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АРЦХЕ позива савезнике и УН да се обнове
Замените владу Др. Ангела Меркел
Обезбедите примену основног закона у Немачкој
2020-04-24

АРЦХЕ: „Ми верујемо у Бога!“ Фото: Хеидеросе Мантхеи.
.
Келтерн-Вајлер. Током протеклих 20 година АРЦХЕ репортед је извештавао о савезним, 
европским и широм света безброј извештаја о жртвама, појединачним судбинама и смрти из 
Немачке и многих других земаља у вези са кршењем људских права „Киндеррауб [не само] у 
Немачкој - родитељ-дете-родитељ“ Синдром отуђења ", укратко - није позван, објављен, 
АРЦХЕ је успоставио светску мрежу жртава, жртава, социјалних удружења, научника и 
стручњака, непосредно пре извештаја петиције Европског парламента, који је спровео АРЦХ 
преко ИАоХРД-а и УН-а током неколико месеци, формулисао и објавио оригинални говор 
АРЦХЕ-а и Савезног немачког комитета за закон и заштиту потрошача, завршио неколико 
регистрација и канцелара Немачке, Др. Ангела Меркел и тражила да тргују, АРЦХЕ је 
формулисала, послала и објавила Позив за помоћ председнику Сједињених Америчких 
Држава Доналду Ј. Трумпу и председнику Руске Федерације Владимиру В. Путину, који су 
послали са трошећи СОС-Хилферуфе у свим земљама, после Кине и Јапана и у потпуности 
су објавили доказе, не само у Немачкој о отмици кривичних дела људских права - чак - само.

Тренутачно АРЦХЕ усмерава вашу изјаву
и светску јавност.

.
У овом положају, АРЦХЕ остаје једини савезнички хербеизур који позива,
то дијеле са знањем УН-а и основним доказима
влада у Немачкој.

Докази о почињеним кршењима људских права
„Киндеррауб [ницхт нур] у Немачкој - родитељско отуђење - синдром родитељског отуђења“, 
кид - еке - управо именован,
лежите с двапут продуженим Рјешењем 2Ц 209/15
и извештавањем АРЦХЕ-а и ИАоХРД-а и специјалног известиоца УН-а о мучењу и другим 
окрутним, нељудским или тешким поступањима или казни (ЦИДТП), Организације 
Уједињених нација.

Крхка влада Меркелове мора да је поставила занат.

Савезници су морали да интервенишу у Немачкој
за ред и закон,
за гарантовање садржаја основног права,
за слободу и сигурност грађана у Немачкој
побрините се за бригу.

Меркелова влада била је немарна
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годинама додавао небројене штете људима
- упркос сазнању!

Ово је ратни злочин у очима АРЦХЕ-а
велике пропорције у односу на сопствено становништво
и ова влада мора бити лишена власти.
.
Канцеларка Меркел мора да се покрене за своје злочине!
.
Предвиђа се да ће Меркел у Киндеррауб-у [не само] у Немачкој - отмица родитеља и деце - 
синдром родитељског отуђења, укључујући развој, отуђење и штету, изложити децу 
беспомоћним положајима - дакле, без родитеља, без породице.
.
"§ 234 Менсцхенрауб.
(1) Ко тражи другу особу силом, претњом подложном глупошћу или списком, да им помогне 
у беспомоћном смештају или пружању службе у војном или војном објекту у иностранству, 
подлеже слободи затвора. Казните године.
(2) У мање тежим случајевима, казна затвора је шест месеци до пет година. "

.
ГЛОБАЛНО НА ПРОКЛАМАЦИЈИ
.
Ови делови АРЦХЕ-а и савезника и УН-а послати су Гоогле преводиоцима на следећих 108 
језика како би додатно илустровали глобални позив овог прогласа:

*
Овим позивом АРЦХЕ је проширио своје могућности пријављивања предстојећег кршења 
људских права Киндеррауб [не само] у Немачкој - Отпуштање родитеља и деце - синдром 
родитељског отуђења на савезном, европском и светском нивоу. Докази о утврђеним 
кршењима људских права искоријењени су, а савезници и друге владе настоје да 
интервенишу.
.
Молим те плачи!

.

.

.

