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ARCHE face apel la aliați și ONU să reconstruiască
Înlocuiți guvernul Dr. Angela Merkel
Asigurați punerea în aplicare a Legii de bază în Germania
2020-04-24

ARHE: „Avem încredere în Dumnezeu!” Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. În ultimii 20 de ani, ARCHE¹ a raportat nenumărate rapoarte federale, europene și 
la nivel mondial despre victime, sorti unice și decese din Germania și multe alte țări în legătură cu 
încălcarea drepturilor omului "Kinderraub [nu numai] în Germania - Părinte-copil-părinte" 
Sindromul de înstrăinare ", pe scurt - nu este numit, publicat, ARCHE a înființat o rețea mondială 
de victime, victime, asociații de asistență socială (ONG), oameni de știință și experți, chiar înainte 
de raportul petiției Parlamentului European, realizat de ARCH prin IAoHRD și ONU de-a lungul 
mai multor luni, a formulat și publicat discursul original de către ARCHE și Comitetul Federal 
German pentru Drept și Protecția Consumatorilor, a încheiat mai multe înregistrări, iar cancelarul 
Germaniei, Dr. Angela Merkel și a cerut să facă comerț, ARCHE a formulat, a trimis și a publicat 
Apelul pentru ajutor președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, și președintelui 
Federației Ruse, Vladimir W. Putin, au trimis împreună cu în cheltuielile lor SOS-Hilferufe în toate 
țările, după ce China și Japonia și au publicizat pe deplin dovezile care nu sunt doar în Germania 
răpirea infracțiunilor pentru drepturile omului - chiar - doar.

În acest moment, ARCHE îți direcționează declarația
și publicitate mondială.

.
În această poziție, ARCHE rămâne singurul apel al herbeizurului aliat,
ei împărtășesc acest lucru cu cunoștințele ONU și cu probele de fond
guvernul din Germania.

Dovada abuzurilor comise de drepturile omului
"Kinderraub [nu numai] în Germania - Alienarea parentală - sindromul de alienație parentală", copil
- eke - doar numit,
se află cu rezoluția de două ori extinsă 2C 209/15
și cu raportarea ARCHE și a IAoHRD și a raportorului special al ONU pentru tortură și alte pedepse
sau tratamente crude, inumane sau grave (CIDTP), Organizația Națiunilor Unite.

Guvernul fragil al Merkelului a trebuit să stabilească ambarcațiunea.

Aliații au trebuit să intervină în Germania
pentru lege și ordine,
pentru garantarea conținutului dreptului fundamental,
pentru libertatea și securitatea cetățeanului din Germania
ai grijă de griji.

Guvernul Merkel a fost neglijent
a adăugat nenumărate daune oamenilor ani de zile
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- în ciuda știrii!

Aceasta este o crimă de război în ochii ARCHEI
proporții mari față de propria populație
iar acest guvern trebuie să fie lipsit de putere.
.
Cancelarul Merkel trebuie să meargă și să fie dat în considerare pentru crimele tale!
.
Se preconizează că Merkel va avea Kinderraub [nu numai] în Germania - Răpirea Părinților-Copil - 
Sindromul de Alienare a Părinților, inclusiv Dezvoltare, Alienare și Daune, pentru a expune copiii în
poziții neajutorate - astfel, fără părinți, fără familie.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Oricine caută o altă persoană cu forța, amenințând cu o prostie sensibilă sau printr-o listă, pentru
a-i ajuta în plasarea neajutorată sau pentru a presta un serviciu într-o instalație militară sau militară 
în străinătate, va fi supus libertății de închisoare din partea acestora. Pedepsiți anii.
(2) În cazuri mai puțin severe, pedeapsa cu închisoarea este de la șase luni la cinci ani. "

.
GLOBAL PE PROCLAMARE
.
Aceste bucăți de ARCHE și Aliați și ONU au fost transmise traducătorilor Google în următoarele 
108 limbi pentru a ilustra în continuare apelul global al acestei proclamații:

*
Cu acest apel, ARCHE și-a extins posibilitățile de raportare la viitoarea încălcare a drepturilor 
omului Kinderraub [nu numai] în Germania - Descărcarea de părinți-copii - Sindromul de alienație 
parentală la nivel federal, european și mondial. Dovada încălcărilor drepturilor omului găsite a fost 
eradicată și mușcăturile de intervenit sunt urmărite de Aliați și alte guverne.
.
Vă rog să plângeți!

.

.

.

Dacă în căutarea vârstei de 8 și 11 ani a jefuit și până astăzi, fiii masivi înstrăinați au fondat 
Heiderose Manthey ARCHE.
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