultuurist on tehtud rituaalide systeem, koos ohverdustega mulle tundmatule
jumalale. teosed on nagu rida korduvaid spekulatsioone etteantud teemal meeste naiste
suhetest, see on tipp. tippude tipp. võib siis loogiliselt ka oletada mis konkreetselt
seda kultuuri huvitab.

soovitaks autoritel vaadelda objektina iseennast spekulatiivsete situatsioonide ning
manipulatsioonide pööristes. vabadus ehk looming algab sealt kus öeldakse õpetajale
ja korrapidajale ei. kunagi oli see enesestmõistetav ja esimene märk üldse sellest,
et sa oled kunstnik.
K.N.: kõike mida annab konverteerida rahaks ja kaubaks läheb käiku. õiglus toimiks
siis kui kunstnik vaataks endast ülespoole ja seebistaks kõrgemal materiaalsel levelil
asuvaid tegelasi.
aga nagu tead, alati on kasumlikum olla kõrgematele kulturnikele meele järele ja
kantseldada suht ohutuid madalastme harimatuid. piisab ainult sellest kui ütled, et
juba pälvitud edule vastukaaluks oled pidanud rabama ja tegema võileibu.

T.R.&K.N.
23.04.2011

-48-

kohutav lihtsameelsus ikka.
riigil on muidugi kasulik taoline ajudeta kultuurimass.
kui kolmas maailmasõda hakkab siis jooksevad
nad kõik sinna oma "tingimusteta armastusega".

23.04.2011

-49-

kindlasti ei tee internet eesti inimesi vabaks kui mõni vastuoluline kunstnik
facebook lehega alustab.
valgevene - euroopa viimane diktatuur ?? ha-ha !
nwo meikar ( meiker ), riigi poolt tellitud kloon-anarhist !
iga normaalne inimene teab, et kõigi oranz-revolutsioonide taga olid üldine
lääne heakskiit ja rahad.

23.04.2011

-50-

ei nõustu õlikartelli maffiale justkui vastukaaluks tekkinud
globaalsoojenemise ja co2 jutlustajate pettusega,
mida avalikkuses propageeritakse kui ainuvõimalikku üllast missiooni,
kuid mille põhimotiiviks hoopis maailma deindustrialiseerimine,
arengumaade pidurdamine ja miljonite inimeste sihiteadlik väljasuretamine.
ameerikas oli selle globaalsoojenemise sektantliku religiooni reklaamija al gore,
kes viimasel ajal glimategate skandaali tõttu suht tagaplaanil tegutseb,
kuna avalikustati ühe juhtiva inglise klimatoloogia asutuse meilivahetus
meediaagentuuride ja teadlastega, kes olid liidetud laiapõhisesse
kliimaandmetega manipuleerivasse pettuste skeemi.
energiakriisi lahenduseks oleks lugematute free energy projektide keelu alt
vabastamine, arendamine ja rahastamine.

25.04.2011

-51-

kui oleks palju raha ostaks praegu toatäis kulda ja hõbedat...

25.04.2011

-52-

ei, ei, ei !
prügi kuulugu sinna kus on tema koht - prügimäele !
polaarkarud upuvad ja sulavad !
kliima peab soojenema, isegi kui andmed paiguti jahenemist näitavad.
kõigepealt sulgeme tehased, siis määrame co2 maksud,
sest inimesed hingavad seda välja otse taimede peale.
siis maksustame vulkaanid - need tekitavad lugematul hulgal co2-te jne.
lahenduseks oleks praktiliselt ohutud kõrgtehnoloogiaga tuumajaamad...

25.04.2011

-53-

usun lutsikusse
kõige parem pettus on mingi ladeni katte varjus kõigi lääne inimeste
vabaduste ja õiguste ära võtmine.
peame ususõda, mängime bonde ja korraldame terroriaktsioone,
vallutame kõik energiaressursid, muudame globaalset kliimat
geoengineering projektidega,
saavutame gmo-ga kontrolli kogu maailma toidutööstuse üle,
arendame softkill mürgivaktsiine ja ravimeid...
siis jääb üle vaid kõigele olemasolevale tuli otsa panna
ja täide viia piibli ennustused.
rohkem fantaasiat inimestele maapeal ette pole määratud.

26.04.2011

-54-

kunstis loeb vaid kontseptuaalne, kõrgem spirituaalne elamus
kui energeetiline vabanemine ja ületamatu väärtus.
isegi kui tuhanded hukkuvad selle nimel, on see asendmatu tõestus
sellest mis meil on - elu ! - teoreetiline lava,
inimkonna arengulevelile vastav näitlik vaatemäng,
õpetlik kultuuriline kogemus kui hoiatus...

