Dr. Borovskih selgitab
Maskidest saab inimestega
manipuleerimise vahend

Liberaalide väitlustaktika
Liberaalide poolt kasutatavad
võtted vastase mustamiseks,
lemmikargument
on
“ad
hominem”.

Silmaklapid
kõrvadele
nihkunud

on

1. Kleepida silte, eesmärgiga lihtsalt pori pilduda – midagi

ikka külge jääb: natsipartei, rassist, homofoob jne.
Võimalusi on palju ja neid kõiki iseloomustab
põhjenduste puudumine

täielik

2. Esitada mingi väide: EKRE on, EKRE teeb jms – ilma mingi
tõestuseta ja objektiivse aluseta
– Jüri Ratas müüks terve Eesti maha – Kaja Kallas
3. Konstrueerida suvaline lause, omistada see EKRE’le ja siis
lahmida

Võluv kräsupea
4. Võtta aluseks mingi vastase, sageli kontekstist välja
rebitud, lause, seda veidi moonutada ja asuda seejärel seda
materdama.
Hea näide on hiljutine skandaal Mart Helme intervjuuga Deutshe
Welle “ajakirjanikule”
5. Kui püütaksegi “tõestada”, siis suvaliste v kontekstist
väljarebitud v moonutatud tsitaatide abil.

Rahvusriik
düstoopia

on

ebainimlik

Kaugeltki
mittetäielik
loend,
lisage
kommentaaridesse
oma
variant.

Harmann Göringi surmaeelne
kiri Churchillile
“Saksa
natsionaalsotsialistina olin
ma – vaatamata kõigele –
parem eurooplane kui sina.”
Из предсмертного письма Геринга Черчиллю.
«Перед лицом Истории я называю Вас человеком, который сумел
свергнуть Адольфа Гитлера и уничтожить его политическое дело,
но который при этом не сможет вместо павших вновь поднять
оградительный щит против азиатского нашествия на Европу.
Я от всей души желаю, чтобы Вы дожили хотя бы до того дня,
когда миру и, в особенности, западным странам, придётся на
собственном горьком опыте убедиться, что именно Вы и Ваш

приятель Рузвельт ради дешёвого триумфа над Германией продали
их будущее большевизму. Этот день наступит намного быстрее,
чем Вам хотелось бы, и, несмотря на Ваш преклонный возраст, Вы
будете в состоянии увидеть, как кроваво-красная заря взойдёт и
над Британскими островами.
Германия, которую вы покорили, отомстит вам за себя, несмотря
на свой крах. Ибо у вас никогда не было политики лучшей, чем у
нас; также вы не проявили большего умения или отваги. Вы
одержали победу не благодаря лучшим качествам или мнимому
превосходству вашей силы и умения, а только благодаря тем
шести годам, которые продержалась ваша коалиция. Не стоит
принимать желаемое за действительное. Вы и Ваша страна вскоре
пожнёте плоды Вашего политического умения. То, что Вы, циник
со стажем, не хотите признавать в отношении нас (а именно тот
факт, что наша борьба на Востоке была актом необходимой
самообороны не только для Германии, но и для всей Европы, и
поэтому немецкие методы ведения войны, которые Вы столь гневно
осуждаете, были полностью обоснованы), вскоре продемонстрирует
Вам и всей Британской Империи Ваш сегодняшний друг и союзник
Сталин.
К моему великому сожалению, я полагал, что Вы достаточно
проницательны для того, чтобы осознавать, что в контексте
мировой политики для существования Британской империи
необходима удовлетворённая и процветающая Германия. К
сожалению, наших сил не хватило на то, чтобы заставить Вас
понять (пусть даже в самую последнюю минуту!), что уничтожение
Германии станет началом уничтожения Британии как мировой
державы.
Я завершаю свой жизненный путь с твёрдым убеждением, что,
будучи немецким национал-социалистом, я, вопреки всему, был
лучшим европейцем, нежели Вы. Пусть же приговор этому
хладнокровно вынесут последующие поколения. Я искренне желаю,
чтобы Вы прожили ещё достаточно долго, и, может быть, судьба
предоставит Вам шанс, который Вы предоставили мне: оставить
потомкам в наследство истину».
Герман Геринг,
Нюрнберг, 10 октября 1946 г.

