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ARCHE fa una crida als Aliats i a l’ONU perquè es reconstrueixin
Substitueix el govern del Dr. Angela Merkel
Garantir la implementació de la Llei bàsica a Alemanya
04/24/2020

ARQUEU: "Confiem en Déu!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Durant els darrers vint anys, ARCHE¹ ha informat de infinitat d’informes federals, 
europeus i mundials sobre víctimes, sorts únics i morts d’Alemanya i molts altres països en relació 
amb la violació dels drets humans "Kinderraub [no només] a Alemanya - Pare-fill-progenitor". El 
síndrome de l'alienació ", publicat breument, no anomenat, ARCHE ha establert una xarxa mundial 
de víctimes, víctimes, associacions assistencials (ONG), científics i experts, just abans de l'informe 
de la petició del Parlament Europeu, realitzada per l'ARCH. a través de la IAoHRD i l’ONU al llarg
de diversos mesos, va formular i publicar el discurs original per ARCHE i el Comitè Federal 
Alemany de Dret i Protecció del Consumidor, va acabar diverses inscripcions i el canceller 
d’Alemanya, el Dr. Angela Merkel, i va exigir que comercessin, ARCHE va formular, enviar i 
publicar la Crida per ajudar al president dels Estats Units d’Amèrica, Donald J. Trump, i al 
president de la Federació Russa, Vladimir W. Putin, que van enviar amb en la seva despesa SOS-
Hilferufe a tots els països, després que la Xina i el Japó i es fessin públics completament les proves 
no només a Alemanya que segrestessin delictes de drets humans, fins i tot, només.

Ara mateix, ARCHE dirigeix la vostra declaració
i publicitat mundial.

.
En aquesta posició, ARCHE continua sent l’única herbaizur aliada que crida,
ho comparteixen amb el coneixement de l’ONU i les evidències de fons
el govern a Alemanya.

L’evidència dels abusos dels drets humans comesos
"Kinderraub [no només] a Alemanya - Parellal Alienation - Parental Alienation Syndrome", kid - 
eke - acaba de nomenar-se,
mentir amb la RESOLUCIÓ 2C 209/15, dues vegades estesa
i amb l’informe de l’ARCHE i de la IAoHRD i del relator especial de les Nacions Unides sobre la 
tortura i altres càstigs o càstigs cruels, inhumans o greus (CIDTP), l’Organització de les Nacions 
Unides.

El fràgil govern de Merkel degué prescindir de l’art.

Els aliats van haver d’intervenir a Alemanya
per llei i ordre,
per a la garantia del contingut del dret fonamental,
per la llibertat i la seguretat del ciutadà a Alemanya
cuidar la preocupació.

El govern de Merkel va ser negligent
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va afegir incomptables danys a la gent durant anys
- malgrat saber-ho!

Es tracta d’un crim de guerra als ulls de l’ARXE
grans proporcions contra la seva pròpia població
i aquest govern ha de ser privat del poder.
.
La cancellera Merkel ha de ser explicada pels seus crims.
.
Es preveu que Merkel tingui Kinderraub [no només] a Alemanya - Abducció de pares i fills - 
síndrome d’alienació parental, inclosos el desenvolupament, l'alienació i els danys, per exposar els 
nens a posicions indefenses, així, sense pares, sense família.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Qui busqui una altra persona per força, amenaçant amb un absurd sensible o per una llista, per 
ajudar-los en la col·locació indefensa o per prestar servei en un equipament militar o militar a 
l'estranger, serà sotmès a la llibertat d'empresonament. Castiga els anys.
(2) En casos menys greus, la pena de presó és de sis mesos a cinc anys. "

.
GLOBAL SOBRE LA PROCLAMACIÓ
.
Aquests bits d’ARCHE i els Aliats i l’ONU s’han transmès a través de traductors de Google en els 
següents 108 idiomes per fer visible la crida global d’aquesta proclamació:

*
Amb aquesta trucada, ARCHE ha ampliat les seves possibilitats d’informar a la propera violació de 
drets humans Kinderraub [no només] a Alemanya - Descàrrega de pares i fills - Síndrome 
d’alienació parental a nivell federal, europeu i mundial. Les proves de violacions dels drets humans 
trobades han estat esborrades i els aliats i altres governs persegueixen les picades per intervenir.
.
Si us plau, plora!

.

.

.

En la recerca de la vostra edat de 8 i 11 anys va robar i fins avui fills massivament estranys van 
fundar Heiderose Manthey l'ARXE.

Seite 2 von 2


