Subject: Ваш вибір українці!

Ваш вибір українці Гейропа?
Задайте собі це питання!
Якщо обираєш ЄС - тобі подобається бути рабом або рабинею європейців ....
Якщо ти за ЄС ти за свободу содомітів і педофілів, які твоїм
дітям прищеплять гейропейскіліберальні свободи ....
І якщо думаєш, де тобі буде краще жити, подивися на Грецію, Угорщину, Болгарію. Чому
ж уних мітинги проти політики геноциду МВФ?
Хочеш ЄС значить тобі подобається щоб українські дівчатка були сексрабинями в Європі?
Ти хочеш такого майбутнього для своїх близьких?
Якщо ти Українець не зрадь козацьку кров!

Прощай гейропа.
Фінансова піраміда Євросоюзу шукає дурних дурнів, кого б ще обікрасти і обвішати боргами,
як собаку блохами? Спритно розвішуючи макарони брехні на вуха громадян, фінансові
єврокомісари Євросоюзу і мафія Банкірів дають грошики тільки в борг, але тільки Банкам, для
створення корупції та відмивання вкрадених грошей. Євросоюз не будує заводи або фабрики
для населення, він тільки краде, краде і краде. Беріть - беріть еврики, а повернете з
відсотками і розпродажем національного надбання країни.Новим республікам прийнятих до
Євросоюзу, бюрократи Брюсселя нав'язують гомосексуалізм замість роботи і заробітних
плат. Злочинної зграї фінансових шахраїв, фінансових єврокомісарів і мафії Банкірів потрібні
тільки покупці ихних генофіцірованних продуктів, щоб населення передохла від голоду і
хвороб, а маленьких дітей заберуть на втіху гомосексуалістам і збоченцям. -Євросоюз
нав'язував Україні неприйнятні для неї умови, заявив прем'єр-міністр країни Микола Азаров.
За словами глави кабміну, «останньою краплею» при ухваленні рішення з питання
євроінтеграції став лист Міжнародного валютного фонду. У ньому говорилося, що надання
Україні кредиту по заборгованості можливе лише
-За умови підвищення тарифів на послуги ЖКГ,
-Заморожуванні розмірів зарплат і пенсій і
-Відмови від сільськогосподарських субсидій. Влада країни не могли піти на ці умови,
зазначив Азаров.
«Ми неодноразово пропонували Євросоюзу включити в документ пункт про надання Україні
кредиту в один мільярд. Але кожен раз нам давали тільки усні обіцянки », - заявив
він. Прем'єр-міністр також зазначив, що прийняте рішення про відстрочення підписання угоди з
ЄС не було стихійним - багато бізнесменів почали скаржитися на зміну економічної ситуації,
обумовлене скороченням обсягів експорту в Росію.
Крім того, Микола Азаров спростував чутки про обіцянки Євросоюзу виплатити Україні 20
мільярдів євро в разі підписання згаданого договору. «Покажіть мені хоч один документ, в
якому зафіксовані такі зобов'язання», - заявив він. Керівник кабінету міністрів також сказав, що
влада не бояться реакції прихильників опозиції. Він особливо відзначив, що у разі порушень
законодавства протестуючими уряд не буде вести себе як в 2004 році, коли законна влада

була повалена за рахунок використання політтехнологій.
Виходить ті, хто зараз на площі, ЗА підвищення тарифів ЖКГ, ЗА заморожування зарплат і
соц. виплат, ЗА скасування субсидій ... Ну, і хто їх назве нормальними? Типові кріп, готові за
100 ГРН матір рідну продати! (2013.11.24 18:06 http://novostin.mk.ua/ukraine_article/read/6833.html ).
-Евросодомія сама себе прирекла на виродження, через одностатеві шлюби!! Ось до чого
призводить непродумані рішення політики, замість голови думають іншим місцем ( Тетяна
Івановаhttp://www.youtube.com/profile_redirector/104673069334847668885 www.youtube.com/ ). .
- Ужааааас!Фашизм відпочиває! Гітлер хоч просто вбивав, фізично. А ці душу
вбивають! ( kuzntchanka55http://www.youtube.com/profile_redirector/108195559547702898729 )Україна. ЦЕ ТЕ КУДИ втягують майданутих попазіціонери України ( grigoriy
gundar http://www.youtube.com/profile_redirector/110144950772006843063).
Захід Гейропи. Світ збожеволів. Захід котиться в тартарари і тягне за собою республіки
колишнього СРСР. Біла християнська цивілізація капітулює перед варварськими ордами
мігрантів та гомосексуальної мафією. Хто стоїть за цією змовою проти людства і оплачує гейпаради, шабаші збоченців і наїзди на Церкву? Чи є шанс зупинити цей Марш дегенератів? І чи
не час порядним громадянам заявити: Прощай, немита ГЕЙРОПА!

-У Києві водять хоровод проти «євро-гомо-інтеграції». На Михайлівській площі в Києві з гаслом
«Ні євро-гомо-інтеграції» мітингують противники підписання угоди про асоціацію між Україною і
Європейським союзом. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на площі розташована
велика біла куля з написом «Євро = Гомо» і з намальованим перекресленим півнем і прапором
ЄС. Навколо цієї кулі водять хоровод. Всього на площі близько 500 учасників акції, і люди
продовжують підходити. У натовпі, за словами кореспондента Радіо… ( 2013.11.24 11:25
Радіо Свобода, http://www.ukr.net/news/u_ki_v_vodjat_horovod_proti_vro_gomo_ntegrac25036779-1.html).
-У Києві регіонали водять хороводи з плакатами «Гейропа». Противники євроінтеграції
зібралися на Михайлівській площі в неділю, 24 Листопада 2013, на Михайлівській площі у Києві
Партія регіонів зібрала мітинг противників євроінтеграції України. Біло-блакитні водять
хороводи з плакатами «Гейропа». Про це повідомляють (2013.11.24
13:22 http://www.ukr.net/news/v_kieve_regionaly_vodjat_horovody_s_plakatami_gejropa-250385881.html).Гомосексуалізм необхідно заборонити під страхом кримінальної відповідальності! ЛГБТ
розбещують і знищують суспільство! Секс меншини прагнуть стати секс більшістю і тим
самим знищити людство! (AlexL78).-Те, що геї іноземні агенти, немає сумнівів, але для чого
нам писати про геїв, як про єдиному подію в місті це питання, до Фонтанці.(chek • ). Педерастія
- це одна з безлічі сексуальних відхилень.
Навіщо афішувати потворність? Нехай собі содоміруют, що не не треба лізти на очі
звичайним людям.Педерасти та лесбіянки не можуть виховати нормальної
людини. (MVB • http://blog.fontanka.ru/posts/132182/).
Нагадуємо громадянам, як збоченці проштовхують закони дерьмократів, про це написано на
сайтіhttp://3rm.info/40706-novaya-ugroza-yuvenalnoy-yusticii-etogo-nelzya-dopustit.html від 6
листопада 2013 року, ознайомимося по докладніше: « НОВА ЗАГРОЗА ювенальної
юстиції. ЦЬОГО НЕ МОЖНА ДОПУСТИТИ! »

Думайте головою!
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