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Şimdi de
Devlet yetkililerimizin,
dünyâdaki gelişmeler çerçevesinde,
öneminden dolayı
dile getirmiş oldukları
“bekâ”
kelimesini ya da kavramını,
empeyalist ülkelerin ve
özellikle de
Yumuşak Güç odaklarının dillerine doladıkları
görülüyor…
Bugün
çoğu devletler
özellikle ABD,
Siyonistlere tam olarak teslim olmuş durumdadır.
Siyonistler,
aşağıdaki şekilde de
belgelenmiş olduğu gibi,
kendi sonlarının

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Müslüman Türkler vâsıtası ile olacağını da,
kesin olarak biliyorlar.
Aşağıdaki resimde görüyorsunuz,
kendi sonlarına ilişkin olan,
bu bilgi
kendi din kitaplarında
yazılıdır.

Görüyorsunuz, kendi sonlarına ilişkin olan, bu bilgi kendi din kitaplarında
yazılıdır.
https://www.youtube.com/watch?v=PscMn1LS1Lo
https://twitter.com/hasan195888/status/667600543456563200
https://incil.info/kitap/Hezekiel/38
https://bayburt.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=K
urumsal&contentid=263
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=114190
http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-ali-bulut/786613-israil8217i-tarihtensilecek-kavim

Sakın haa!
Siz bu olayı,
tesâdüfî ya da bilinçsiz,
plânsız bir şey sanmayınız.
Bu da,
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Cumhurbaşkanımız’ın
Siyonist güçlerin Dünyâ’da ilk defâ tartışılmaya
başlanmasının başlangıcı olan,
“One Minute” çıkışıyla
şimdilik
sekteye uğramış bulunan ve
o sırada
ABD’de kurgulanmakta olan
ve
Yumuşak Güç oluşturmak için kurulan
Yeni Dünyâ Düzeni’nin yan kuruluşlarının
faaliyetleri arasındadır.
Bu Yumuşak Güç faaliyetlerinin bir amacı da,
maksatlı kelime ve kavramlar üretmek ve
bunlarla
etkili gördükleri
İslâmî Ve Kültürel kelime ve kavramlarımızın
değersizleştirilmelerini
sağlamaktır.
Ya da
insanlarımızın beyinlerinin
geleceğimizi şekillendirici olan,
meselâ
işte bu “bekâ” gibi,
kelime ve kavramlarımızı
değersiz göstermek üzere,
onları
alaya veyâ eğlenceye almak;
dolayısıyla
Milletimiz’in
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bu tür kelime ve kavramlarla meşgul olmasını,
kısaca
şuurlanıp bilinçlenmesini
önlemektir.
Şuurlanıp bilinçlenmenin önlenmesi,
aslında
bilimsel açıdan,
insanların
kültürel dönüşümü ya da
psikolojik ve beyinsel
rahatsızlıklara sokularak
sağlanmaktadır.
Bu hastalığın adı da,
yine insanlarımızın,
maddî ve mânevî boşluklara sürüklenmelerinin
sonunda oluşan,
güncel adıyla ideoloji,
bilimsel adı ile ise,
R-Kompleks ve / veyâ Amigdala hastalığı ve
böylece
kültürel bazda tümden
DNA
dönüşümüdür.
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