NB! tegemist on Google tõlkega,
niiet varuge kannatust tegeliku
mõtte mõistatamisel
Gering Churchilli surmakirjast.
” Ajaloo ees kutsun sind meheks, kes suutis Adolf Hitleri
kukutada ja hävitada oma poliitiline äri, kuid kes ei suuda
langenute asemel taas tõsta aeda Aasia sissetungi vastu
Euroopasse.
Ma siiralt soovin, et te elaksite vähemalt päeva, mil maailm
ja eriti lääneriigid peavad veenduma, et teie ja teie sõber
Roosevelt odava triumfi eest Saksamaa üle müüsite oma
tuleviku bolševismile. See päev tuleb palju kiiremini, kui sa
sooviksid, ning vaatamata vanale vanusele on sul võimalik
näha verepunase laengu tõusu Briti saartel.
Teie vallutatud Saksamaa maksab teie eest kätte vaatamata
selle kokkuvarisemisele. Sest sul pole kunagi olnud paremat
poliitikat kui meil; sa ei ole näidanud üles rohkem oskust
ega julgust. Sa oled võitnud mitte parimate omaduste või oma
jõu ja oskuste ülemuse pärast, vaid ainult kuue aasta pärast,
mida su koalitsioon on hoidnud. Ära võta päriselt seda, mida
tahad. Sina ja su riik lõikate varsti oma poliitiliste
oskuste vilju. Mida sina, kogemustega küünik, ei taha meie
vastu tunnistada (nimelt see, et meie võitlus idas oli
vajalik enesekaitse akt mitte ainult Saksamaale, vaid ka kogu
Euroopale, ja seega Saksa sõjapidamismeetodid, mida sa nii
vihaselt hukka mõistad, olid täielikult õigustatud) , varsti
demonstreerib sulle ja kogu Briti impeeriumile Sinu tänane
sõber ja liitlane Stalin.
Kahjuks arvasin, et oled piisavalt läbinägelik, et mõista, et
maailmapoliitika
kontekstis
oli
Briti
impeeriumi
eksisteerimiseks vaja rahulolevat ja jõukat Saksamaad.
Kahjuks jäi meie jõust väheks, et aru saada (isegi viimasel
hetkel! ), et Saksamaa hävitamine saab alguse Suurbritannia
kui maailmavõimu hävitamisest.
Lõpetan oma eluteekonna kindla veendumusega, et Saksa
natsionaalsotsialistina olin ma vaatamata kõigele parem
eurooplane kui sina. Las karistus määratakse külmaverelistele
tulevastele põlvedele. Ma siiralt soovin, et sa elaksid
piisavalt kaua ja võib-olla annab saatus sulle võimaluse,

mille sa mulle andsid: jäta järeltulijad tõde pärima “.
Saksa Gering,
Nürnberg, 10 oktoober 1946

Õnn ja üksindus
Einar Laigna mõtted õnnest ja
üksindusest, kas üksinduses
võib olla õnnelik?
http://napsivend.seenior.ee/wp-content/uploads/2020/0
6/EinarLaigna-onnest-ja-uksindusest.mp4

Tervikvideot näete siit!

Valitsuse teod ja tegemised
Vaatleme valitsuse tegemisi
mitme nurga alt.
Aktsiiside langetamine
Pede-lesbi-transrahade külmutamine +Martin Helme,

-

Tanel Kiik
suurim rõõm on mul sellest, et lambasihver vastu näppe
sa
Viimne seadusepakett, oli koostatud nii osavalt, et
presidendi kt pidi
selle välja kuulutama, vastasel
korral oleks võõrtööjõud … tjutuu
Kerstike lausa nuttis

Koroonakriisi haldamine – adekvaatne

Ametnike palgatõus – halb
Ametnike preemiad – halb

Kellele kuulub Rootsi meedia
Tõnis Siim
Rootslaste kollektiivne ajutegevus/mõtlemine on juba
aastakümneid olnud kaaperdatud väikese huvigrupi poolt.
Seetõttu ei kvalifitseeru rootslaste assimileerimissurm
rahvussuitsiidiks-eutanaasiaks vaid rahvusmõrvaks ning
genotsiidikuriteoks,
kui
maailmast
kaob
assimileerimissurma
ja
asualade
ümberning
ülerahvastamise tõttu unikaalne-omanäoline põlisrahvas.
INTERNETIST: Kes kontrollib meediat ja mõjutab masse
põhjamaades ning Baltikumis !? “reede, 16. detsember
2016 Rootsi Demokraatliku partei liige ja parlamendi
saadik Anna Hagwall astus oma kohalt tagasi. Rootsi
Demokraatliku partei liige ja parlamendi saadik Anna