26.04.2011

-55-

ma üldse vaatan ameerika seepe parema meelega,
kui vaatan eesti naiskunstnikke.

T.R.
28.04.2011

-56-

keemiline taevas meie peade kohal,
pilved on haiged, pilved on moondunud,
hingame sisse toksilisi aineid,
lennukid spreivad ja keegi ei märka.
meile külvatakse kaela alumiiniumit,
taevasse ilmuvad valged jooned, ristid ja halod,
bioloogilis-gaasiline trips-traps-trull,
ärge muretsege, ärge küsige - see on kõigest lennukoridor,
eliidi depopulatsioonile,
see ongi nato vihmavari,
see ongi nato vihmavari.
jõuame 5 aastaga euroopa ühishauda,
viime endaga kaasa kogu eesti looduse,
kingime oma õigused maailma valitsusele,
kingime oma kodumaa parematesse kätesse.

30.04.2011

-57-

tegelt artikkel õhutab vaenu ju... kas pole nii ?
arvasin et rahvusteema on juba ilmselgelt ebaoluliseks arenenud.
on ju ilmselge, et see emotsionaalne sõda ainult varjutab tegelikke probleeme,
mis seisnevad eesti inimeste vaesuses ja riigi
globaalmajandusliku mängukanni staatuses.
rahvus ongi kultuuriline valik ja kultuur ei ole must-valge nähtus.
kultuur peab olema vaba, mitte reglementeeritud või jõuga
( ideoloogiaga, poliitikaga, riigirahaga ) paika pandud.
see tähendab, et kultuuriliselt on pronkssõduri demonteerimine ebaõige tegu.
ja pahameel selle toimumise vastu õigustatud ning isegi provotseeritud.

T.R.
30.04.2011

-58-

alati on need tellimusartiklid ( enne 9 maid ) nii lihtsal tasemel koostatud.
muidugi on kellegi jaoks ohtlik riigis valitsevast ideoloogiast sõltumatu inimene,
kes liigub vabalt vene kogukonnas ja oskab ka teisi keeli.
no aga lotman oskab ka keeli ja teab poliitikuna väga hästi
kuidas rahva hetkemeelsust vajadusel kontrollida ja ette häälestada.
valmisolek vabaks suhtlemiseks nende äärmuslasteks tembeldatutega
on nagu näha ideoloogiliselt korrektsetel persoonidel välistatud.
pole siis vaja imestada kui kellegi poolt öeldakse integrast või tibla.
lisaks eesti keelt oskavatele "ohtlikele" venelastele eksisteerib meil
palju neid inimesi keda olenemata riigivõimust alati taga on kiusatud.
ausaltöeldes mis vahet on kunagise kgb või praegusaegse kapo
ja politsei tegevusel, töömeetodid on ju samad.
räägime siis juba tõesti rohkem tänapäeva sündmustest
ja tugineme kaasaegsetele piinamisvõtetele kui üldse kellegil soovi
mingeid tekkinud konflikte oskuslikult lahendada.
ehk siis pigem oleks aeg juba kirjutada artikkel
keskpärase kultuuripagasiga ja intellektuaalselt avarama
maailmakäsitlusega inimeste vahelisest huvide konfliktist.
tegelema peaks tõesti riigi peateemade nagu tööpuuduse ja vaesuse
ning aegunud konservatiivse rahvusideoloogia parandamisega.
läänelt rahade võlgu küsimine ja eesti valitud kultuurieliit
neid probleeme ei lahenda.

30.04.2011

-59-

eestlane
artikkel teeb rahvuse küsimused tehislikult aktuaalsemaks kui need on,
kütab üles ohutunnet.
ja sellega genereerib inimestes hoiakuid juba ette.
rahvuse teema on emotsionaalne ja haarav
ning tegelikus elus täiesti rahvusülestelt,
kuid eksistentsiaaselt olulistelt probleemidelt tähelepanu rööviv.
rahvusteemaga annab meedia ja lotman üldisele sõnastamata
rahuolematusele lihtsalt konkreetse suuna.
mida on ka hea tulevikus jälle vajadusel jõuga korrale kutsuda.
väidan et rahvus on kultuurilise ja vaba valiku küsimus.
"minu" - sa esitad mulle näitliku ülesande vaar- ja vanaisadega.
pean ütlema et ma ise olen lahendanud ka keerukamaid teoreeme.
minu vanaisa oli vabadussõja kangelane, edaspidi eesti ohvitser
kes suri vastavas vangilaagris venemaal.
minu vanaema on vene ja eesti päritolu, kelle kodune keel oli lapsena
saksa keel ja kes pidas päevikuid inglise keeles.
minu teine vanaisa on venelane, kes kasvas üles peterburis õukonnas
ja oli peale revolutsiooni tänavalaps, ning sõja veetis
( kõigi rahustuseks ütlen ) leedus sõjavangina.
minu teine vanaema oli poolakas, kes elas üle blokaadi.
lõppkokkuvõttes oli minu isa eestlane, ema peterburi venelane.
seda viimast peab ta väga oluliseks rõhutada,
nii et ka venelaste hulgas jooksevad vahetegemise jooned.
veel on mul võõrasvanaisa, kes oli absoluutne rahvuslane ja vabadussõja veteran.
kõik tundsid elu vastu sügavat huvi ning armastust. ja moodustasid ühe perekonna.
minu jaoks konflikti ei ole, kuid ma olen kokku puutunud vaenuliku arusaamatu
suhtumisega väljaspoolt ning pidanud end kaitsma võõraste kontseptsioonide
rünnakute eest.

