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ARCHE kutsub liitlasi ja ÜRO üles uuesti üles ehitama
Asendage valitsus Dr. Angela Merkel
Kindlustada põhiseaduse rakendamine Saksamaal
2020/04/24
ARCHE: “Usaldame jumalat!” Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Viimase 20 aasta jooksul on ARCHE¹ teatanud föderaalsetes, Euroopa ja kogu
maailmas lugematutest teadetest ohvrite, üksikute saatuste ja surmajuhtumite kohta Saksamaalt ja
paljudest teistest riikidest seoses inimõiguste rikkumisega "Kinderraub [mitte ainult] Saksamaal lapsevanem-laps-vanem" Võõrandussündroom ", lühidalt - ei kutsuta, avaldatakse, ARCHE on
vahetult enne ARCH-i loonud Euroopa Parlamendi petitsiooni raporti loonud ülemaailmse ohvrite,
ohvrite, hoolekandeühenduste (valitsusväliste organisatsioonide), teadlaste ja ekspertide võrgustiku
sõnastas ja avaldas IAoHRD ja ÜRO kaudu mitme kuu jooksul ARCHE ning Saksamaa föderaalse
õiguse ja tarbijakaitsekomitee algkõne, lõpetas mitu registreerimist ja Saksamaa kantsler dr. Angela
Merkel ja nõudes, et nad kaupleksid, sõnastas, saatis ja avaldas ARCHE abikutse Ameerika
Ühendriikide presidendile Donald J. Trumpile ja Venemaa Föderatsiooni presidendile Vladimir W.
Putinile, kelle nad saatsid koos kulutades SOS-Hilferufe kõigis riikides pärast Hiinat ja Jaapanit
ning avaldanud tõendusmaterjali täielikult mitte ainult Saksamaal, vaid isegi inimõiguste rikkumiste
röövimise eest Saksamaal.
Praegu suunab ARCHE teie avaldust
ja maailma avalikustamine.
.
Selles ametis on ARCHE ainus liitlaste herbeizuri kutsumus,
nad jagavad seda ÜRO teadmiste ja taustmaterjalidega
Saksamaa valitsus.
Tõendid toime pandud inimõiguste rikkumiste kohta
"Kinderraub [mitte ainult] Saksamaal - vanemate võõrandumine - vanemate võõrandumise
sündroom", laps - eke - just nimetatud,
asetage kahekordse pikendusega RESOLUTSIOON 2C 209/15
ning ARCHE ja IAoHRD ning ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või tõsise kohtlemise
või karistamise (CIDTP) eriraportööri ja ÜRO aruandlusega.
Merkeli habras valitsus pidi käsitöö maha laskma.
Liitlased pidid Saksamaale sekkuma
seaduse ja korra jaoks,
põhiõiguse sisu tagamiseks,
Saksamaa kodanike vabaduse ja turvalisuse nimel
hoolitse mure eest.
Merkeli valitsus oli hoolimatu
lisanud inimestele aastaid lugematuid kahjusid
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- hoolimata teadmisest!
See on arhiivi silmis sõjakuritegu
suured proportsioonid nende oma elanikkonna suhtes
ja sellelt valitsuselt tuleb võim ära võtta.
.
Kantsler Merkel peab minema ja teie kuritegude eest arvele võtma!
.
Merkelile ennustatakse, et Saksamaal on Kinderraub [mitte ainult] - vanemate ja laste röövimine vanemate võõrandussündroom, sealhulgas areng, võõrandumine ja kahjustused, et seada lapsed
abitutele positsioonidele - seega ilma vanemateta, ilma perekonnata.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Kes otsib teist isikut jõuga, ähvardades talle vastuvõtliku jama või nimekirjaga, abistamaks teda
abituna paigutamisel või osutades teenust sõjaväes või sõjaväesarnases rajatises välismaal, võidakse
neile vabadusekaotus. Karista aastaid.
(2) Kergematel juhtudel on vanglakaristus kuus kuud kuni viis aastat. "
.
ÜLDINE PROCLAMATSIOON
.
Need ARCHE, liitlaste ja ÜRO bitid on edastatud Google'i tõlkijate kaudu järgmises 108 keeles, et
muuta selle kuulutuse ülemaailmne üleskutse nähtavaks:
*
Selle üleskutsega laiendas ARCHE oma võimalusi teatada eelseisvast inimõiguste rikkumisest
Kinderraubi [mitte ainult] Saksamaal - vanemate ja laste heakskiidu andmisest - vanemate
võõrandumise sündroomist föderaalsel, Euroopa ja kogu maailmas. Tõendid leitud inimõiguste
rikkumiste kohta on likvideeritud ning liitlased ja muud valitsused jätkavad sekkumisi.
.
Palun nutke!
.
.
.
Uf rööviti teie 8-aastaste ja 11-aastaste inimeste otsingul ja tänapäevani asutasid massiliselt võõrad
pojad ARCHE Heiderose Manthey.
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