Petuskeem – Lollilõks
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Petis (P): leiab Ohvri (O) müügikuulutuse
P: vastab kuulutusele
P & O lepivad hinnas kokku nt 1000€
P küsib pangarekvsiite ja saab nad
P: teatab, et on deponeerinud mingis maksekeskkonnas nt
paypal’is O’le
müügisumma[1000€] + transpordikulud[nt. 300€]
– ja deposiit avaneb, kui O kannab transpordikulud
transpordifirma arvele
– lisades transpordifirma kasutajanime v e-maili
maksekeskkonnas
6. O: kannabki transpordikulud … ja
7. Voilaa – ostjast ei kippu ega kõppu
Tegelikkus on see, et mingit deposiiti pole tehtud ja
“transpordifirma” eksisteerib üksnes P sisendustes,
“transpordifirma” konto maksekeskkonnas on P libakonto.
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Petis teatab, et makse on tehtud

Sama teatab ka mingi müstiline “PayPal Team”, kelle kirjad
tegelikkuses saabuvad aadressilt quick_payment@accountant.com,
huvitav ja tähelepanuväärma on veel see, et – Shipping Agent
Email Address: oceanicagentcargo@gmail.com
Samas on kirja lähtekoodist lugeda, et
Return-Path: <ritajames1119@gmail.com> st kirjade vastused
lähevad hoopis sinna,tundubetneedoa2üekest v ema ja tütar vms.

Karren ja Jane.

Siin tuleb mängu minu särav intellekt “very willing” … jne.
Petis teatab millegipärast,et ülekannet tuleb teha hoopis
paysend.com keskkonnas – ju tal läks miskit sassi…teate ju
küll – palju kundesid jne
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a ainult üks – “Go to the madhouse”.
Tegelikult on mul natuke kahju, et see asi nii vara lõppes,
oleks võinud veel halada: “Och no, no legal action. no PayPal
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refereerimisel[vt. pärast videot], siiski, vene keele oskajail
soovitan kuulata kogu loeng. Eeraldi sooviks osundada 12:29:
“Debiile on erinevaid, kuid nende ühine omadus on, et nad
asuvad väljaspool keelelise mängu piire … “[aidake leida hea
vaste]
Tean, et paljudele Vene filosoof Dugin ei meeldi, aga antud
filosoofilises analüüsis toob ta välja tänapäeva globalistliku
ideoloogia põhilise häda, mis see inimeste mõistuses põhjustab
ja see on mõtte ning kriitilise analüüsi puudumine. Kui kõnes
või tekstis puudub sügavam mõte, siis võib seda küll lugeda
või kuulata, kuid see ei vii mõtestatud tõe tunnetamiseni. Ka
tehisintellekt on sisuliselt debiilne, kuna ta ei mõista
nähtuste sisu ega mõtet. Ehk debiil on psühholoogia diagnoosi
järgi inimene, kel puudub loetu või kuuldu sisulise mõistmise
võime või nn. funktsionaalne lugemisoskus. Dugin on kaugel
sellest, et kedagi solvata, vaid ta filosofeerib
postmodernistliku vasakliberalismi kui debiilsust üleüldiseks
normiks seadva ideoloogia üle. Ta leiab, et ka internetis
toimuv on laias laastus debilismi üks vorme. Debilism on ka
näiteks see, kui ajakirjandus lähtub üksnes tekstist või
kõnest ja kisub kontekstist välja lõike vaid nendele omapoolse
tõlgenduse andmiseks, süvenemata seejuures teksti sisusse või
edasiantu mõttesse. Lõppjäreldus oleks siis see, et maailmas
momendil asetleidev paradigma muutus teenib ühiskonna
debiliseerumist, mis kinnistatakse inimeste tehisintellektiga
ühendamises ehk kiibistamises ja internetiga ühendamises. Uus
“normaalsus” on tegelikult debiilsuse võidukäik, kus kõik küll

oskavad teksti lugeda ja kõnesid kuulata, kuid keegi ei mõista
nende sisu ega mõtet, sellest tulenevalt siis ka ei oska näha
mõtete vahelisi semantilis – tähenduslikke seoseid ega
tunnetada neis olevat vaimset tõde. Tuleviku tekstid ja kõned
koostatakse selliselt, et neis puudub sügavam mõte ja vaimne
tähendus, kus on vaid pinnaline loosunglikkus ja ideoloogiline
dogmaatika, mida asutakse “kaitsma” vihakõne seadusega, nn.
foobiasiltidega ja senikehtinud normaalsuse dehumaniseerimise
kaudu. Kui Uut Maailmakorda kuidagi defineerida, siis see
oleks maailm täis debiile, kel puudub võime tunnetada tõde ja
kes on jäetud ilma oskusest iseseisvalt mõtelda.

