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 -אב"י מציגה תרגיל מתפתחבפילוסופיה יהודית שמושית
שהיא מתאימה ליהודים כמו
ללא-יהודים ומציגה פרדיגמה
למען אחדות שהיא לא כת  --הוא
יהווה וכן תהי.
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 -העם היהודי הוא נושא הלפידמסיני אבל לא מקור להבתו
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 -הקריאה שלנו איננה לעליונותהצטיינות
להצטיינות,
אלא
שנובעת מן השורש של ציון
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 -אנו חלוצים ופורצי-דרך בתחוםשל מחשבה דתית עם "צבאות"
של אנשים מאחורינו !!
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 -ובכן ,אב"י מאחדת יהודים,נוצרים ומוסלמים בכל העולם
במאבק למען דתיות לא-כיתתית
המבוססת על מוסר אוניברסאלי
וקדושת החיים.
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 -ירושלים היא במרכזה שלמדינה יהודית עבור כל אזרחיה,
שגבולותיה הם גבולות של שלום.
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 -לכן ,אב"י מקדמת מאבק רוחניוחינוכי נגד רוע משטרי בתוך
איראן ,צפון קוראיה ועוזריהם [רוע
משטרי – החתירה להשתלטות
על העולם באמצאות קורבנות
אדם] .אבוי לאילו האומרים "לא־
תַ ּגִיׁש ו ְתַ קְ ּדִ ים ּבַעֲ דֵ ינו הָ ָרעָ ה"
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 -תפילת "עלינו" קוראתלמפלצת בשמה – טוטליטריות
מנצחת – כאשר היא מתייחסת
ְלּ"כָל הֲ מֹונָם" ואז מזהירה אותנו
"שֶ ׁהֵ ם מִ שְ ׁתַ ּחֲ וו ִים לְהֶ בֶל ו ִָריק
ּומִ תְ פַ ּ ְ ּללִים אֶ ל אֵ ל ֹלא יֹושִ ׁיעַ "
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