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 União Europeia já avisa da guerra civil eo regresso das ditaduras na 
Europa  

 Udo Ulfkotte  

 Enquanto Alemão qualidade cal mídia a pedido do chanceler, a situação persistir, o presidente 

da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, é agora uma linguagem direta com um 

encontro com sindicalistas em Bruxelas, ele falou de um Apocalypse "previsível" na Europa, 

uma queda em uma guerra civil, ea substituição governos democráticos por ditaduras na UE.  

 

 O presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, alertou em uma reunião 

com líderes sindicais, em condições apocalípticas na Europa.  Se o financiamento concedido 

pelo pára-quedas para os países da União Europeia em falência não foram suficientes (que era 

iminente), que será em breve guerra civil e, eventualmente, até mesmo os golpes militares na 

UE.  Durão Barroso disse aos dirigentes sindicais visivelmente atordoado em países como 

Grécia, Espanha e Portugal pertence à democracia, em seguida, muito rapidamente no 

passado.  A ditadura iria voltar.  É uma ameaça à falência vários países da UE, um golpe 

militar.  Além disso, o risco de guerras civis em muitos países da UE está actualmente mais 

provável, porque os fundos estavam vazias, mas os cidadãos dos seus habituais serviços 

sociais continuarão a demanda.  

 O raciocínio dos Chefes de governo ao redor do mundo são citados pela mídia à esquerda 

(como o do London Daily Mail ) Alemanha, não só dentro  Motivo: O Governo Federal pediu ao 

líder chefes de mídia alemão em várias reuniões na chancelaria ajudar a encobrir a verdadeira 

situação na União Europeia por razões de politicamente correcto.  Apenas alguns dias, os 

líderes da UE também informou que estão em quase todos os países da UE, o social antes do 

colapso financeiro.  



 Para evitar tumultos, a qualidade da mídia alemã pode ter longa exemplo, não verdadeiras 

sobre o relatório mais cidadãos na vida breve sobre 15 por cento menos capital para voltar 

para quando tiverem pago.  E mesmo se a economia professor Hans-Werner Sinn na próxima 

crise nacional palestras na Alemanha, informou a imprensa alemã sobre o sistema 

extremamente cauteloso.  Esta previsão de inteligência durante semanas até guerras em 

relação à dívida nacional horrendo.  Mas os jornalistas de qualidade alemão deve mentir e 

negar a verdade do público.  D Azu ela pediu ao chanceler.  

 Em recentes declarações do presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, 

chegam a cerca de iminente guerra civil na Europa, em nada surpreendente.  O Governo 

Federal tem, há muito tem sido a criação de relatórios secretos em que todos os lugares em 

Alemanha estão listados na comoção interna grave que eles esperam no futuro.  
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 Interessados em mais informações fundo?  

 

 Então assine o nosso serviço Premium, que informa que - independentemente de interesses 

políticos ou corporativos pronunciamentos - fundado em uma base regular com muitos 

relatórios.  

 

 Leia mais informações exclusivas sobre as novas KOPP exclusiva .  Além disso, você vai 

receber na próxima edição, por exemplo, informações sobre os seguintes tópicos:  

 - Você está correto política?  As novas regras da língua na UE  

 - Por que o seguro de vida é um risco crescente  

 - Escândalo: Como a França restaurados com o dinheiro dos impostos dos seus bancos 

alemães  

 - O crime organizado: os inimigos poderosos da lei audiência nos ministérios e parlamentos  

 

 Tudo isso e muitos outros relatos curtos na nova KOPP exclusiva pedido, hoje conta seu 

julgamento agora!  
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 Este post é apenas a opinião do autor, ele deve dar conta. Não necessariamente a opinião do editor ou a 

opinião de outros autores sobre este site.  

 contribuições adicionais para este 
tópico  

 Aqueles que lêem este artigo, 
também são de interesse para esta 
revisão:  

 

 da história do tempo Merkel: Então deitado ao Governo Federal, a 
população  

 Udo Ulfkotte  

 O chanceler pediu que a mídia alemã, não para informar as pessoas sobre a verdadeira 

situação e as Bater programados.  Isto é indiscutível e já foi mencionado, mesmo na borda do 

sistema de mídia.  A geração seguinte, no entanto, uma vez para perguntar por que o povo da 

reultierende resultando mais ...   

 

 Género: Onde é que a loucura é mesmo?  

 Wang Xin Long  

 O conceito de gênero não é, certamente dada por Deus.  É uma invenção do homem.  Mas o 

homem pode ter inventado essa doutrina e que as pessoas são as que estão por trás dessa 

doutrina?  Deve vir de algum lugar, mas a loucura!  Vamos juntos hoje em busca da origem. ... 

mais   

 

 Economia Professor Hans-Werner Sinn: "A crise do governo alemão 
está programado"  



 Udo Ulfkotte  

 O professor de economia alemão Hans-Werner Sinn critica chanceler Angela Merkel a ver com 

a actual crise financeira e económica, muito pouco para os interesses da Alemanha e dos 

cidadãos.  "Temos pressa em uma aventura imprevisível", avaliou a recuperação do euro.  

Entretanto, foi revelado que o mais ...   

 

 Europa: Secret Wars para antecipar o reembolso da dívida possível  

 Udo Ulfkotte  

 Se os governos como para continuar a deixar, eles chamar as pessoas para sua própria 

sobrevivência política, às vezes, fora, abordando a ira de um inimigo externo.  A história das 

guerras também é uma história de tentativas de desvio, que deve encobrir o fracasso de 

liderança federal.  Na Europa, acreditava-se todas as mais ...   

 

 "Teóricos da conspiração Sit" agora no Bundestag?  

 Thomas Mehner  

 Não.  Claro que não.  Significativamente, porém, em momentos como este que o Parlamento 

alemão e casa de deputado estão fechados, o pensamento independente ignorantes não tem a 

sua opinião abertamente ousar - mesmo que seja desconfortável e por representantes da mídia 

do sistema normalmente como na gaveta do mais ...   
 


