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ARCHE fai un chamamento aos aliados e ás ONU para que reconstruan
Substitúe o goberno do Dr. Angela Merkel
Garantir a aplicación da Lei básica en Alemaña
2020/04/24

ARCHE: "Confiamos en Deus!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Nos últimos vinte anos, ARCHE¹ informou sobre infinidade de informes federais, 
europeos e mundiais sobre vítimas, destinos únicos e mortes de Alemaña e moitos outros países en 
relación coa violación dos dereitos humanos "Kinderraub [non só] en Alemaña - pai-fillo-pai" 
Síndrome de Alienación ", non chamada, publicada, ARCHE creou unha rede mundial de vítimas, 
vítimas, asociacións asistenciais (ONG), científicos e expertos, xusto antes do informe da petición 
do Parlamento Europeo, realizada pola ARCH a través do IAoHRD e da ONU ao longo de varios 
meses, formulou e publicou o discurso orixinal de ARCHE e o Comité Federal Alemán de Dereito e
Protección do Consumidor, rematou varias inscricións e o chanceler de Alemaña, o Dr. Angela 
Merkel, e esixiu que comerciaran, ARCHE formulou, enviou e publicou a chamada de axuda ao 
presidente dos Estados Unidos de América, Donald J. Trump, e ao presidente da Federación Rusa, 
Vladimir W. Putin, enviaron con nos seus gastos SOS-Hilferufe en todos os países, despois de que 
China e Xapón publicitase plenamente as probas non só en Alemaña que secuestraran delitos de 
dereitos humanos - incluso - só.

Agora mesmo, ARCHE dirixe a túa declaración
e publicidade mundial.

.
Nesta posición, ARCHE segue sendo o único chamado herbeizur aliado,
comparten isto co coñecemento da ONU e as evidencias básicas
o goberno en Alemaña.

A evidencia dos abusos dos dereitos humanos cometidos
"Kinderraub [non só] en Alemaña - Alienación parental - Síndrome de alienación parental", kid - 
eke - acaba de ser nomeada,
mentir coa resolución dúas veces estendida 2C 209/15
e co informe do ARCHE e do IAoHRD e do relator especial das Nacións Unidas sobre a tortura e 
outros castigos, tratos ou castigos crueis, inhumanos ou graves (CIDTP), a Organización das 
Nacións Unidas.

O fráxil goberno de Merkel debía establecer a embarcación.

Os Aliados tiveron que intervir en Alemaña
para lei e orde,
para a garantía do contido do dereito fundamental,
pola liberdade e seguridade do cidadán en Alemaña
coidar a preocupación.

O goberno de Merkel foi neglixente
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engadiu numerosos danos ás persoas durante anos
- a pesar de sabelo!

Este é un crime de guerra aos ollos da ARCHE
grandes proporcións fronte á súa propia poboación
e este goberno debe ser privado de poder.
.
A chanceler Merkel ten que pasar a ser responsable dos seus crimes.
.
Se prevé que Merkel terá Kinderraub [non só] en Alemaña - Secuestro de pais e fillos - Síndrome de
alienación parental, incluído o desenvolvemento, a alienación e o dano, para expor aos nenos a 
postos indefensos, así, sen pais, sen familia.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Quen busque a outra persoa pola forza, ameazando cun despropósito sensible ou por unha lista, 
para axudalos na colocación desamparada ou prestar servizo nun centro militar ou militar no 
estranxeiro, estará suxeito á súa prisión. Castiga os anos.
(2) En casos menos graves, a pena de cadea é de seis meses a cinco anos. "

.
GLOBAL SOBRE A PROCLAMACIÓN
.
Estes bits de ARCHE e os aliados e a ONU foron transmitidos aos tradutores de Google nos 108 
idiomas seguintes para ilustrar a chamada global desta proclamación:

*
Con esta chamada, ARCHE ampliou as súas capacidades de presentación de informes á próxima 
violación de dereitos humanos Kinderraub [non só] en Alemaña - Alienación parental - Síndrome de
alienación parental a nivel federal, europeo e mundial. Elimináronse as probas das violacións dos 
dereitos humanos e os aliados e outros gobernos perseguen as picaduras para intervir.
.
Por favor, chora!

.

.

.

Se na procura da túa idade de 8 e 11 anos roubaron e ata o día de hoxe os fillos masivamente 
estranxeiros fundaron Heiderose Manthey o ARCHE. 
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