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ARCHE rifft déi Alliéiert an d'UNO op nei opzebauen
Ersat d'Regierung vum Dr. Angela Merkel
Sécherstellen d'Ëmsetzung vum Basis Gesetz an Däitschland
2020-04-24

ARCHE: "Mir vertrauen op Gott!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Fir déi lescht 20 Joer huet ARCHE¹ iwwer Féderalen, europäeschen a weltwäiten 
Onmass Berichter iwwer Affer, eenzege Schicksaler an Doudesfäll aus Däitschland a villen anere 
Länner a Verbindung mat der Mënscherechtsverletzung "Kinderraub [net nëmmen] an Däitschland" 
bericht - Elter-Kand-Elterendeel " Alienation Syndrome ", kuerz - net genannt, publizéiert, ARCHE 
huet e weltwäit Netzwierk vun Affer, Affer, Sozialverbänn (ONGen), Wëssenschaftler an Experten 
ageriicht, just virum Bericht vun der Petitioun vum Europäesche Parlament, gefouert vun der 
ARCH duerch den IAoHRD an der UN iwwer e puer Méint, déi originell Ried vum ARCHE an dem
Bundesdäitsche Komitee fir Gesetz a Verbraucherschutz formuléiert an publizéiert, hunn e puer 
Umeldungen ofgeschloss an d'Kanzlerin vun Däitschland, Dr. Angela Merkel, an huet gefrot datt si 
Handel hunn, ARCHE formuléiert, geschéckt a publizéiert den Uruff fir Hëllef un de President vun 
de Vereenegte Staate vun Amerika, Donald J. Trump, an un de President vun der russescher 
Federatioun, Vladimir W. Putin, si hu mat an hiren Ausgaben SOS-Hilferufe an alle Länner, no 
China a Japan a vollstänneg de Beweiser verëffentlecht hunn net nëmmen an Däitschland 
d'Mënscherechter Beleidegungen entfouert - och - nëmmen.

De Moment ass ARCHE direkt Är Ausso
a Welt Publizitéit.

.
An dëser Positioun bleift ARCHE deen eenzegen alliéierten Erbéiser, deen urufft,
si deelen dëst mat dem Wëssen vun der UNO an dem Hannergrond Beweiser
d'Regierung an Däitschland.

De Beweis vun de Mënscherechter Mëssbrauch deen sech engagéiert
"Kinderraub [nicht nur] an Däitschland - Parental Alienation - Parental Alienation Syndrome", 
Kand - eke - just benannt,
leien mat der zweemol verlängerter RESOLUTIOUN 2C 209/15
a mat der Berichterstattung vun der ARCHE an der IAoHRD an dem UN Spezial Rapporteur iwwer 
Folter an aner grausam, onmënschlech oder seriö Behandlung oder Strof (CIDTP), der 
Organisatioun vun de Vereenten Natiounen.

Déi ufälleg Regierung vu Merkel muss d'Handwierk festgeluecht hunn.

Déi Alliéiert haten an Däitschland anzegräifen
fir Gesetz an Uerdnung,
fir d'Garantie vum Inhalt vum fundamentale Recht,
fir d'Fräiheet a Sécherheet vum Bierger an Däitschland
pass op d'Suergen.
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D'Merkel Regierung war vernoléissegt
huet de Leit zënter Joren zimmlech Schued derbäi gesat
- trotz wëssen!

Dëst ass e Krichsverbriechen an den Ae vun der ARCHE
grouss Proportiounen géint hir eege Populatioun
an dës Regierung muss Muecht entzu ginn.
.
Kanzler Merkel muss goen a fir seng Verbrieche gerecht ginn!
.
D'Merkel gëtt virausgesot Kinderraub [net nëmmen] an Däitschland ze hunn - Elter-Kand 
Entféierung - Parental Alienation Syndrome, dorënner Entwécklung, Alienatioun a Schued, fir 
Kanner an hëlleflos Positiounen auszetauschen - also, ouni hir Elteren, ouni hir Famill ze 
bedreiwen.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Wien eng aner Persoun mat Gewalt sicht, andeems hien mat enger ufälleger Nonsense oder vun 
enger Lëscht bedroht, fir se an enger hëllefloser Plaz ze hëllefen oder e Service an enger 
militärescher oder militärescher ähnlecher Ariichtung am Ausland ze liwweren, soll ënner senge 
Prisongsstrof ënnerhalen. Bestroft d'Joren.
(2) A manner schwéiere Fäll ass d'Strof vum Prisong vu sechs Méint bis fënnef Joer. "

.
GLOBAL OP DER PROKLAMATIOUN
.
Dës Stécker vun ARCHE an den Alliéierten an der UNO goufen iwwer Google Iwwersetzer an de 
folgende 108 Sprooche weiderginn fir de globale Opruff vun dëser Proklamatioun siichtbar ze 
maachen:

*
Mat dësem Uruff huet ARCHE seng Berichtfäegkeeten op déi zukünfteg Mënscherechtsverletzung 
Kinderraub [net nëmmen] an Däitschland erweidert - Parental Alienation - Parental Alienation 
Syndrome op federalen, europäeschen a weltwäitem Niveauen. D'Beweiser fir 
d'Mënscherechterverletzungen fonnt goufen eradéiert an d'Bitte fir anzegräifen ginn vun den 
Alliéierten an aner Regierungen verfollegt.
.
W.e.g.!

.

.

.

UfIn der Sich no Ärem Alter vun 8 an 11 Joer berode sech an bis haut hu massiv bezeechent Jongen
den Heiderose Manthey d'ArCH gegrënnt. 
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