חג שבועות שמח! והיום ,תיקון
שבועות ,איך כל אחד יכול לתקן
את עצמו:
חודש ימים לפני הרחבת הריבונות הרשמית שלנו ברחבי ארצנו,
חוזרים אל בקעת הירדן ,גאוות ההתיישבות העובדת .מיד לאחר
החלת החוק הישראלי ,יש לפתוח בפרוייקטים הבאים:
רכבת ממטולה ועד אילת )המסילה המזרחית האמיתית(; הכפלת
כביש  90לכל ארכו; וסגירת הגבול עם “ירדן” ,שהשלטון שלה
מתנודד .רק צרות יגיעו משם.
זה יפתח את הפניית הפנים מזרחה ,ולא רק מערבה.
בקעת הירדן צריכה להיות אסם החקלאות של ישראל ,עם עידוד
ממשלתי מאסיבי להתיישב שם .ישראל מדינה עשירה ,מאות אלפי
עולים ינחתו בישראל בשנים הקרובות ,ויש לכך כסף .חוזרים
אל השורשים ,ואל הציונות:
https://www.youtube.com/watch?v=SIvM7uqfg34

)מילים :נח ורשואר ,לחן :אלה שריף(

ואיך נתקן את עצמנו בתיקון שבועות? איך נחזור אל השורשיות
הגאה של פעם ,אל הפשטות ,אל האדמה שלנו ,אל החקלאות ,אל
הציונות שאינה מתנצלת? אל הצדק שלנו ,לפני שכת הPC -
בלבלה אותו? הריבונות היא לכן בית ספר ,והזדמנות להתחבר
בחזרה אל מה שהיינו פעם .זו התחדשות של אומה.
במאמר הזה ,שרבים כבר קראו ,תמצאו את עשרת הכללים לתיקון
עצמי ,ולאומי )“הגיון בריא”(:

שבתאי צבי התאסלם רק עכשיו .על
תוצרת בית ,ואיך נבריא את עצמנו?
ח ד ש :עלה המאמר החדש של ד”ר גיא בכור:

עיוורון

ציור מסתורי“ ,נתפלל באלקודס” ,שפרסם
ח’מנאי ,משמש כצופן .מהו?

הבלוף נחשף:
הבטחוני”?

מה

האמת

על

“התיאום

את דעתנו על “הממסד הבטחוני” ,שתוקע בחוסר מעש את הבטחון
שלנו עשרות שנים )מאמר בן  11שנים ,השיטה שלו“ :חשש
בישראל”( – הבענו בסרטון החדש )חלק ב’(:
https://www.youtube.com/watch?v=TckauHUSdmE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z9dLMm1mRhI&t=17706s

נסיעה בכביש  90לכל אורכו – ממטולה ועד אילת ,כמעט 500
ק”מ ברצף ,זה הגבול המזרחי .את הכביש יש להאריך עד

לחרמון ,הגבול הצפוני האמיתי שלנו ,כך שאורכו יהיה 508
ק”מ בדיוק.

ישראלים
מחמיצים:

בחו”ל,

אתם

לא

יודעים

מה

אתם

כיצד תישארו איתנו בקשר? נרשמים לקבלת המיילים שלנו
כאן.

–

בסלולרי מומלץ לעמוד איתנו בקשר ,דרך ערוץ הטלגרם המזנק
שלנו .כך תקבלו פוש על דיווחים חדשים ,ותישארו צמודים.
ואיפה צופים בכל הסרטונים של ד”ר גיא בכור?
הפופולארי שלנו ביוטיוב ,הצטרפו גם אתם כחברים.

בערוץ