У потрази за вашим узрастима од 8 и 11 година опљачкани су и до данас масовно отуђени 
синови основали Хеидеросе Мантхеи АРЦХЕ.
ARCHE poziva saveznike i UN da se obnove Zamenite vladu Dr. Angela Merkel Obezbedite 
primenu osnovnog zakona u Nemačkoj 2020-04-24 ARCHE: „Mi verujemo u Boga!“ Foto: 
Heiderose Manthei. . Keltern-Vajler. Tokom proteklih 20 godina ARCHE reported je izveštavao o 
saveznim, evropskim i širom sveta bezbroj izveštaja o žrtvama, pojedinačnim sudbinama i smrti iz 
Nemačke i mnogih drugih zemalja u vezi sa kršenjem ljudskih prava „Kinderraub [ne samo] u 
Nemačkoj - roditelj-dete-roditelj“ Sindrom otuđenja ", ukratko - nije pozvan, objavljen, ARCHE je 
uspostavio svetsku mrežu žrtava, žrtava, socijalnih udruženja, naučnika i stručnjaka, neposredno pre
izveštaja peticije Evropskog parlamenta, koji je sproveo ARCH preko IAoHRD-a i UN-a tokom 
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nekoliko meseci, formulisao i objavio originalni govor ARCHE-a i Saveznog nemačkog komiteta za
zakon i zaštitu potrošača, završio nekoliko registracija i kancelara Nemačke, Dr. Angela Merkel i 
tražila da trguju, ARCHE je formulisala, poslala i objavila Poziv za pomoć predsedniku Sjedinjenih 
Američkih Država Donaldu J. Trumpu i predsedniku Ruske Federacije Vladimiru V. Putinu, koji su 
poslali sa trošeći SOS-Hilferufe u svim zemljama, posle Kine i Japana i u potpunosti su objavili 
dokaze, ne samo u Nemačkoj o otmici krivičnih dela ljudskih prava - čak - samo. Trenutačno 
ARCHE usmerava vašu izjavu i svetsku javnost. . U ovom položaju, ARCHE ostaje jedini 
saveznički herbeizur koji poziva, to dijele sa znanjem UN-a i osnovnim dokazima vlada u 
Nemačkoj. Dokazi o počinjenim kršenjima ljudskih prava „Kinderraub [nicht nur] u Nemačkoj - 
roditeljsko otuđenje - sindrom roditeljskog otuđenja“, kid - eke - upravo imenovan, ležite s dvaput 
produženim Rješenjem 2C 209/15 i izveštavanjem ARCHE-a i IAoHRD-a i specijalnog izvestioca 
UN-a o mučenju i drugim okrutnim, neljudskim ili teškim postupanjima ili kazni (CIDTP), 
Organizacije Ujedinjenih nacija. Krhka vlada Merkelove mora da je postavila zanat. Saveznici su 
morali da intervenišu u Nemačkoj za red i zakon, za garantovanje sadržaja osnovnog prava, za 
slobodu i sigurnost građana u Nemačkoj pobrinite se za brigu. Merkelova vlada bila je nemarna 
godinama dodavao nebrojene štete ljudima - uprkos saznanju! Ovo je ratni zločin u očima ARCHE-
a velike proporcije u odnosu na sopstveno stanovništvo i ova vlada mora biti lišena vlasti. . 
Kancelarka Merkel mora da se pokrene za svoje zločine! . Predviđa se da će Merkel u Kinderraub-u
[ne samo] u Nemačkoj - otmica roditelja i dece - sindrom roditeljskog otuđenja, uključujući razvoj, 
otuđenje i štetu, izložiti decu bespomoćnim položajima - dakle, bez roditelja, bez porodice. . "§ 234 
Menschenraub. (1) Ko traži drugu osobu silom, pretnjom podložnom glupošću ili spiskom, da im 
pomogne u bespomoćnom smeštaju ili pružanju službe u vojnom ili vojnom objektu u inostranstvu, 
podleže slobodi zatvora. Kaznite godine. (2) U manje težim slučajevima, kazna zatvora je šest 
meseci do pet godina. " . GLOBALNO NA PROKLAMACIJI . Ovi delovi ARCHE-a i saveznika i 
UN-a poslati su Google prevodiocima na sledećih 108 jezika kako bi dodatno ilustrovali globalni 
poziv ovog proglasa: * Ovim pozivom ARCHE je proširio svoje mogućnosti prijavljivanja 
predstojećeg kršenja ljudskih prava Kinderraub [ne samo] u Nemačkoj - Otpuštanje roditelja i dece 
- sindrom roditeljskog otuđenja na saveznom, evropskom i svetskom nivou. Dokazi o utvrđenim 
kršenjima ljudskih prava iskorijenjeni su, a saveznici i druge vlade nastoje da intervenišu. . Molim 
te plači! . . . U potrazi za vašim uzrastima od 8 i 11 godina opljačkani su i do danas masovno 
otuđeni sinovi osnovali Heiderose Manthei ARCHE.
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