Πώς εξαπατώνται αποτελέσματα των

εκλογών για το προσωπικό από το 1990: - 1945
εκεχειρία
- εξακολουθεί να μην υπάρχει ειρήνη (επιτρέπονται
άρθρο 24 HLWC στρατηγήματα)
- Η συμμετοχή της Γερμανίας στην παγκόσμια
στρατιωτικών επιδρομών, προσαρτήσεις, τρομοκρατία
- Συνέχιση της ναζιστικής αποικία III. Empire *
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ * 1934 από την εξαπάτηση
- Πλήρης συνέχιση του ναζιστικού - νόμους κυκλώματος
DC του III. Πλούσιος
- Ομοσπονδιακή απάτριδες πολίτες - αποδυναμωμένοιαπαγορεύει στην Νέα Τάξη Πραγμάτων ΕΕ
(Απαγορεύει οριστ.: = άνομη, ανυπεράσπιστος, δεν
περιουσία - μπορεί να δολοφονούνται ατιμώρητα)
- Συνωμοσία από μυστικές κοινωνίες, ΜΚΟ, CFR, Λέσχη
Μπίλντερμπεργκ
- Αποκρατικοποιήσεων - ιδιωτικοποίηση όλων των
τομέων της κοινωνίας
- Καταστροφή του πλούτου, η απαλλοτρίωση
- Δεν κανόνα της ασφάλειας και του ελέγχου των
πολιτών
- Διαφθορά
- ESM - Πράξη Εξουσιοδότησης για τη συνολική
καταστροφή του πλούτου
- Προγραμματισμένη καταστροφή της μεσαίας τάξης
- Καθολική απάτη χρήματα από το intern τραπεζικό
καρτέλ € = ΕΚΤ = $ = FED = Ισοτιμίες
- Χρέος, η λιτότητα, οι τράπεζες * διάσωσης *
- Κατάργηση μετρητών
- Η καταστροφή θέσεων εργασίας HartzIV
- Κομφορμίστας μέσα μαζικής ενημέρωσης στοχευμένη άνοια
- Εταιρεία Fun
- Μανία επιτήρησης, απογραφή, δεν υπάρχει
προστασία της ιδιωτικής ζωής
- Ευγονική
- Η καταστροφή της οικογένειας Genderismus (16
εκατομμύρια μονοπρόσωπα νοικοκυριά, το ποσοστό
γεννήσεων, Ausalterung)
- Ο εμβολιασμός με εξαιρετικά τοξικές, τοξικές ουσίες
- Καταστροφή των φυσικών πόρων μέσω της
καταστροφής του περιβάλλοντος και της φύσης:
(Monsanto Genetic Engineering, (βιο) μονάδες
φυσικού αερίου, βιολογικά όπλα, τα χημικά όπλα,
μονοκαλλιέργεια, EHEC ιούς Novo, HAARP, τα
chemtrails, αλάτι δρόμο)
- Συγκρότημα δηλητηρίαση από το φαγητό και το νερό
(Codex Alimentarius)
- Zwangspsychiatrisierung (ετησίως περίπου 20.000
άτομα)
-Συνολική λεηλασία του προσωπικού * ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ *
1934 (άνευ θετικού ελέγχου - Φόρος Εισοδήματος Act
1934, Automotive εκβιασμού σχετικά με τις παγίδες
ταχύτητας, παρκόμετρα, δεν καθορισμός τιμών)
- ΕΕ θανατική ποινή σε λειτουργία απότομη, σκοποβολή
διδασκαλίας, Ευρωπαϊκή μισθοφόρων (ΝΑΤΟ,
Ευρωπαϊκή στρατού, Gladio)
- Πρόγραμμα - Life After People - ενεργοποιηθεί
πλήρως!

Το μυστικό πραξικόπημα στις
08.12.2010

Το διάταγμα της 05 II 1934 η
γερμανική υπηκοότητα R =
StAG με το στρατιωτικό.
Παραίτηση του III.
Αντικατάσταση Empire δεν πάει
κάτω.
(RGBl 02.05.1934, νέος νόμος
κράτος, 1934, σελίδα 54,
Επίσημη Εφημερίδα της Schleswig-Holstein 29.06. Νο 3 Έτος
1946 1)
Μετά την ανακωχή το 1945 η
πνευματική καστ εφαρμόστηκε
από το 1949.
Οι Ναζί νόμοι και η γερμανική
ανάγκασε * Εθνικότητα * από
2/5/1934 έτσι παρέμεινε
κρυμμένη.
Με την παραπληροφόρηση και
την εφαρμογή των διαφόρων
Ναζί - νόμους (όλα
τοποθετημένα από τον Αδόλφο
Χίτλερ) έχει αυτή η κατάσταση
ομαλοποιηθεί στα μυαλά των
ανθρώπων σήμερα. Οι Γερμανοί
πιστεύουν τεκμηρίωση με *
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ * στο * Γερμανικά
* από την εθνικότητα το 1934.
Το πραξικόπημα: Στις
08.12.2010 η άμεση = άμεση
ιθαγένεια της εθνικότητας Ράιχ
Γερμανίας είχε εξαλειφθεί.
(1934 STAG = R / R = STAG
1913 (2010) (βλ. επίσης Nationality Act (πράξη 1913), BGBl I
σ. 1864 08.12.2010 +
Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως Μέρος ΙΙΙ στις 1,
Αυγούστου, 1959)
Για το λόγο αυτό, κάθε πολίτης
έχει τη * γερμανική υπηκοότητα
*
και το τεκμήριο * ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ *
1934

Stateless!

Δράση Blue Dot

www.staatenlos.info

Με την άμεση υπαγωγή της Ένωσης, οι

Η αποκλεισμένη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

Γερμανοί είχαν διπλάσιες απάτριδες!

ΕΙΡΗΝΗΣ

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 Bundestag.
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

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)

(NWO) μέσω του κόσμου δεν τελειώνει
της Νέας Τάξης Πραγμάτων απειλούνται πόλεμο στην ύπαρξή σου.

Void νομικές βάσεις ακυρότητα = το
διορισμό όλων των εκλεγμένων
νομοθετών και των υπαλλήλων σε
ομοσπονδιακό πολιτειακό και τοπικό

10 άτομα δωρεάν
διαλέξεις προσφέρονται
κατόπιν ραντεβού

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.

Η ΟΔΓ δεν είναι η Γερμανία!
Η Γερμανία είναι κυρίαρχο.
Η ΟΔΓ δεν είναι κυρίαρχο.
(Άρθρο 139 του βασικού νόμου, ο
Δρ Wolfgang Schäuble - European 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)