T.R.
30.04.2011

-60-

"muide, kultuurile on aegade jooksul antud ca pooltuhat definitsiooni, nii et
must-valge pole see tõepoolest. selles on sul õigus..."
___
see tähelepanek adresseerigi edasi lotmanile ja teistele eesti rahvusküsimuse
valitud ekspertidele kelle artiklid kujunevad tavaliselt just retooriliseks
mustaks ja valgeks. võim reeglina ruulib vaimu üle igas riigis ja see,
et kultuuritegelane, ajaloolane või filosoof piirdub vaid vaimsete sfääridega
on lotmani puhul välistatud kuna ta on valinud poliitiku tee.

30.04.2011

-61-

irvitamise kultuur.
eesmärk on end pressida funktsioneerivasse süsteemi ja siis seal selle üle irvitada.
püütakse teha ennast ilusaks ja armsaks,
nii mehed kui naised - meeldida nagu lapsed.
järgmine hetk muutub see nägu irvitavaks grimassiks.
vaatad inimesi ja nii on üle ühe,
parem kui neid pidurdavaid lõuste ei oleks seal vahel,
oleks huvitavam kultuur.

T.R.
2.05.2011

-62-

911 pettus
kuivõrd palju kordi on fbi ja cia oma mahhineerimistega vahele jäänud...
ükskord isegi tunnistasid, et tegime jah ise bin ladeni videosid.
kogu 911 terrorirünnak oli ju lavastatud.
kes uurib see näeb 11. septembri lindistustelt kuidas teine lennukitabamus
otseeetris sekundiks välja lõigati ( pilt läks hetkeks mustaks ),
sest lennuki ots sõitis purunematult läbi kogu hoone.
dokfilm mis sellest meediakorporatsioonide orkestreeritud pettusest
kokkuvõtte teeb on "september clues".
googeldage kes pole veel näinud ja arendage oma teadlikkust
võimalikest asitõenditest.
10 aastat on wtc 911 korraldatud massimõrva pettust paljastatud ja uuritud,
inimesed aga üle kogu maakera ikka veel usuvad ametlikke infokanaleid
nagu nõiutud.
alles see oli kui ilmusid artiklid tuumaterrori ohust euroopas.
nüüd siis bin ladeni tapmine obama poolt.
kõik käib plaanipäraselt ettekirjutatud hollywoodi stsenaariumi järgi,
kuigi bin laden luure siseinfo põhjal juba 10 aastat tagasi surnuks kuulutati.
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eksib see kes arvab, et parimaks kingituseks üheks sünnipäevaks
saab olla bin ladeni tabamine...
ausalt öeldes see vale rikkus mayday päevad ära !
kas teadsite, et kõigi maade tööliste may-day päev, oli ka illuminaatluse
sünni (1776) tähtpäev...
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arvestades julian assange'i ennustust, et facebook on ideaalne cia
populatsiooni märkmik võib öelda, et inimelud on loetud ( tühistatud ).
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õhtuleht: "puuris hoitud tüdruk toitus vaid iseenda nahast".
___
selline artikkel ajalehe esileheküljel võib mõjuda nõrgamõistuslikele
inimestele kahespidiselt.
esiteks sundida veel suuremale hoolsusele neid kes loole sarnaselt
plaanivad vangistada tulevikus mõnda pereliiget.
teiseks ärgitab inimeste fantaasiaid, et leida enda ühiskondlikule allasurutusele
õigustatud rakendus mingil eriti sensatsioonilisel ja kordumatult originaalsel
perverssel moel.
ma pigem ei avaldaks sellist infosaasta, elulood erinevate maniakkide hingeelust
jäägu siiski politsei ja vastava dokumentaalkirjanduse huviorbiiti.
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eesti noored oleks nagu ühe vikatiga niidetud.
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alien ei tunne valu kui ta kedagi hammustab.
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