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ARCHE vyzýva spojencov a OSN, aby prestavali
Vymeňte vládu Dr. Angela Merkelová
Zabezpečiť vykonávanie základného zákona v Nemecku
2020-04-24

ARCHE: „Veríme v Boha!“ Foto: Heiderose Manthey.
,
Keltern-Weiler. Za posledných 20 rokov informoval ARCHE¹ o federálnych, európskych a 
svetových nespočetných správach o obetiach, osudoch a úmrtiach z Nemecka a mnohých ďalších 
krajín v súvislosti s porušovaním ľudských práv „Kinderraub [nielen] v Nemecku - rodič-dieťa-
rodič“ “. Syndróm odcudzenia “, krátko - nezvolaný, uverejnený, ARCHE vytvorila celosvetovú 
sieť obetí, obetí, sociálnych združení (MVO), vedcov a odborníkov tesne pred správou o petícii 
Európskeho parlamentu, ktorú vedie ARCH. prostredníctvom IAoHRD a OSN v priebehu 
niekoľkých mesiacov sformuloval a uverejnil pôvodný prejav ARCHE a Spolkového nemeckého 
výboru pre právo a ochranu spotrebiteľa, ukončil niekoľko registrácií a kancelár Nemecka, Dr. 
Angela Merkelová a požiadala, aby obchodovali, ARCHE sformulovala, zaslala a uverejnila výzvu 
na pomoc prezidentovi Spojených štátov amerických Donaldovi J. Trumpovi a prezidentovi Ruskej 
federácie Vladimírovi W. Putinovi, ktorí poslali spolu pri utrácaní SOS-Hilferufe vo všetkých 
krajinách po Číne a Japonsku a plne zverejnili dôkazy nielen v Nemecku, ktoré únosy za ľudské 
práva uniesli - dokonca aj -.
 

Práve teraz sa ARCHE zameriava na vaše vyhlásenie
a svetová publicita.

,
V tejto pozícii zostáva ARCHE jediným spojeneckým volajúcim,
zdieľajú to so znalosťami OSN a podkladovými dôkazmi
vláda v Nemecku.
 

Dôkaz o porušovaní ľudských práv
"Kinderraub [nicht nur] v Nemecku - Rodičovské odcudzenie - syndróm rodičovskej odcudzenia", 
dieťa - eke - práve menovaný,
ležať s dvakrát predĺženým rozlíšením 2C 209/15
a so správami ARCHE a IAoHRD a osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a iné kruté, 
neľudské alebo vážne zaobchádzanie alebo trestanie (CIDTP), Organizáciu Spojených národov.

Krehká vláda Merkelovej musela ustanoviť plavidlo.

Spojenci museli intervenovať v Nemecku
za zákon a poriadok,
za záruku obsahu základného práva,
za slobodu a bezpečnosť občana v Nemecku
starať sa o starosti.

Merkelová vláda bola nedbanlivá
pridané nespočetné škody na ľuďoch po celé roky
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- napriek tomu, že vieme!

Toto je vojnový zločin v očiach ARCHE
veľké proporcie proti ich vlastnej populácii
a táto vláda musí byť zbavená moci.
,
Kancléřka Merkelová musí ísť a byť zodpovedná za vaše zločiny!
,
Merkelová má predpovedku, že bude mať Kinderraub nielen v Nemecku - únos rodičov - dieťa - 
syndróm odcudzenia rodičov vrátane rozvoja, odcudzenia a poškodenia, ktorý vystaví deti 
bezmocným postaveniam - teda bez rodičov, bez rodiny.
,
„§ 234 Menschenraub.
(1) Ktokoľvek, kto silou inou osobou vyhľadá násilnú hrozbu nezrozumiteľným zmyslom alebo 
zoznamom, ktorý jej pomôže vyhrážať sa im bezmocným umiestnením alebo poskytovať služby vo 
vojenskom alebo vojenskom zariadení v zahraničí, podlieha slobode uväznenia. Trestaj roky.
(2) V menej závažných prípadoch je trest odňatia slobody šesť mesiacov až päť rokov. ““

,
GLOBAL O ZVEREJNENÍ
,
Tieto kúsky ARCHE, spojencov a OSN boli zaslané prekladateľom spoločnosti Google v 
nasledujúcich 108 jazykoch, aby ďalej ilustrovali globálne volanie tohto vyhlásenia:

*
V rámci tejto výzvy ARCHE rozšírila svoje možnosti hlásenia sa k nadchádzajúcemu porušovaniu 
ľudských práv v Kinderraube [nielen] v Nemecku - Vypúšťanie rodičov - dieťaťa - Syndróm 
odcudzenia rodičov na federálnej, európskej a celosvetovej úrovni. Dôkazy o zistených porušeniach
ľudských práv boli odstránené a spojenci a ďalšie vlády sa snažia zakročiť.
,
Prosím plač!
 
,
,
,

UfV hľadaní vášho veku 8 a 11 rokov okradli a dodnes masívne odcudzení synovia založili 
Heiderose Manthey ARCHE. 
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