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ARCHE hvetur bandalagsríkin og SÞ til að endurreisa
Skipti ríkisstjórn Dr. Angela Merkel
Tryggja framkvæmd grundvallarlaga í Þýskalandi
2020/04/24

ARCHE: „Við treystum á Guð!“ Mynd: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Undanfarin 20 ár hefur ARCHE¹ greint frá sambandsríkjum, evrópskum og um 
allan heim óteljandi skýrslum um fórnarlömb, einstök örlög og dauðsföll frá Þýskalandi og mörgum
öðrum löndum í tengslum við mannréttindabrotið „Kinderraub [ekki aðeins] í Þýskalandi - 
Foreldrabarn-foreldri“ Framandi heilkenni “, stuttlega - ekki kallað, birt, ARCHE hefur sett upp 
alheimsnet fórnarlamba, fórnarlamba, velferðarsamtaka (félagasamtaka), vísindamanna og 
sérfræðinga, rétt áður en skýrsla Evrópuþingsins er lögð fram, gerð af ARCH í gegnum IAoHRD og
SÞ yfir nokkra mánuði, mótaði og birti upphaflega ræðu ARCHE og alríkis-þýska nefndarinnar um 
lög og neytendavernd, lauk nokkrum skráningum og kanslari Þýskalands, Dr. Angela Merkel, og 
krafðist þess að þau áttu viðskipti, ARCHE mótaði, sendi og birti ákall um hjálp til forseta 
Bandaríkjanna, Donald J. Trump, og forseta Rússlands, Vladimir W. Putin, sendu þeir með í 
útgjöldum sínum SOS-Hilferufe í öllum löndum, eftir Kína og Japan og kynntu að fullu 
sönnunargögnin, ekki aðeins í Þýskalandi sem ræntu mannréttindabrotum - jafnvel - eingöngu.

Núna beinir ARCHE yfirlýsingu þinni
og umfjöllun um heim allan.

.
Í þessari stöðu er ARCHE eini bandamanna herbeizur sem kallar,
þeir deila þessu með þekkingu SÞ og bakgrunnsgögn
ríkisstjórnarinnar í Þýskalandi.

Vísbendingar um mannréttindabrot framin
„Kinderraub [ekki aðeins] í Þýskalandi - Foreldrafjölgun - foreldraheilbrigðisheilkenni“, barn - eke 
- bara nefnt,
liggja við tvisvar útvíkkaða ályktun 2C 209/15
og með skýrslugerð ARCHE og IAoHRD og sérstaks skýrslugjafa Sameinuðu þjóðanna um 
pyndingar og aðra grimmar, ómannúðlegar eða alvarlegar meðferðir eða refsingar (CIDTP), samtök 
Sameinuðu þjóðanna.

Brothætt stjórn Merkel hlýtur að hafa lagt handverkið niður.

Bandamenn þurftu að grípa inn í Þýskaland
varðandi lög og reglu,
til að tryggja innihald grundvallarréttarins,
fyrir frelsi og öryggi borgarans í Þýskalandi
sjá um áhyggjurnar.

Ríkisstjórn Merkel var vanrækslu
bætti þjóðin óteljandi tjóni í mörg ár
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- þrátt fyrir að vita það!

Þetta er stríðsglæpur í augum ARCHE
stór hlutföll gagnvart eigin íbúum
og þessari ríkisstjórn verður að svipta valdinu.
.
Merkel kanslari verður að fara og verða gerð grein fyrir glæpum þínum!
.
Því er spáð að Merkel hafi Kinderraub [ekki aðeins] í Þýskalandi - Brottnám foreldra og barna - 
Alienation Syndrome, þar með talið þróun, framandi og skaði, til að fletta ofan af börnum í 
hjálparlausum stöðum - þannig, án foreldra, án fjölskyldu.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Sá sem leitar annars manns með valdi, með því að hóta með næmri vitleysu eða af lista, til að 
aðstoða þá við hjálparvana vistun eða veita þjónustu í her eða herlíkum aðstöðu erlendis, skal sæta 
fangelsi frá þeim. Refsaðu árin.
(2) Í minna alvarlegum tilvikum er refsing fangelsis sex mánuðir til fimm ár. “

.
GLOBAL Á FRAMKVÆMDIN
.
Þessir bitar af ARCHE og bandalagsríkjunum og SÞ hafa verið sendir til þýðenda Google á 
eftirfarandi 108 tungumálum til að skýra enn frekar alþjóðlegt símtal þessa boðunar:

*
Með þessu símtali hefur ARCHE aukið möguleika sína á að tilkynna um væntanlegt 
mannréttindabrot Kinderraub [ekki aðeins] í Þýskalandi - Foreldra-barnaheimild - 
Foreldraheilbrigðisheilkenni á alríkis-, evrópskum og alþjóðlegum vettvangi. Vísbendingunum um 
mannréttindabrotin sem fundist hefur verið útrýmt og bitin til að hafa afskipti eru fylgt af 
bandalagsríkjunum og öðrum ríkisstjórnum.
.
Vinsamlegast grátið!

.

.

.

Í leitinni að þínum 8 og 11 ára aldri rændum og enn þann dag í dag stofnuðu synjaðir synir 
Heiderose Manthey ARCHE. 
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