
Ellujäämisõpetus valijale
Eesti riik on korrumpeeritud erakondade kaudu, Danske rahapesuskandaalile eelnes erakondade Ref,
Kesk ja Isamaa ülesostmine kilekotiafääriga, millega vaigistati seadusandja - Riigikogu, kes tegi ja
tagas rahapesuks vajalikud seadused, määrab ametisse repressiivaparaadi ja kontrollorganite esindajad
mott.

Üksikkandidaate on ainult 15, aga seegi on väga hea. Parem oleks olnud kui igas maakonnas oleks
suudetud kokku leppida 2-3 üksikkandidaati, aga ka nüüd pole veel hilja omavahel läbi arutada ja
leida need inimesed, keda massiliselt valima minna 03.03.2019 õhtul pärast kella 18, sest siis on süsteemil
kõige raskem hääli võltsida.

Tartu linna valija ma näiteks agiteeriks Ahto Kaasiku kasuks ja üritaks talle koguda isikumandaadi
jagu hääli. Tartu- ja Jõgevamaa siseasjadesse sekkujana teen kõigile valimisringkonna naistele ettepaneku
anda oma hääl Malle Pärnale, et ta saaks isikumandaadi, mida ta väärib ja et süsteem ei saaks teda
kasuliku idioodina järjekordselt ära kasutada.

Valimised on väga tõsine teema ja nõuavad teadmisi, süvenemist, tegutsemist.

Mida hiljem 3.märtsil  lähete valima, seda parem. Seda raskem on süsteemil teie häält võltsida.

Ärge kasutage eelvalimisi, ärge kasutage e-valimise võimalusi. Parem jätke valimata, et teid ei saaks
kasuliku idioodina ära kasutada.

Esindusdemokraatia riigivalitsemissüsteemina töötab rahva esindajate mehaanilisel väljavahetamisel.

Eesti valija ei ole seda 27 a teinud, ikka sama koosseis saabub peale valimisi tagasi. Seekord soovib
tagasi valituks saada 87 istungitel mitte osalejat, hääletustel mitte osalejat. Ärge valige neist mitte ühtegi
tagasi.

Seega, kui teil on vähemalt 1 grammgi aru peas, siis te ei vali Riigikogusse tagasi mitte ühtegi seal  kord
juba olnud inimest. Ta on oma aja ära istunud ja nüüd on teiste võimalus.

Miljoni kodaniku seast on võimalik valida 9901 erinevat mittekattuvat Riigikogu koosseisu ja ärge tulge
mulle rääkima, et need riigi kurjategijatele maha müünud ahvid on ainsad ja õiged. Ainsad ja õiged on
nad ainult nende jaoks, kes ka ise tahavad varastada, võõrastesse korteritesse elama asuda, teiste
inimeste lapsi pilastada, nende arvelt teenida, parasiteerida, hõlptulu saada variseri, päti ja kvislingina.
Need valivad pätid tagasi kasusaamislootuses, sest on ise täpselt samasugused.

Millised on need esindusdemokraatial põhineva valitsemissüsteemi maatriksid, mida oma lemmiku
leidmisel tuleks jälgida:

● üks inimene ja üks ametiaeg, see reegel välistab need 87 tagasi pürgijat ja ka eelmiste koosseisude
riigikogulased

● soovitavalt sama valimispiirkonna elanik, sest ääremaastumine vajab peatamist ja abistavaid meetmeid

● soovitavalt naissoost kandidaat, sest lapsed on meestekesksetel erakondadel ununenud ja meestel on
nagunii rohkem lööki, feimi ja sulli, sest naisvalija valib mehi

● mitte tüüp, keda süsteem iga päev 2x esikaanel presenteerib meediaväljaannetes

● mitte kõhutantsija ega timpanimängija, sest peaga tuleb tööd teha

● mis on valija arvates üldse riigikogulase töö sisu?

● mis on valija arvates poliitiku kõige tähtsam omadus?
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