ניתוק רשת פרלר היום – המקביל
לשריפת הספרים .ומי ערך מצעד
איומים ברחובות מנהטן?
לאחר שגוגל ואפל טיהרו את הרשת החברתית החופשית ‘פרלר’
מחנויות האפליקציות שלהם ,רשת אמזון סגרה את הרשת הזו
הבוקר ,עם סילוקה משרתיה .לא ברור האם הרשת תמצא שרתים
חדשים .הרשת לא עולה עוד.
זו הרשת היחידה שלא נכנעה לתכתיבים של ה ,PC -היא כמעט
ולא מצנזרת ,ולכן היא חוסלה ,וזה מקביל לשריפת הספרים
בגרמניה ,של מי שלא הסכים איתם .צריך לבדוק אולי שרתים
רוסיים ,להצלת חופש הדיבור.
התחיל “האיפוס הגדול” .ואיפה “התקשורת”? ואיפה “בית המשפט
העליון”? שותקים ,כמו בזמן ה”בחירות”.
כל מה שכתבנו והזהרנו מפני המפלגה “הדמוקרטית” מתרחש
במהירות ,כולל טיהור המתנגדים בסגנון טורקיה ,סין
וונצואלה ,אך גם את דעות המתנגדים .זו הרי היתה מפלגת
העבדות ,שפלוגות הסער שלה היו ה ,KKK -והיא מפלגת ההפרדה
הגזעית.

ומי ירד אתמול לרחובות מנהטן במצעד ניצחון מפחיד ,כדי
להבהיר מי בעל הבית מעכשיו באמריקה? פלוגות הסער של
המפלגה השלטת ,אנטיפה .ברור שלא תמצאו את זה ב”תקשורת”
בארה”ב או בישראל ,שסיימה את תפקידה:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/01אנטיפפmp.
4

ישראלים יורדים מסכנים ,חשבתם שהיגרתם ל”אמריקה”? היגרתם
לוונצואלה ,שגם היא היתה פעם עשירה ומשגשגת .ומה תעשו
כשהם יטילו עליכם מיסים כבדים וילאימו רכוש?
ועוד אתמול בניו יורק:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/01מצעדmp.11
4

איזה כיף יהיה לעשות שם עכשיו עסקים ,בעיר שמתפוררת
ומתחסלת לנגד העיניים .מעכשיו זו לא רק ניו יורק ,זו כל
אמריקה.
מצעד ניצחון והטלת אימה דומה התרחש בשעות הלילה שלנו בסן
מעומס
קורס
כבר
שממילא
איזור
קליפורניה,
דייגו,
פרוגרסיביות .שימו לב לשלטי הטרור שהם נושאים“ :מגיע
לאשלי בביט” )למות( ,זו המפגינה שנהרגה בידי המשטרה
בהתפרצות לקפיטול .מעכשיו ,ישלחו את הכנופיות לבתים של
מתנגדים לאיים עליהם ,כפי שעשו לפוליטיקאים ,לשופטים
ולעיתונאים בזמן ה”בחירות”.
אמריקה ,ורסאנו.
בהצלחה ,מר ברוך:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/01סן-דייגו.
mp4

אתם צופים ב’משמרות המהפכה’ .הורדת פרלר היום ,על מליוני
משתמשיה ,הורדה חצופה ,לא חוקית ונבזית ,כמוה כשריפת
הספרים בידי הנאצים ,השתקת הדעות .והיינריך היינה כבר
הזהיר“ :במקום בו שורפים ספרים ,ישרפו גם בני אדם”:
https://www.youtube.com/watch?v=kHCmiWaHUCw

האם ניו יורק הפכה לוונצואלה?
התרבות ,הנדל”ן והיהודים?

ומה

עם

עדיין
מי
הנתונים:

“צופה

בטלויזיה”?

הנה

פוליטית
רדיפה
מקרתיזם,
של
שחור
ענן
הפכה
ארה”ב.
על
ירד
חשבונות
וחיסולי
לטורקיה

נספח מיוחד :מה שהתרחש הלילה בוושינגטון
מצד כנופיות הפרוגרסיבים .האחרים מסתירים

המצב הולך ומידרדר

כל ההפתעות במאמר אחד :לאחר שנת הקורונה,
ישראל ,אירופה ,הערבים והעולם  .2021התוצר
לנפש ,את מי כבר עברנו?

“פטוס ,זה לא כואב” :לבנון בנפילה חופשית?
זעזועים חדשים ,מאחורי הקלעים

מבצע הנחה למנויים חדשים ומחדשים –
לפרטים לחצו כאן
בשל המצב ,וכדי לאפשר לעוד חברים להצטרף אלינו ,ג’יפלאנט
מקיים מבצע הנחה למנויים חדשים ומחדשים.
ההנחה למינוי של ששה חודשים היא  ,10%כלומר  236ש”ח במקום
;262
ההנחה למינוי של  12חודשים היא של  ,12%כלומר  394ש”ח
במקום ;448
וההנחה למינוי של  24חודשים היא  ,15%כלומר  642ש”ח במקום
 .755זו הנחה על הנחה ,ולכן זה המחיר המשתלם ביותר.
המחירים החדשים כבר מעודכנים.
המבצע מוגבל בזמן.
לכניסה לרישום במחירי ההנחה המיוחדים – כ א ן

לא נמאס לכם לראות את המילה ‘התחברות’ בראש האתר? למה
שהשם שלכם לא יפאר את האתר בראשו? איך זה ייראה? בוידאו:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2020/08שם-מנויm.
p4
לקרוא בסדר כרונולוגי את מאמרי הפריים שלנו

לערוץ שלנו ברשת החופשית פרלר – לחצו כאן

כיצד תישארו
המיילים שלנו

איתנו
– כאן.

בקשר,

בימים

האלה?

נרשמים

לקבלת

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