EKRE siunamine
Kogusin kokku mõned EKRE’t vaenavad artiklid, kui keegi leiab
veel midagi, siis pange kommentaaridesse – heameelega lisan
loetellu.

Urmas Paet: Ratase otsus EKRE-ga liit
välispoliitilist kuvandit – Eesti Päevaleht

sõlmida

rikub

juba

praegu

Eesti

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/roheliste-asejuht-keskerakond-on-juba-kaotanud-va
hepealne-maineparandus-laks-koik-aia-taha?id=85583255

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pakistani-aukonsul-juri-ratasele-olenvaga-mures-siinse-pakistani-kogukonna-tuleviku-parast?id=85610835

VIDEO | Ansip: keegi ei mõista Jüri Ratast – nii mitu aastat Euroopas ringi käinud,
aga pole üldse aru saanud, kuhu ta sattunud on! – DELFI

GALERII | Eesti noored protestisid Hollandis EKRE vastu | Õhtuleht

Yana Toom: oleksin nõus vanakuradiga diili tegema, ehk EKRE-ga valitsusse minema,
kui eestikeelsele õppele üle ei minda ja halli passi omanikud saavad kodanikeks |
Õhtuleht

Noorte pöördumine EKREIKE-le välismaalt: kui Eesti rahvaarv on Teie jaoks suur
mure, peaksite peeglisse vaatama, miks eestlasi Eestist minema peletate – Eesti
Päevaleht

Sotside pöördumine Reformierakonna juhile Kaja Kallasele ja Eesti avalikkusele –
Sotsiaaldemokraadid

https://epl.delfi.ee/news/lp/raimond-kaljulaid-ukski-ametikoht-ega-mistahes-lepe-po
le-vaart-seda-et-tuua-aarmuslased-valitsusse?id=85611287

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/video-jurgen-ligi-me-ei-soovi-lasta-juri-r
atasel-poliitilist-enesetappu-teha?id=85596349

Noored väliseestlased KEI liidust: me ei taha sellisesse Eestisse tagasi tulla |
Õhtuleht

Sotsid kutsuvad rahvast üles survet avaldama EKRE võimule pääsemise vastu

KOLUMN | Juku-Kalle Raid: rajult valetav EKRE auesimees Jüri Ratas ja teised
mõttetud sportlased – Eesti Päevaleht

Täismahus eesti keeles: Deutsche Welle intervjuu Martin Helmega – Eesti –
Postimees: Värsked uudised Eestist ja välismaalt

Kaja Kallas: juba varem tuli vihjeid, et Kesk, Isamaa ja EKRE on terve nädala
läbirääkimisi pidanud – DELFI

Kaja Kallase pöördumine: palun ärge ohverdage Eestit ainult oma isiklike
võimuambitsioonide teostamiseks – Poliitika – Postimees.ee

“Kõigi Eesti” liikumise üks algatajatest: me seisame ka EKRE toetajate eest, mitte
nende vastu! – DELFI

ÜLE 20 000 TOETAJA: Facebookist vallandunud liikumine «Kõigi Eesti» on võtmas
enneolematuid mõõtmeid – Elu24

Martin Helmele tehti sotsiaalmeedia vahendusel tapmisähvardus – DELFI

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/narva-keskerakondlased-saadavad-juhatusele
-ekre-ga-konelusi-tauniva-kirja?id=85623897

ÕL VIDEO JA FOTOD | Protestijad Toompeal: ei ole vaja olla kibestunud kaotaja, on
vaja mõelda parematele lahendustele | Õhtuleht

Eesti noored protestivad Hollandis EKRE võimuletuleku vastu – Tallinn

Lollusest veelkord
Leidsin ühe ammuse artikli lollusest, mis asjakohane ka praegu
Lollus, kui iseseisev jõud

Mingi tundmatu loom trammis

Siuke kreatuur siis
kaheksa #4 trammis!

pool

Hakkas kobisema, et:
“nelzja fotografirovatj” ja “štraf buudet” … jne.
Saatsin ta eestikeeles pikalt, siis pani trammi teise otsa …
Levitage ja olge ka ise valmis pildistama-filmima.
On vaja materjali tõestamaks, et selline asi ON probleem.

