Griechisch
Ο ΑΡΧΕ καλεί τους Συμμάχους και τον ΟΗΕ να ανοικοδομήσουν
Αντικαταστήστε την κυβέρνηση του Dr. Άνγκελα Μέρκελ
Εξασφαλίστε την εφαρμογή του βασικού νόμου στη Γερμανία
04/24/2020
ARCHE: «Εμπιστευόμαστε τον Θεό!» Φωτογραφία: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Τα τελευταία 20 χρόνια, η ARCHE¹ έχει αναφέρει αμέτρητες αναφορές σε
ομοσπονδιακά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια θύματα, μοίρες και θανάτους από τη Γερμανία και
πολλές άλλες χώρες σε σχέση με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων "Kinderraub [όχι
μόνο] στη Γερμανία - Γονέας-παιδί-γονέας" Σύνδρομο αποξένωσης ", εν συντομία - δεν καλείται,
δημοσιεύθηκε, το ARCHE δημιούργησε ένα παγκόσμιο δίκτυο θυμάτων, θυμάτων, ενώσεων
πρόνοιας (ΜΚΟ), επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, λίγο πριν από την έκθεση της αναφοράς του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διενήργησε το ARCHE μέσω του IAoHRD και του ΟΗΕ για
αρκετούς μήνες, διατύπωσε και δημοσίευσε την αρχική ομιλία του ARCHE και της Ομοσπονδιακής
Γερμανικής Επιτροπής Δικαίου και Προστασίας των Καταναλωτών, ολοκλήρωσε αρκετές εγγραφές
και ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Δρ. Η Άνγκελα Μέρκελ και ζήτησαν να κάνουν εμπόριο, η
ARCHE διατύπωσε, έστειλε και δημοσίευσε την Πρόσκληση για Βοήθεια στον Πρόεδρο των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ και στον Πρόεδρο της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ W. Πούτιν, έστειλαν με στις δαπάνες τους SOS-Hilferufe σε όλες τις
χώρες, μετά την Κίνα και την Ιαπωνία και δημοσίευσε πλήρως τα αποδεικτικά στοιχεία που όχι
μόνο στη Γερμανία απαγάγουν εγκλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων - ακόμη και - μόνο.
Αυτήν τη στιγμή, ο ΑΡΧΕ κατευθύνει τη δήλωσή σας
και παγκόσμια δημοσιότητα.
.
Σε αυτή τη θέση, το ARCHE παραμένει το μόνο συμμαχικό herbeizur που καλεί,
το μοιράζονται με τις γνώσεις του ΟΗΕ και τα βασικά στοιχεία
η κυβέρνηση στη Γερμανία.
Τα στοιχεία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν
"Kinderraub [όχι μόνο] στη Γερμανία - Γονική αποξένωση - Σύνδρομο γονικής αποξένωσης", παιδί
- eke - μόλις ονομάστηκε,
ψέμα με το διπλάσιο εκτεταμένο ΨΗΦΙΣΜΑ 2C 209/15
και με την αναφορά του ARCHE και του IAoHRD και του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα
βασανιστήρια και την άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή σοβαρή μεταχείριση ή τιμωρία (CIDTP), τον
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.
Η εύθραυστη κυβέρνηση της Μέρκελ πρέπει να έχει καθορίσει την τέχνη.
Οι Σύμμαχοι έπρεπε να επέμβουν στη Γερμανία
για νόμο και τάξη,
για την εγγύηση του περιεχομένου του θεμελιώδους δικαιώματος,
για την ελευθερία και την ασφάλεια του πολίτη στη Γερμανία
φροντίστε την ανησυχία.
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Η κυβέρνηση της Μέρκελ ήταν αμέλεια
πρόσθεσε αμέτρητες ζημιές στους ανθρώπους για χρόνια
- παρά το να το γνωρίζεις!
Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου στα μάτια του ΑΡΧΕ
μεγάλες αναλογίες έναντι του πληθυσμού τους
και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να στερηθεί της εξουσίας.
.
Η καγκελάριος Μέρκελ πρέπει να φύγει και να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά σας!
