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ARCHE apela aos Aliados e à ONU para que reconstruam
Substitua o governo do Dr. Angela Merkel
Garantir a implementação da Lei Básica na Alemanha
2020/04/24

ARCHE: "Confiamos em Deus!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Nos últimos 20 anos, a ARCHE¹ registrou incontáveis denúncias federais, européias
e mundiais de vítimas, destinos únicos e mortes da Alemanha e de muitos outros países relacionados
à violação de direitos humanos "Kinderraub [não apenas] na Alemanha - pai-filho-pai" Síndrome de
Alienação ", brevemente - não chamada, publicada, a ARCHE criou uma rede mundial de vítimas, 
vítimas, associações de assistência social (ONGs), cientistas e especialistas, pouco antes do 
relatório da petição do Parlamento Europeu, conduzido pela ARCHE através do IAoHRD e da 
ONU, durante vários meses, formulou e publicou o discurso original da ARCHE e do Comitê 
Federal Alemão de Direito e Defesa do Consumidor, finalizou vários registros e o Chanceler da 
Alemanha, Dr. Angela Merkel, e exigiu que negociassem, a ARCHE formulou, enviou e publicou o 
Pedido de Ajuda ao Presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump, e ao Presidente 
da Federação Russa, Vladimir W. Putin, que enviaram com gastando o SOS-Hilferufe em todos os 
países, depois da China e do Japão e divulgando totalmente as evidências, não apenas na Alemanha 
que sequestraram violações de direitos humanos - mesmo - apenas.

No momento, a ARCHE está direcionando sua declaração
e publicidade mundial.

.
Nesta posição, a ARCHE continua sendo o único chamado herbeizur aliado,
eles compartilham isso com o conhecimento da ONU e as evidências de fundo
o governo na Alemanha.

A evidência dos abusos dos direitos humanos cometidos
"Kinderraub [nicht nur] na Alemanha - Alienação parental - Síndrome de alienação parental", kid - 
eke - apenas nomeado,
deite-se com a RESOLUÇÃO 2C 209/15, duas vezes estendida
e com os relatórios do ARCHE e do IAoHRD e do Relator Especial da ONU sobre Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Graves (CIDTP), a Organização das Nações Unidas.

O frágil governo de Merkel deve ter estabelecido o ofício.

Os Aliados tiveram que intervir na Alemanha
por lei e ordem,
pela garantia do conteúdo do direito fundamental,
pela liberdade e segurança do cidadão na Alemanha
cuide da preocupação.

O governo de Merkel foi negligente
adicionou incontáveis danos às pessoas por anos
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- apesar de saber!

Este é um crime de guerra aos olhos do ARCHE
grandes proporções contra sua própria população
e esse governo deve ser privado de poder.
.
O chanceler Merkel tem que ir e ser responsabilizado por seus crimes!
.
Prevê-se que Merkel tenha o Kinderraub [não apenas] na Alemanha - Rapto Pais-Filho - Síndrome 
de Alienação Parental, incluindo Desenvolvimento, Alienação e Dano, para expor as crianças a 
posições desamparadas - portanto, sem pais, sem família.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Quem procurar outra pessoa pela força, ameaçando com um absurdo suscetível ou por uma lista,
para ajudá-la na colocação desamparada ou para prestar serviços em instalações militares ou 
militares no exterior, estará sujeita à liberdade de prisão delas. Punir os anos.
(2) Em casos menos graves, a pena de prisão é de seis meses a cinco anos. "

.
GLOBAL NA PROCLAMAÇÃO
.
Esses trechos da ARCHE e dos Aliados e da ONU foram transmitidos via tradutores do Google nos 
108 idiomas a seguir para tornar visível a chamada global desta proclamação:

*
Com essa ligação, a ARCHE expandiu suas possibilidades de denunciar a futura violação dos 
direitos humanos Kinderraub [não apenas] na Alemanha - Quitação pais-filho - Síndrome de 
alienação parental nos níveis federal, europeu e mundial. As evidências das violações de direitos 
humanos encontradas foram erradicadas e as mordidas para intervir estão sendo perseguidas pelos 
Aliados e outros governos.
.
Por favor chore!

.

.

.

Na busca por sua idade de 8 e 11 anos assaltada e até hoje filhos massivamente separados fundaram 
Heiderose Manthey, o ARCHE. 
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