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ARCHE kehottaa liittolaisia ja YK: ta jälleenrakentamaan
Korvaa tohtori Dr. Angela Merkel
Turvaa perustuslain täytäntöönpano Saksassa
24.04.2020

ARCHE: "Luotamme Jumalaan!" Kuva: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Viimeisen 20 vuoden aikana ARCHE¹ on raportoinut lukemattomista liittovaltion, 
Euroopan ja maailmanlaajuisista raporteista uhreista, yksittäisistä kohtaloista ja kuolemista Saksasta
ja monista muista maista ihmisoikeusrikkomusten "Kinderraub [paitsi] Saksassa - Vanhempi-lapsi-
vanhempi" yhteydessä. Vieraantumisen oireyhtymä ", lyhyesti - ei kutsuttu, julkaistu, ARCHE on 
perustanut maailmanlaajuisen uhrien, uhrien, hyvinvointijärjestöjen (NGO), tutkijoiden ja 
asiantuntijoiden verkoston juuri ennen ARCH: n laatimaa Euroopan parlamentin vetoomuksen 
raporttia. muotoili ja julkaisi useiden kuukausien ajan IAoHRD: n ja YK: n välityksellä ARCHE: n 
ja Saksan liittotasavallan lakien ja kuluttajansuojakomitean alkuperäisen puheen, päätti useita 
rekisteröintejä ja Saksan liittokansleri, tohtori Dr. Angela Merkel ja kauppaa vaatiessaan, ARCHE 
muotoili, lähetti ja julkaisi avunpyynnön Amerikan yhdysvaltojen presidentille Donald J. Trumpille 
ja Venäjän federaation presidentille Vladimir W. Putinille. kuluttaessaan SOS-Hilferufea kaikissa 
maissa Kiinan ja Japanin jälkeen ja julkistanut täysin todisteet, jotka eivät ole vain Saksassa, jopa 
vain ihmisoikeusrikosten sieppauksia.

Tällä hetkellä ARCHE ohjaa lausuntoa
ja maailman julkisuus.

.
Tässä tehtävässä ARCHE on ainoa liittolainen herbeizur-kutsuja,
he jakavat tämän YK: n tiedon ja taustatietojen kanssa
Saksan hallitus.

Todisteet tehdyistä ihmisoikeusrikkomuksista
"Kinderraub [paitsi] Saksassa - Vanhempien vieraantuminen - Vanhempien vieraantumisen 
oireyhtymä", lapsi - eke - juuri nimetty,
makaa kahdesti pidennetyn PÄÄTÖSLAUSELMAN 2C 209/15 kanssa
sekä ARCHE: n ja IAoHRD: n ja YK: n kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai vakavaa 
kohtelua tai rankaisemista käsittelevän YK: n erityisraportoijan (CIDTP) raportoinnilla.

Merkelin hauraan hallituksen on pitänyt antaa veneet.

Liittolaisten piti puuttua Saksaan
lakia ja järjestystä varten
perusoikeuksien sisällön takaamiseksi,
Saksan kansalaisten vapauden ja turvallisuuden puolesta
huolehdi huolesta.

Merkelin hallitus oli huolimaton
lisäsi lukemattomia vahinkoja ihmisille vuosien ajan
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- tiedosta huolimatta!

Tämä on arkkitehtuurin mielestä sotarikos
suuret osuudet suhteessa omaan väestöön
ja tästä hallituksesta on riistetty valta.
.
Kansleri Merkelin on mentävä ja otettava vastuu rikoksistasi!
.
Merkelin ennustetaan olevan Kinderraub [paitsi] Saksassa - Vanhempien ja lasten sieppaukset - 
Vanhempien vieraantumisen oireyhtymä, mukaan lukien kehitys, vieraantuminen ja vahingot, 
altistaa lapset avuttomiin tilanteisiin - siis ilman vanhempiaan, johtamatta perhettä.
.
"234 § Menschenraub.
(1) Jollei hän etsii toista henkilöä voimalla uhkaamalla alttiilla hölynpölyillä tai luettelolla 
auttaakseen heitä avuttomassa sijoittamisessa tai tarjoamaan palveluja sotilaallisessa tai 
sotilaallisessa laitoksessa ulkomailla, hänelle voidaan antaa vankeusvapaus. Rangaista vuosia.
(2) Vähemmän vakavissa tapauksissa vankeusrangaistus on kuudesta kuukaudesta viiteen vuoteen. "

.
MAAILMANLAAJUINEN ULKOPUOLINEN
.
Nämä ARCHE: n, liittolaisten ja YK: n bitit on lähetetty Google-kääntäjille seuraavilla 108 kielellä 
valaisemaan edelleen tämän julistuksen yleistä kutsua:

*
Tällä puhelulla ARCHE on laajentanut mahdollisuuksiaan ilmoittaa tulevasta 
ihmisoikeusrikkomuksesta Kinderraubista [paitsi] Saksassa - Vanhempien ja lasten vastuuvapaus - 
Vanhempien vieraantumisen oireyhtymä liittovaltion, Euroopan ja maailmanlaajuisella tasolla. 
Todisteet löydetyistä ihmisoikeusrikkomuksista on hävitetty, ja liittolaiset ja muut hallitukset 
jatkavat puuttumista puuttumiseen.
.
Ole itkevä!

.

.

.

UfKun 8 ja 11-vuotiaiden etsiminen ryösti ja tähän päivään asti massiivisesti vieraantuneet pojat 
perustivat ARCHE: n Heiderose Manthey. 
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