
Η αποκλεισμένη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ

Η ΟΔΓ δεν είναι η Γερμανία!
Η Γερμανία είναι κυρίαρχο.
Η ΟΔΓ δεν είναι κυρίαρχο.

(Άρθρο 139 του βασικού νόμου, ο
Δρ Wolfgang Schäuble - Europe-

an Banking Congress,
Φρανκφούρτη 18 του Νοεμβρίου

του 2011)
Οι λείπουν συνθήκες ειρήνης, με

πάνω από 53 χώρες να μην έληξε
WORLD - WAR:

Παγκόσμια Ειρήνη είναι σήμερα
από την Ομοσπονδιακή

Δημοκρατία της Γερμανίας ως
νόμιμος διάδοχος του III. Empire
αποφεύγεται. Οι συνέπειες είναι
καταστροφικές για όλους τους

ανθρώπους.
(Έγγραφα από την Καγκελαρία

ISBN 3-486-56360-2, 354
πρωτόκολλο french πρόεδρος B

Προσάρτημα 2, 17 Ιουλίου,
1990)

Με την άμεση υπαγωγή της Ένωσης, οι

Γερμανοί είχαν διπλάσιες απάτριδες!

Η ΟΔΓ πήρε αυτό το μυστικό
πραξικόπημα και έχει γερμανική

υπηκοότητα * απομακρυνθεί * με
τεκμηρίωση * ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ * 1934

κατά ξεγελαστούν από τεχνητό τρόπο.
Το Συμβούλιο του Διοικητή περίμενε
στην ευρωπαϊκή αποικία στο ESM

Ενεργοποίηση πράξη, από το
Ομοσπονδιακό Συνταγματικό

Δικαστήριο στην Καρλσρούη στις 12
Σεπτέμβριος 2012 αξιολογήθηκε

θετικά και εγκρίθηκε σε μια σειρά από
το πειθαρχημένο γερμανικό Bundes-

tag.
Εάν η ΟΔΓ έχει πλήρως απορροφηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το μυστικό
πραξικόπημα λειτούργησε.

Περίπου. Τα 80 εκατομμύρια άνθρωποι
εξαπατώνται στη Γερμανία από τον ναζισμό

και στη συνέχεια καταστρέφονται από
υπαρξιακά ευρωπαϊκού φασισμού. Ο

προγραμματι-Ανέβηκε γενοκτονία επηρεάζει
όλους τους λαούς του κόσμου!

Ναζί - Σχέδιο: "Life After People"

Το πρόβλημα της Γερμανίας έχει δοθεί

σε όλα τα έθνη / λαούς του κόσμου

(NWO) μέσω του κόσμου δεν τελειώνει

της Νέας Τάξης Πραγμάτων -

απειλούνται πόλεμο στην ύπαρξή σου.

Ανιθαγένεια δεν πρέπει να παίξει μαζί
μας!

Ανιθαγένεια είναι το βασικό θέμα της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της

Γερμανίας, αλλά και για τις παρτίδες σπίτι
τους από το δρόμο για την ελευθερία και

την παγκόσμια ειρήνη.

Ακύρωση των εκλογών

Παραπομπή: αμφισβητώντας την

εγκυρότητα των εκλογών από το 1956

μέσω της τρέχουσας απόφασης του

συνταγματικού δικαστηρίου της

25.07.2012:

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο,

2 BVF 3/11 της 25/07/2012,

παράγραφος όχι. (1-164)

Void νομικές βάσεις ακυρότητα = το

διορισμό όλων των εκλεγμένων

νομοθετών και των υπαλλήλων σε

ομοσπονδιακό πολιτειακό και τοπικό

επίπεδο.

Η κορύφωση της ολοκλήρωσης

είναι όταν ένας ξένος στη Γερμανία,

πολύτιμα πατρίδα του και αυτή η

υπαγωγή δίνει διπλό το ναζιστικό

Ιθαγένεια της Ένωσης - λαμβάνει

απάτριδες.

10 άτομα δωρεάν
διαλέξεις προσφέρονται

κατόπιν ραντεβού


