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ARCHE aicina sabiedrotos un ANO atjaunot
Aizstāt valdību Dr. Andžela Merkele
Nodrošināt pamatlikuma īstenošanu Vācijā
2020/04/24

ARHE: “Mēs uzticamies Dievam!” Foto: Heiderose Manteija.
.
Keltern-Weiler. Pēdējo 20 gadu laikā ARCHE¹ ir ziņojis par neskaitāmiem federāliem, Eiropas un 
pasaules mēroga ziņojumiem par upuriem, atsevišķiem likteņiem un nāves gadījumiem no Vācijas 
un daudzām citām valstīm saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumu "Kinderraub [ne tikai] Vācijā - 
vecāks-bērns-vecāks" Atsvešināšanās sindroms ", īsi - netiek izsaukts, publicēts, ARCHE ir 
izveidojis vispasaules upuru, upuru, labklājības asociāciju (NVO), zinātnieku un ekspertu tīklu tieši 
pirms ziņojuma par Eiropas Parlamenta petīciju, ko veica ARCH caur IAoHRD un ANO vairāku 
mēnešu laikā noformulēja un publicēja ARCHE un Vācijas Federālās tiesību un patērētāju 
aizsardzības komitejas oriģinālo runu, pabeidza vairākas reģistrācijas un Vācijas kanclere Dr. 
Andžela Merkele un pieprasīja, lai viņi tirgojas. ARCHE noformulēja, nosūtīja un publicēja 
palīdzības aicinājumu Amerikas Savienoto Valstu prezidentam Donaldam J. Trumpam un Krievijas 
Federācijas prezidentam Vladimiram V. Putinam, kurus viņi nosūtīja kopā ar tērējot SOS-Hilferufe 
visās valstīs pēc Ķīnas un Japānas un pilnībā publiskojot pierādījumus ne tikai Vācijā, nolaupot 
tikai cilvēktiesību pārkāpumus, pat tikai.

Šobrīd ARCHE virza jūsu paziņojumu
un pasaules publicitāte.

.
Šajā amatā ARCHE joprojām ir vienīgais sabiedroto herbeizuru aicinājums,
viņi to dalās ar ANO zināšanām un pamata pierādījumiem
valdība Vācijā.

Pierādījumi par izdarītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem
"Kinderraub [ne tikai] Vācijā - vecāku atsvešināšanās - vecāku atsvešināšanās sindroms", bērns - 
eke - tikko nosaukts,
gulēt ar divreiz pagarinātu REZOLŪCIJU 2C 209/15
un ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ARCHE un IAoHRD un ANO īpašā referenta spīdzināšanas 
un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai nopietnas izturēšanās vai soda (CIDTP) ziņojumiem.

Trauslajai Merkeles valdībai, protams, vajadzēja nolaist kuģi.

Sabiedrotajiem bija jāiejaucas Vācijā
likumībai un kārtībai,
pamattiesību satura garantēšanai,
par pilsoņa brīvību un drošību Vācijā
rūpēties par raizēm.

Merkeles valdība izturējās nolaidīgi
gadiem pievienoja neskaitāmus zaudējumus tautai
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- par spīti zināšanai!

ARCHE acīs tas ir kara noziegums
lielas proporcijas pret viņu pašu iedzīvotājiem
un šai valdībai ir jāatņem vara.
.
Kanclerei Merkelei ir jāiet un jāatskaitās par jūsu noziegumiem!
.
Tiek prognozēts, ka Merkelei ir Kinderrauba [ne tikai] Vācijā - vecāku un bērnu nolaupīšana - 
vecāku atsvešināšanās sindroms, ieskaitot attīstību, atsvešināšanos un postījumus, lai pakļautu 
bērnus bezpalīdzības stāvokļiem - tātad bez vecākiem, bez ģimenes.
.
"234.§ Menschenraub.
(1) Tam, kurš ar spēku mēģina meklēt citu personu, piedraudot ar uzņēmīgām muļķībām vai ar 
sarakstu, lai palīdzētu viņiem bezpalīdzīgā izvietošanā vai sniegtu dienestu militārā vai 
militārpersonai līdzīgā objektā ārvalstīs, viņiem tiek piemērota brīvības atņemšana. Soda gadus.
(2) Mazāk smagos gadījumos cietumsods ir no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. "

.
VISPĀRĒJĀ PROCLAMĀCIJA
.
Šie ARCHE, sabiedroto un ANO biti ir nosūtīti, izmantojot Google tulkotājus šādās 108 valodās, lai
padarītu redzamu šīs proklamācijas kopējo aicinājumu:

*
Ar šo aicinājumu ARCHE ir paplašinājis savas iespējas ziņot par gaidāmo cilvēktiesību pārkāpumu 
Kinderraub [ne tikai] Vācijā - vecāku un bērnu izrakstīšana - vecāku atsvešināšanās sindroms 
federālā, Eiropas un pasaules līmenī. Tika iznīcināti pierādījumi par atrastajiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, un sabiedrotie un citas valdības rīkojas, lai iejauktos.
.
Lūdzu raudiet!

.

.

.

UfSameklējot jūsu 8 un 11 gadu vecumu, aplaupīti un līdz šai dienai masveidīgi atsvešināti dēli 
nodibināja Heiderose Manteju ARĶĒ. 
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