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ARCHE wzywa Aliantów i ONZ do odbudowy
Zastąp rząd dr Angela Merkel
Zabezpiecz wdrożenie ustawy zasadniczej w Niemczech
24.04.2020

ARCHE: „Ufamy Bogu!” Zdjęcie: Heiderose Manthey.
,
Keltern-Weiler. W ciągu ostatnich 20 lat ARCHE¹ informował o niezliczonych raportach 
federalnych, europejskich i światowych na temat ofiar, samotnych losów i zgonów z Niemiec i 
wielu innych krajów w związku z naruszeniem praw człowieka „Kinderraub [nie tylko] w 
Niemczech - rodzic-dziecko-rodzic” Syndrom Alienacji ”, krótko - nie nazywany, opublikowany - 
ARCHE utworzyło ogólnoświatową sieć ofiar, ofiar, stowarzyszeń opieki społecznej (NGO), 
naukowców i ekspertów, tuż przed raportem petycji Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonym 
przez ARCH za pośrednictwem IAoHRD i ONZ w ciągu kilku miesięcy sformułował i opublikował
oryginalne przemówienie ARCHE i Federalnego Niemieckiego Komitetu Prawa i Ochrony 
Konsumentów, ukończył kilka rejestracji i kanclerz Niemiec, Dr. Angela Merkel i żądając handlu, 
ARCHE sformułowała, wysłała i opublikowała wezwanie do pomocy prezydentowi Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Donaldowi J. Trumpowi oraz prezydentowi Federacji Rosyjskiej 
Władimirowi W. Putinowi, którzy wysłali z w swoich wydatkach SOS-Hilferufe we wszystkich 
krajach, po Chinach i Japonii, w pełni opublikował dowody, że nie tylko w Niemczech porywają się
przestępstwa związane z prawami człowieka, a nawet tylko.

W tej chwili ARCHE kieruje wyciągiem
i światowy rozgłos.

,
W tej pozycji ARCHE pozostaje jedynym sprzymierzonym herbeizurem,
dzielą się tym z wiedzą ONZ i materiałami dowodowymi
rząd w Niemczech.

Dowody popełnionego naruszenia praw człowieka
„Kinderraub [nie tylko] w Niemczech - alienacja rodzicielska - syndrom alienacji rodzicielskiej”, 
dziecko - eke - właśnie nazwane,
leżeć z dwukrotnie przedłużoną ROZDZIELCZOŚCIĄ 2C 209/15
oraz ze sprawozdaniami ARCHE i IAoHRD oraz specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. tortur i 
innego okrutnego, nieludzkiego lub poważnego traktowania lub karania (CIDTP) Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Kruchy rząd Merkel musiał odłożyć statek.

Alianci musieli interweniować w Niemczech
dla prawa i porządku,
w celu zagwarantowania treści prawa podstawowego,
dla wolności i bezpieczeństwa obywatela w Niemczech
dbaj o zmartwienie.
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Rząd Merkel zaniedbał
przez lata powodował niezliczone szkody dla ludzi
- pomimo wiedzy!

To jest zbrodnia wojenna w oczach ARCHE
duże proporcje w stosunku do własnej populacji
i ten rząd musi być pozbawiony władzy.
,
Kanclerz Merkel musi iść i zostać rozliczona za twoje zbrodnie!
,
Przewiduje się, że Merkel ma Kinderraub [nie tylko] w Niemczech - porwanie rodzic-dziecko - 
syndrom alienacji rodzicielskiej, w tym rozwój, wyobcowanie i uszkodzenie, w celu narażenia 
dzieci na bezradne pozycje - a więc bez rodziców, bez rodziny.
,
„§ 234 Menschenraub.
(1) Każdy, kto szuka innej osoby siłą, grożąc podatnym nonsensem lub listą, aby pomóc jej w 
bezbronnym umieszczeniu lub w służbie wojskowej lub podobnej do wojska placówki za granicą, 
podlega wolności pozbawienia wolności od nich. Kara lat.
(2) W mniej poważnych przypadkach kara pozbawienia wolności wynosi od sześciu miesięcy do 
pięciu lat. ”

,
GLOBALNIE W SPRAWIE PROBLAMACJI
,
Te fragmenty ARCHE oraz sojuszników i ONZ zostały przekazane tłumaczom Google w 
następujących 108 językach w celu dalszego zilustrowania globalnego wezwania tej proklamacji:

*
Dzięki temu wezwaniu ARCHE rozszerzyło swoje możliwości zgłaszania się do nadchodzącego 
naruszenia praw człowieka Kinderraub [nie tylko] w Niemczech - Absolutorium rodzic-dziecko - 
Syndrom alienacji rodzicielskiej na szczeblu federalnym, europejskim i światowym. Dowody 
wykrytych przypadków łamania praw człowieka zostały wyeliminowane, a alianci i inne rządy 
kontynuują ukąszenia w celu interwencji.
,
Proszę, płacz!

,
,
,

W poszukiwaniu twojego wieku 8 i 11 lat obrabowano i do dziś masowo wyobcowani synowie 
założyli Heiderose Manthey ARCHE. 
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