FB’st loomulikult postitus kustutati:
We Removed Something You Posted
We removed the post below because it doesn’t follow the
Facebook Community Standards:
Sakunne Svensson

Eysenck’i test
Napsivend soovitab,
tee
Eysenck’i
personaalsustest
‘
Take Eysenck Personality Test
by similarminds.com

Seotud lood:
Konservatiiv või liberaal kumb on psühhoootline

Eysenck’s Test Results
8.02.2017

Extraversion (47%)
medium which suggests
you are moderately
talkative, outgoing,
sociable and
interacting.
Neuroticism (22%) low
which suggests you are
very relaxed, calm,
secure, and optimistic.
Psychoticism (53%)
medium medium which
suggests you are
moderately self
interested, willful,
and difficult, while
still respecting the
well being of others.

Kodanikualgatus
Kodanikualgatus,
mis
loomulikult ära nulliti:
… kuna kaebaja ei ole Riigikogu või valimiskogu liige ega
Vabariigi Presidendi valimiste kandidaat … !” … siis käigu
persse :'(
Ei peagi plakatitega vehkima ja koosolekutel kõnelema, tuleb
neil elu kibedaks teha ja, et sellistst algatustest

võimalikult paljud teada saaksid,

Riigikohus
kantselei@riigikohus.ee 29.09.2016 nr 22-7/16-23/4
Ege Hirve kaebuse edastamine
Lugupeetud Riigikohus
Edastan Teile Ege Hirve (Hirv) 28.09.2016 (kaebusel kuupäev
27.09.2016, allkirjastatud
28.09.2016) kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 23.09.2016
kirja nr 22-7/16-23/2 peale.
Vabariigi Valimiskomisjon vaidleb

kaebusele

vastu,

jääb

vaidlustatud vastuskirja seisukohtade juurde ja palub jätta
kaebuse läbi vaatamata.
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse (PSJKS) §
37 lõike 2 kohaselt võib isik, kes leiab, et Vabariigi
Presidendi valimistega seotud valimiskomisjoni otsuse või
toiminguga on rikutud tema õigusi, esitada Riigikohtule
taotluse
tühistada
valimiskomisjoni
otsus
või
tunnistada valimiskomisjoni toiming õigusvastaseks või
tunnistada hääletamistulemus Vabariigi Presidendi valimistel
kehtetuks. PSJKS § 39 lõike 1 punkti 5 kohaselt tuleb kaebuses
märkida, kuidas vaidlustatav otsus või toiming rikub kaebuse
esitaja õigusi. Ege Hirv ei ole Riigikohtule esitatud kaebuses
selgitanud, kuidas vaidlustatud toimingud rikuvad tema
subjektiivseid õigusi. Vabariigi Valimiskomisjon on
seisukohal,
et
kaebuses
vaidlustatud
Vabariigi
Valimiskomisjoni toimingud ei riku Ege Hirve subjektiivseid
õigusi, kuna kaebaja ei ole Riigikogu või valimiskogu liige
ega
Vabariigi Presidendi valimiste kandidaat. Seetõttu kaebaja ei
ole huvitatud isikuks PSJKS § 37 lõike 2 mõttes.
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus ei
võimalda valimiskaebuse esitamist avalikes huvides. Riigikohtu
Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegium on korduvalt olnud
seisukohal, et valimiskaebuse saab isik esitada ainult enda
rikutud õiguste kaitseks (30.03.2015 määrus nr 3-4-1-19-15,

