ישות קורסת :שריפת ענק בבית
חולים לחולי קורונה“ ,עיראק”,
כ 80 -הרוגים .צפו:
צילומי זוועה מעוד בית חולים ב”עיראק” שעלה הלילה באש,
כשהוא מלא בחולי קורונה .לפי דיווחים מהעיר נאצריה ,כ80 -
איש נשרפו חיים או נחנקו למוות ,וזה המקרה השני כבר .לפני
כמה חודשים נשרף עוד בית חולים עם חולי קורונה )כמאה איש
נשרפו חיים( ,ועולה חשד שזה לא מקרי .וכרגיל ,חוסר אונים
מוחלט.
מי נתן לאלה מדינה? הקינה הגדולה ,הכל התממש.
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/07שריפה-עיר
אק-סרט-מוכןmp4.

ב”עיראק” נזכרו היום בערגה ,במי שהקים את אותו בית חולים
)בוידאו ,סדאם חוסין משתתף בראשית הקמתו( ,בימים שהסונים
עדיין שלטו שם .השיעים ואיראן מחריבים הכל:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/07סדאםmp4.

גם ב”עיראק” ,כמו ב”לבנון” וכמו
ב”סוריה” ,נגמר החשמל .אז מה הם עשו?

האפס מוביל רק לאפס ,מאמר
לכתוב באתר רק פעם במאה שנים

שאפשר

מתוך המאמר החשוב הזה:
זהו האופי האנושי ,לא לסבול שום צורה של אפסיות ,של ריק .קשה לנו
לסבול שקט ,חוסר פעילות מתמשך ,בדידות ,והאופי האנושי מחייב למלא
כל צורה של ריק .עכשיו אנו מבינים :מה היו מדינות ערב? מילוי
מדומה של הריק ,תוך שהריק עצמו נשאר כל הזמן .התמימים )כמו
אצלנו( ראו את המילוי המלאכותי ,אך מי שהעמיק חדור לפסיכולוגיה
של האיזור ,הבין כל הזמן שזהו ריק .וכדרכו של ריק ,אי אפשר לסבול
אותו ,עד לקריסה.
הריק הוביל לכיאוס ,וזה בדרכו הוביל לריק ,וחוזר חלילה .איך אפשר
עכשיו לעצור את מחול החורבן הזה?

רגיעת
עם
הזאבים:
שעת
שיטפון המסתננים לאירופה
סרטונים בלעדיים

הקורונה,
חוזר? +

לצפות מיידית במספר האדיר של
הסגורים ,שמייד נפתחים בפניכם – כאן

המאמרים

טיהור אתני של יהודי לוד? עכו? יפו?
בגדאד 80 .שנה לפרהוד .ומה עם “בית
המשפט העליון” בירושלים? על שוד
בארבעה פרקים

הקטר הציוני דוהר ,ואי אפשר לעצור
אותו :העבודות על המסילה המזרחית של

הרכבת בעיצומן ,צפו:

הציפור מתה :האם יהודי אירופה וארה”ב
שוב יושבים על המזוודות?

גהינום המסתננים באירופה :שוטר נורה
למות בגטבורג ,שוודיה

הקשיבו לפודקסט של ד”ר גיא בכור,
מהמפגש החדש עם חברי מועדון ג’יפלאנט
פריים ,אורכו כשעה וחצי:
ושקרים,
אמת
העצמאות 2021

התראה

ממשלה

חדשה

ומלחמת