.
Η Μέρκελ προβλέπεται ότι θα έχει το Kinderraub [όχι μόνο] στη Γερμανία - Απαγωγή γονέαπαιδιού - Σύνδρομο γονικής αποξένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της αποξένωσης
και της ζημίας, για να εκθέσει τα παιδιά σε αβοήθητες θέσεις - έτσι, χωρίς γονείς, χωρίς οικογένεια.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Όποιος αναζητήσει άλλο άτομο με βία, απειλώντας με ευαίσθητη ανοησία ή από κατάλογο, για
να τους βοηθήσει σε ανίσχυρη τοποθέτηση ή να υπηρετήσει σε στρατιωτική ή στρατιωτική
εγκατάσταση στο εξωτερικό, υπόκειται σε ελευθερία φυλάκισης από αυτά. Τιμωρήστε τα χρόνια.
(2) Σε λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις, η ποινή φυλάκισης είναι έξι μήνες έως πέντε έτη. "
.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
.
Αυτά τα κομμάτια του ARCHE και των Συμμάχων και του ΟΗΕ έχουν μεταδοθεί σε μεταφραστές
της Google στις ακόλουθες 108 γλώσσες για να επεξηγήσουν περαιτέρω την παγκόσμια έκκληση
αυτής της διακήρυξης:
*
Με αυτήν την κλήση, το ARCHE έχει επεκτείνει τις δυνατότητές του να αναφέρει την επικείμενη
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Kinderraub [όχι μόνο] στη Γερμανία - Απαλλαγή γονέαπαιδιού - Σύνδρομο γονικής αποξένωσης σε ομοσπονδιακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα
αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρέθηκαν έχουν
εξαλειφθεί και τα τσιμπήματα παρέμβασης επιδιώκονται από τους Συμμάχους και άλλες
κυβερνήσεις.
.
Παρακαλώ κλάψε!
.
.
.
Στην αναζήτηση της ηλικίας σας 8 και 11 ετών ληστεύτηκαν και μέχρι σήμερα μαζικά
αποχωρισμένοι γιοι ίδρυσαν τον Heiderose Manthey the ARCHE.
O ARCHE kaleí tous Symmáchous kai ton OIE na anoikodomísoun Antikatastíste tin kyvérnisi tou
Dr. Án'nkela Mérkel Exasfalíste tin efarmogí tou vasikoú nómou sti Germanía 04/24/2020 ARCHE:
«Empistevómaste ton Theó!» Fotografía: Heiderose Manthey. . Keltern-Weiler. Ta teleftaía 20
chrónia, i ARCHE¹ échei anaférei amétrites anaforés se omospondiaká, evropaïká kai pankósmia
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thýmata, moíres kai thanátous apó ti Germanía kai pollés álles chóres se schési me tin paravíasi ton
anthropínon dikaiomáton "Kinderraub [óchi móno] sti Germanía - Gonéas-paidí-gonéas" Sýndromo
apoxénosis ", en syntomía - den kaleítai, dimosiéfthike, to ARCHE dimioúrgise éna pankósmio
díktyo thymáton, thymáton, enóseon prónoias (MKO), epistimónon kai empeirognomónon, lígo
prin apó tin ékthesi tis anaforás tou Evropaïkoú Koinovoulíou, pou dienírgise to ARCHE méso tou
IAoHRD kai tou OIE gia arketoús mínes, diatýpose kai dimosíefse tin archikí omilía tou ARCHE
kai tis Omospondiakís Germanikís Epitropís Dikaíou kai Prostasías ton Katanalotón, oloklírose
arketés engrafés kai o Kankelários tis Germanías, Dr. I Án'nkela Mérkel kai zítisan na kánoun
empório, i ARCHE diatýpose, ésteile kai dimosíefse tin Prósklisi gia Voítheia ston Próedro ton
Inoménon Politeión tis Amerikís, Ntónalnt Trab kai ston Próedro tis Rosikís Omospondías,
Vlantimír W. Poútin, ésteilan me stis dapánes tous SOS-Hilferufe se óles tis chóres, metá tin Kína