27.03.2015 määrus nr 3-4-1-17-15).
Vabariigi Valimiskomisjon selgitab kaebuse kohta järgmist. Ege
Hirv pöördus 20.09.2016
Vabariigi Valimiskomisjoni poole küsimusega, miks ei nõuta
Vabariigi
Presidendi
kandidaatide
ülesseadmisel
originaaldokumente, mis tõendavad, et isik on sünnilt Eesti
kodanik ning palus muuta Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel
kandidaatide ülesseadmiseks nõutavate dokumentide kirjeldust.
Pöördumine oli pealkirjastatud kaebusena, kuid see oli
adresseeritud Vabariigi Valimiskomisjonile, ka sisult oli
pöördutud Vabariigi Valimiskomisjoni poole, samuti taotleti
toimingute tegemist Vabariigi Valimiskomisjonilt. Seetõttu
käsitles Vabariigi Valimiskomisjon pöördumist märgukirjana
märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse
pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 1 punkti 1 mõttes.
Vabariigi Valimiskomisjoni vastus saadeti 23.09.2016 Ege Hirve
e-posti aadressile ege.hirv@fivecominvest.eu. Kaebuses
Riigikohtule 28.09.2016 taotleb kaebaja ka põhiseaduslikkuse
järelevalve menetluse
algatamist Vabariigi Presidendi valimise seaduse suhtes.
Riigikohtu Põhiseaduslikkuse
Järelevalve Kolleegium on kohtumääruses
3-4-1-43-13 p 12 olnud seisukohal, et

23.01.2014

nr

abstraktse normikontrolli taotlusi, mis ei tulene normide
kohaldamisest konkreetse vaidluse
lahendamisel, on põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse
seaduse kohaselt õigus oma
2
pädevuse piires esitada vaid Vabariigi Presidendil,
õiguskantsleril, kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogul ja Riigikogul.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Meelis Eerik
Esimees
Lisa: Ege Hirve 28.09.2016 kaebus Riigikohtule koos lisadega

See on hea näide Ege Hirv‘e kodanikualgtusest – ei peagi
plakatitega vehkima ja koosolekutel kõnelema, tuleb neil elu
kibedaks teha ja, et sellistst algatustest võimalikult paljud
teada saaksid, loodan, et Ege Hirvlubab jagada …
Mina nt olen firmadele, kelle reklaamis ma Avandit näen,
saatnud kirja, et selle mehe poolt reklaamitava firma
teenuseid ma ei kasuta.
SWEDpanga’e olen saatnud samasisulisi sõnumeid seoses Adu
Luukase fondilt toetuse tagasinõudmisega jne
Kui kõik arukad inimesed kasvõi natukenegi sellel pinnal
tegutsevad ei jää edu tulemata

Soomes sitad lood
Soomlastega on persses …
… kuula 1:47, Maria Kaljuste räägib, kuidas palus [soomlasel]
panna kuulutusele Soome lipp, kuid see kartis, et Soome lipp
ja lõvi on sellised sümbolid, mida võidakse tõlgendada
rassistlikeks [sic!]

Kes
soomet
Kaljuste:

ei

mõista,

Maria

Te [soomlastele] olete juba sedavõrd ajupestud, et kui ma
palusin kujundajal lisada kuulutusele Soome lipp, vastas see:
“Nooo jaaa, Soole lipp ja lõvi on sellised kujundid, mida võib
tõlgitseda rassistlikeks!”[sic!] … hähh, te olete korraldamas
“Suomi suorana” meelelavaldust ja kardate, et teid võidakse
haukkua rassistlikeks seepärast, et panete ajaloolise Soome
vapilõvi kuulutusele, kardate tulla haukutuksi sest armastate
oma traditsioone, maad, lippu … !”

Miks vasakpoolsed vihkavad
Briti filosoof Roger Scruton seletab lahti vasakpoolsete
liberaalide viha põhjused

Kommentaaridest:
Konservatiivide ja libraalide erinevused
Konservatiivne vegetariaan ei söö liha
Liberaalne vegatariaan soovib, et liha oleks keelatud kõigile.
Kui konservatiivil läheb sitasti, mõtleb ta, kuidas saaks
paremini
Kui vasakpoolsel perse majas, soovib ta, et valitsus
hoolitseks.
Kui konservatiivile saade ei meeldi, vahetab ta kanalit
Vasakpoolne tegelane soovib selpuhul saatejuhi vallandamist ja
jaama sulgemist…

Tolerandid on julgeolekuoht!
Et siis:

Stockwell, South London:

15 aastane tüdruk meelitati lõksu ja peksti läbi
viieliikmelise neegrinaiste jõugu poolt
Aga, pange tähele: ” … meelitati lõksu … ” – see on
tolerantide propaganda tulemus: “Neegrid on ilusad targad ja
head!” … ohutunne kaob ja tulemus on käes:
TOLERASTIA ON [SISE]JULGEOLEKUOHT!
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3796245/Teenager-15-ho
rrifically-beaten-animal-girl-gang-lured-trap-setupon.html?ito=social-facebook

