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Az ARCHE felszólítja a szövetségeseket és az ENSZ-t az újjáépítésre
Cserélje ki Dr. Angela Merkel
Az alaptörvény végrehajtásának biztosítása Németországban
2020/04/24

ARCHE: „Bízunk Istenben!” Fotó: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Az elmúlt 20 évben az ARCHE¹ számtalan szövetségi, európai és világméretű 
jelentést tett a németországi és sok más ország áldozatainak, egyetlen sorsának és haláleseteknek a 
"Kinderraub [nem csak] Németországban - szülő-gyermek-szülő" emberi jogi jogsértés kapcsán. 
Elidegenedési szindróma ", röviden - nem hívják, közzéteszik, az ARCHE egy közvetlenül az 
ARCH által az Európai Parlament petíciójáról szóló jelentés előtt létrehozta az áldozatok, 
áldozatok, jóléti szövetségek (NGO-k), tudósok és szakértők világméretű hálózatát. az IAoHRD-n 
és az ENSZ-en keresztül több hónapon keresztül megfogalmazta és közzétette az ARCHE és a 
Német Szövetségi Jogi és Fogyasztóvédelmi Bizottság beszédet, több regisztrációt befejezett és a 
német kancellár, Dr. Angela Merkel és kereskedésükre szólítva az ARCHE megfogalmazta, elküldte
és közzétette az Egyesült Államok elnökének, Donald J. Trumpnak és az Orosz Föderáció 
elnökének, Vladimir W. Putyinnak az segítségnyújtási felhívást, amelyet együtt küldtek. az SOS-
Hilferufe kiadásaikban az összes országban Kína és Japán után, és teljes mértékben nyilvánosságra 
hozták a bizonyítékokat, nemcsak Németországban, hanem még az emberi jogi jogsértések 
elrablását is.
 

Jelenleg az ARCHE a nyilatkozatát irányítja
és a világ nyilvánosságát.

.
Ebben a pozícióban az ARCHE továbbra is az egyetlen szövetséges herbeizur hívó,
megosztják ezt az ENSZ ismereteivel és a háttér-bizonyítékokkal
a német kormány.
 

Az elkövetett emberi jogi visszaélések bizonyítéka
"Kinderraub [nem csak] Németországban - Szülői elidegenedés - Szülői elidegenedési szindróma", 
gyerek - eke - csak nevezett,
feküdjön a kétszer meghosszabbított 2C 209/15
valamint az ARCHE és az IAoHRD, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy súlyos 
bánásmód vagy büntetés az ENSZ különmegbízottjának (CIDTP), az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének jelentéseivel.

Merkel törékeny kormánya letette a kézműveket.

A szövetségeseknek kellett beavatkozniuk Németországba
a közrend érdekében,
az alapvető jog tartalmának garantálása érdekében,
a németországi állampolgárok szabadsága és biztonsága érdekében
vigyázzon az aggodalomra.
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A Merkel kormány gondatlan volt
számtalan károkat okozott az embereknek évek óta
- annak ellenére, hogy tudom!

Ez az ARCHE szemében háborús bűncselekmény
nagy arányban vannak a saját lakossággal szemben
és ezt a kormányt meg kell fosztani hatalmától.
.
Merkel kancellárnak mennie kell, és elszámolni kell a bűncselekményeidért!
.
Merkel várhatóan Kinderraub [nem csak] Németországban - szülő-gyermek elrablása - szülői 
elidegenedési szindróma, beleértve a fejlődést, az elidegenedést és a károkat, hogy gyermekeket 
tehetetlen helyzetbe tegyen - tehát szülők nélkül, család nélkül.
.
"234 Menschenraub.
(1) Aki másikat erővel, fogékony ostobasággal vagy listával fenyegetve, tehetetlen elhelyezésük 
segítésére vagy külföldi katonai vagy katonai jellegű létesítményben való szolgálat elvégzésére 
keres, szabadságvesztés tárgyát képezi tőlük. Büntesse az éveket.
(2) Kevésbé súlyos esetekben a börtönbüntetés hat hónap és öt év közötti. "

.
A MEGKÖZELÍTÉS GLOBÁLIS
.
Az ARCHE, a szövetségesek és az ENSZ ezeket a bitjeit a Google fordítóin keresztül továbbították 
a következő 108 nyelven, hogy láthatóvá tegyék ennek a hirdetésnek a globális hívását:

*
Ezzel a felhívással az ARCHE kibővítette jelentési lehetőségeit a közelgő emberi jogi jogsértések 
Kinderraub [nem csak] Németországban - szülői elidegenedés - szülői elidegenedési szindróma 
szövetségi, európai és világszinten. A feltárt emberi jogi jogsértések bizonyítékait felszámolták, és a
beavatkozás hamisítását a szövetségesek és más kormányok folytatják.
.
Kérlek sírj!
 
.
.
.

UfA 8 és 11 éves korának keresésekor elrabolták, és a mai napig tömegesen elidegenedett fiai 
alapították Heiderose Manthey ARCHE-t. 
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