
Tschechisch

ARCHE vyzývá spojence a OSN, aby znovu vybudovali
Nahraďte vládu Dr. Angela Merkelová
Zajistěte provádění základního zákona v Německu
2020-04-24

ARCHE: „Věříme v Boha!“ Foto: Heiderose Manthey.
,
Keltern-Weiler. Za posledních 20 let informoval ARCHE¹ o federálních, evropských a 
celosvětových nesčetných zprávách o obětí, osudech a úmrtích z Německa a mnoha dalších zemí v 
souvislosti s porušováním lidských práv „Kinderraub [nejen] v Německu - rodič-dítě-rodič“. 
Syndrom odcizení “, stručně - nezvoláno, zveřejněno, ARCHE zřídila celosvětovou síť obětí, obětí, 
sociálních sdružení (NNO), vědců a odborníků, těsně před zprávou o petici Evropského parlamentu,
vedenou ARCH prostřednictvím IAoHRD a OSN v průběhu několika měsíců, formuloval a 
publikoval původní projev ARCHE a Spolkového německého výboru pro právo a ochranu 
spotřebitele, dokončil několik žádostí a kancléř Německa, Dr. Angela Merkelová a požadovala, aby 
obchodovaly, ARCHE formulovala, poslala a zveřejnila výzvu k pomoci prezidentovi Spojených 
států amerických Donaldovi J. Trumpovi a prezidentovi Ruské federace Vladimíru W. Putinovi, 
které poslali s při utrácení SOS-Hilferufe ve všech zemích poté, co Čína a Japonsko a plně 
zveřejnily důkazy nejen v Německu, které únosy za porušování lidských práv - dokonce - pouze.
 

Právě teď řídí vaše prohlášení ARCHE
a světová publicita.

,
V této pozici zůstává ARCHE jediným spojeneckým volajícím,
sdílejí to se znalostí OSN a podkladovými důkazy
vláda v Německu.
 

Důkazy o porušování lidských práv
„Kinderraub [nejen] v Německu - odcizení rodičů - syndrom odcizení rodičů“, dítě - eke - právě 
jmenováno,
leží s dvakrát prodlouženým rozlišením 2C 209/15
a se zprávami ARCHE a IAoHRD a zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či
závažné zacházení nebo trestání (CIDTP), Organizace spojených národů.

Křehká vláda Merkelové musela stanovit plavidlo.

Spojenci museli intervenovat v Německu
pro právo a pořádek,
za záruku obsahu základního práva,
za svobodu a bezpečnost občana v Německu
postarej se o starosti.

Merkelová vláda nedbala
přidal nespočet škody na lidech po celá léta
- navzdory tomu!
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To je válečný zločin v očích ARCHE
velké proporce proti jejich vlastní populaci
a této vládě musí být zbaven moci.
,
Kancléřka Merkelová musí jít a být zodpovědná za vaše zločiny!
,
Předpokládá se, že Merkelová bude mít v Německu nejen Kinderraub - únos rodičů - syndrom 
odcizení rodičů, včetně vývoje, odcizení a poškození, aby vystavili děti bezmocným pozicím - tedy 
bez rodičů, bez rodiny.
,
„§ 234 Menschenraub.
(1) Každý, kdo násilně hledá jinou osobu, vyhrožující náchylným nesmyslem nebo seznamem, aby 
jí pomohl v bezmocném umísťování nebo poskytoval službu ve vojenském nebo vojenském 
zařízení v zahraničí, je předmětem svobody uvěznění. Trest let.
(2) V méně závažných případech je trest odnětí svobody šest měsíců až pět let. ““

,
GLOBAL O PROKLAMACI
,
Tyto kousky ARCHE a spojenců a OSN byly předány překladatelům Google v následujících 108 
jazycích, aby dále ilustrovali globální volání této proklamace:

*
Díky této výzvě ARCHE rozšířila své možnosti hlášení na nadcházející porušování lidských práv 
Kinderraub [nejen] v Německu - propuštění rodičů a dětí - syndrom odcizení rodičů na federální, 
evropské a celosvětové úrovni. Důkazy o zjištěném porušování lidských práv byly vymazány a 
spojenectví a další vlády pronásledují kousnutí, která by měla zasáhnout.
,
Prosím plač!
 
,
,
,

UfIn při hledání vašeho věku 8 a 11 let vykradlo a dodnes masivně odcizení synové založili 
Heiderose Manthey ARCHE. 
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