kai tin Iaponía kai dimosíefse plíros ta apodeiktiká stoicheía pou óchi móno sti Germanía
apagágoun enklímata anthropínon dikaiomáton - akómi kai - móno. Aftín ti stigmí, o ARCHE
katefthýnei ti dílosí sas kai pankósmia dimosiótita. . Se aftí ti thési, to ARCHE paraménei to móno
symmachikó herbeizur pou kaleí, to moirázontai me tis gnóseis tou OIE kai ta vasiká stoicheía i
kyvérnisi sti Germanía. Ta stoicheía gia tis paraviáseis ton anthropínon dikaiomáton pou
diapráchthikan "Kinderraub [óchi móno] sti Germanía - Gonikí apoxénosi - Sýndromo gonikís
apoxénosis", paidí - eke - mólis onomástike, pséma me to diplásio ektetaméno PSIFISMA 2C
209/15 kai me tin anaforá tou ARCHE kai tou IAoHRD kai tou Eidikoú Eisigití tou OIE gia ta
vasanistíria kai tin álli sklirí, apánthropi í sovarí metacheírisi í timoría (CIDTP), ton Organismó ton
Inoménon Ethnón. I éfthrafsti kyvérnisi tis Mérkel prépei na échei kathorísei tin téchni. Oi
Sýmmachoi éprepe na epémvoun sti Germanía gia nómo kai táxi, gia tin engýisi tou periechoménou
tou themeliódous dikaiómatos, gia tin elefthería kai tin asfáleia tou políti sti Germanía frontíste tin
anisychía. I kyvérnisi tis Mérkel ítan améleia prósthese amétrites zimiés stous anthrópous gia
chrónia - pará to na to gnorízeis! Aftó eínai éna énklima polémou sta mátia tou ARCHE megáles
analogíes énanti tou plithysmoú tous kai aftí i kyvérnisi prépei na steritheí tis exousías. . I
kankelários Mérkel prépei na fýgei kai na logodotísei gia ta enklímatá sas! . I Mérkel provlépetai óti
tha échei to Kinderraub [óchi móno] sti Germanía - Apagogí gonéa-paidioú - Sýndromo gonikís
apoxénosis, symperilamvanoménis tis anáptyxis, tis apoxénosis kai tis zimías, gia na ekthései ta
paidiá se avoíthites théseis - étsi, chorís goneís, chorís oikogéneia. . "§ 234 Menschenraub. (1)
Ópoios anazitísei állo átomo me vía, apeilóntas me evaísthiti anoisía í apó katálogo, gia na tous
voithísei se aníschyri topothétisi í na ypiretísei se stratiotikí í stratiotikí enkatástasi sto exoterikó,
ypókeitai se elefthería fylákisis apó aftá. Timoríste ta chrónia. (2) Se ligótero sovarés periptóseis, i
poiní fylákisis eínai éxi mínes éos pénte éti. " . PANKOSMIO STO PROGRAMMA . Aftá ta
kommátia tou ARCHE kai ton Symmáchon kai tou OIE échoun metadotheí se metafrastés tis
Google stis akólouthes 108 glósses gia na epexigísoun peraitéro tin pankósmia ékklisi aftís tis
diakíryxis: * Me aftín tin klísi, to ARCHE échei epekteínei tis dynatótités tou na anaférei tin
epikeímeni paravíasi ton anthropínon dikaiomáton Kinderraub [óchi móno] sti Germanía - Apallagí
gonéa-paidioú - Sýndromo gonikís apoxénosis se omospondiakó, evropaïkó kai pankósmio epípedo.
Ta apodeiktiká stoicheía gia tis paraviáseis ton anthropínon dikaiomáton pou vréthikan échoun
exaleiftheí kai ta tsimpímata parémvasis epidiókontai apó tous Symmáchous kai álles kyverníseis. .
Parakaló klápse! . . . Stin anazítisi tis ilikías sas 8 kai 11 etón listéftikan kai méchri símera maziká
apochorisménoi gioi ídrysan ton Heiderose Manthey the ARCHE.
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