Hagwall astus oma kohalt tagasi ja keelati uuesti
kandideerimast peale seda kui ta avaldas info sellest,
kes kontrollib Rootsi meediat. Nimelt tuleb välja, et
“Bonnieri Grupp” omab suuremat osa Rootsi väljaannetest.
Numbriliselt
siis
jaguneb
nii:
96
raamatukirjastusfirmat, 42 äri ja börsi ajalehte, 105
interneti uudiste lehte, 9 filmi produktsiooni
kompaniid, 176 erineva ajakirja välja- andmist, 23
suuremat ja peamist ajalehte, 33 telekanalit ning veel
33 “muud” meediaväljaannet Põhimõtteliselt domineerivad
nad kogu Rootsi meediat. KUID sama grupp tegutseb ja
omab suurt mõju ka Taanis,Soomes, Saksamaal, Inglismaal
ja ka BALTIMAADES! Firmad, mille kaudu omatakse enamust:
LNK Rootsis, Alma media Soomes. Läbi Alma media
kontrollitakse MTV3 ja SubTv kanaleid.Rootsis on TV4
nende oma. TV4 juhib Jan Scherman ja tema tütar Clara
Scherman (juudid) Soomes on nende kontrolli all
Iltalehti ja Kauppalehti ning nende oma on trükikoda
Lehdentekijät mille kaudu ilmub 40 erinevat ajakirja.
Soomes on ka 5 maakondset, 15 kohalikku ja 9 vaba
ajalehte nende omandis. Nad on ka Baltic News Service
(BNS) omanikud. Aga kes nad siis on? Nimi Bonnier on
neil võetud hiljem, nende originaalne perekonna nimi oli
Hirschel. Peale juutidest Bonnieri grupi on Rootsis ka
selline mees nagu Peter Hjörne (päris nimi Kaplan.
Juut), Göteborgs-Posten omanik ja peatoimetaja. See on
Rootsis suuruselt 4 ajaleht. Lisaks paljudele kohalike
ajalehtede omamisele on ta suurosanik “Liberala
tidningars konsortium” e. Liberaalsete Ajalehtede
Konsortsium. Ta on mõjuka juudi Per Gyllenhammer (endine
juht firmas Volvo) õepoeg. Bonnier ja Hjörne omavad
vastavalt 30% ja 10% Tidningarnas Telegrambyrå (Rootsi
uudiste keskagentuur), millest enamus riigi ajalehti oma
info ja uudised võtab. Robert Aschberg (juut) on
kompanii nimega Strix Television omanik, kes teeb
saateid kõigile suurematele aga eelkõige just TV3-le.
Roberti emapoolne vanaisa oli pankur Olof Aschberg, kes

rahastas bolševikest juutide revolutsiooni Venemaal,
mille käigus tapeti kümneid miljoneid inimesi. Rootsi
suurima ajalehe Aftonbladet peatoimetaja on juuditar
Helle Klein, kes on kunagise Stockholmi pearabi Gottlieb
Kleini tütar. Helle isa Ernst Klein on ka mõjukas
tegelane meediamaailmas, olles kunagi suuruselt 9-nda
ajalehe Östgöta Correspondenten peatoimetaja. Arvestades
seda, et Rootsis elab umbes 20 000 juuti e. 0,2% kogu
rahvastikust on nad enda kätte koondanud tugeva
massimõjutuse ja propagandarelva. See jutt siin peaks ka
meie meedia sõltuvust ja kallutatust tõestama. Sest ka
meil on neid Bonnieri auhinna kandidaate päris palju.
Meie meedia on kindla kontrolli all ja me kõik näeme mis
Rootsist saanud on.”
Tõnis Siim

Küüslauk
Kas sa tead, miks peab küüslauku pressima või peeneks hakkima
enne söömist?
Purusta küüslauk ja oota 10 minutit …
Kodused lood

Liberaalne väituskultuur 1

Selle
videoga
alustab
napsivend sarja liberaalsest
väitluskultuurist
Kogu materjal on lootust saada kodumaistest näidetest –
vaadates Riigikogu istungeid ja infotunde on sugenenud lootus,
et näidetestpuudus ei tule!

Esimene pääsuke: Maris lauri ,jupike ka
Anneli Akkermanni
http://napsivend.seenior.ee/wp-content/uploads/2019/1
2/Seltsimees_Maris_Lauri.m4v

Petuskeem – Lollilõks
Lühidalt
1.
2.
3.
4.
5.

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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aktsioonid, paypal’i poolt isegi brutaalsed aktsioonid ja
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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

brutal

Дeбил становится общественной
нopмой
Sõber
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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.

