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Ampulün Anlamý

Ampul Yedi Iþýk, Yedi Sýr Bizi Kimler Yönetiyor? AKP Parti tüzüðünün 3. Maddesinde amblemlerinin ampul olduðu ifade
edilmektedir. Ampul bir ýþýk kaynaðý deðil sunucusudur. Ancak bir elektrik hattýna baðlý anahtar açýldýðýnda ýþýk verir. -AKP
enerji hattý kime baðlýdýr? Iþýk için o anahtarý açmak, o düðmeye basmak gerekir. -AKP&rsquo;nin ampulünü yakýp söndüre
baþýnda kim var. -Teslimiyetçi yönetim tarzýnýn sebebi bu mudur? -Meþruiyet kaynaðýný dýþarýda aramasýnýn nedeni bu mud
Yabancýlarýn isteklerini harfiyen yerine getirme tutumunun nedeni bu mudur? Ampulün etrafýnda 7 ýþýk huzmesi vardýr. AKP
tüzüðünün 4. Maddesinde 15 temel amaç varken neden 7 ýþýk? -7 ýþýk huzmesinin anlamý ampulün baðlý olduðu, hatta anahta
tutanlarýn prensipleri olabilir mi? Kýsaltýlmýþ parti adý olarak, kendilerine AKP yerine &ldquo;AK parti&rdquo; denmesini
istemektedirler. Neden &ldquo;AK&rdquo;? Sembolleri ampulün, baþka örgütlerin sembolleriyle benzerlikleri var mýdýr? Renkleri neden sarý ve mavi? Ampul&hellip; Kimin Ampulü? Kabala&rsquo;nýn simgesi: AMPUL
Ampul Yedi Iþýk, Yedi Sýr Bizi Kimler Yönetiyor?
AKP Parti tüzüðünün 3. Maddesinde amblemlerinin ampul olduðu ifade
edilmektedir. Ampul bir ýþýk kaynaðý deðil sunucusudur. Ancak bir elektrik hattýna baðlý anahtar açýldýðýnda ýþýk verir. -AKP
enerji hattý kime baðlýdýr?
Iþýk için o anahtarý açmak, o düðmeye basmak gerekir. -AKP&rsquo;nin ampulünü yakýp söndü
anahtarýn baþýnda kim var. -Teslimiyetçi yönetim tarzýnýn sebebi bu mudur? -Meþruiyet kaynaðýný dýþarýda aramasýnýn ne
mudur? -Yabancýlarýn isteklerini harfiyen yerine getirme tutumunun nedeni bu mudur?
Ampulün etrafýnda 7 ýþýk huzmesi
vardýr. AKP tüzüðünün 4. Maddesinde 15 temel amaç varken neden 7 ýþýk? -7 ýþýk huzmesinin anlamý ampulün baðlý olduðu
anahtarý elinde tutanlarýn prensipleri olabilir mi?
Kýsaltýlmýþ parti adý olarak, kendilerine AKP yerine &ldquo;AK parti&rdquo
denmesini istemektedirler. Neden &ldquo;AK&rdquo;? Sembolleri ampulün, baþka örgütlerin sembolleriyle benzerlikleri var
mýdýr? -Renkleri neden sarý ve mavi?
Ampul&hellip; Kimin Ampulü?
Kabala&rsquo;nýn simgesi:
AMPUL Kabala(Ýbranice Qabbala): Kelime anlamý, &ldquo;alma, kabul etme&rdquo; olan bir Yahudi mistik öðretisidir. ------------------------------------------ &ldquo;Yahudilerin gizli sýrlar öðretisi olarak bilinen Kabala, son günlerin moda akýmý. Kabalistlerin
&rsquo; Iþýk&rsquo; dedikleri þey, Yaradan&rsquo;ýn sonsuz ýþýðýdýr. Kabala&rsquo;da &lsquo;ýþýk&rsquo;, bir ampulle
simgeleniyor. (Güler Kömürcü / AKÞAM / 05 Aðustos 2005)
&ldquo;&hellip;Tayyip Erdoðan&rsquo;ý kullanýn, deliðe
süpürmeyin&hellip;&rdquo; Cüneyt Zapsu, Baþbakan Danýþmaný, ABD &ldquo;&hellip;Kimlik deðiþimi karþýsýndaki tereddüt,
toplumumuzda gözükmemektedir&hellip;&rdquo; Erdoðan, 24 Ocak 2004, Davos &ldquo;&hellip;ABD asker isterse
göndeririz&hellip;&rdquo; Erdoðan, 23 Ekim 2003, CNN Türk
--Kimler hazýrlýksýzca iktidara taþýnmýþtýr. --Ülkemizi bece
kimler yönetiyor? --O ampulün aç-kapa düðmesi kimdedir? --Zeki ve uzman danýþmanlarýn elinde oyuncak haline gelenler
kimlerdir? --Kimler devletimizi yönetmeyi danýþmanlara býrakmýþtýr? Kayýt dýþý siyaset anlayýþý ile kapalý kapýlar ardýnda ül
yönetenler kimlerdir? --Toplumumuzun kimlik deðiþimine tereddüt göstermediðini söylemekten kasýt nedir? Deðiþtirip hangi kiml
bürüneceðiz? Yazýnýn Tamamý Ýçin Týklayýnýz.

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 6 June, 2020, 14:50

