1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Tot stand brengen

EUROPA

PROVINCIE
Europa de provincie Seafarers. Thuisbasis van vele dialecten, tradities.
Vaststelling van Europa provincie is een niet gewelddadige People's Choice.

Tot stand brengen impliceert samenwerking tussen Duitsland, Frankrijk, Rusland, wetten,
verkiezingen, Politie. Nee! Anarchisten, Military, Mobs, ...

Geweld is nooit een oplossing !!!
Provinciale regering wordt vastgesteld door het oplossen van nationale, koloniale
overheid, districten, gebieden maar niet Local Government
Nieuw verkozen regering heeft een grondwet op basis van de Wetgever Manifest. Er zijn 2
verkozen regering: Provinciaal Central) en Shire (Local) . Pruisische Creed Europese's:
Accountable ~ gemeenschappelijk ~ moedige ~ efficiënte ~ harmonieuze ~ innovatieve ~
georganiseerd.
erfelijke tirannieën (Monarchieën van elke aard) afschuiven aan de kaak stellen van enig recht om
titels, posities, activa, landgoed, verleden, heden, toekomst. Royal, monarchieën zijn 'False Idols',
corrupte elitaire, die de uitvoering van rijkdom apartheid, onrecht en afval de volkeren rijkdom op
pracht. Kan worden toegepast op minimum weekloon (Wmw1) . Weigering om vrijwillig afstand te doen
resulteert in een kosten veroordeling MEVROUW R7 . Politieke tirannieën zijn criminelen! MEVROUW R7

Annuleer alle Foreign-ownership (Activa, intellectuele eigendom, de middelen,

. ) , confisqueren al hun activa zonder compensatie. Opzetten van lokale ' cron '. Overheid is het
plegen van verraad wanneer zij het in buitenlandse handen. Het wordt verantwoordelijk gehouden!
vervangen MEVROUW R7.

Sluit alle Wereldwijde organisaties (UN ...)
end globalisering! globalisering is tegen
1GODs' 7 ontwerp van afzonderlijke stammen. Besteed aandacht aan!
1GODs' 'waarschuwingen'! verpulvering's van 'Twin-Towers' (World
Trade Center) , (Globaal)

Financieel-Crises, en de City of London (Brexit) .
Sluit alle buitenlandse militaire bases, stuur ze inpakken.

Buitenlandse Bases zijn bezetting! Invasie en bezetting
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zijn 'Crimes'. Overheid waardoor 'Beroep' is het plegen van 'verraad'. Vervangen,
vervolgen regering en Bewoners die niet verlaten MEVROUW R7

Vergeet Israëliet keert terug naar het Beloofde land.

Veel Europa burger zich bevrijd van corrupte exploiteren onrechtvaardige gulzig Erfelijke
tirannieën. Maar hun zijn burgers in de provincie die nog steeds worden uitgebuit door corrupte
onrechtvaardig Erfelijke tirannieën. Elke Europeaan heeft een morele en maatschappelijke plicht
om vrij Europa Erfelijke Tirannie. Europees zijn om te stoppen met het ondersteunen van elke
Erfelijk of Politieke Tirannie overal.

De culturele, economische, militaire en politieke bezetting door de VS van Europa eindigt! Buitenlands
eigendom eindigt! Multinational eind! De lokale cultuur, erfgoed, eigendom, tradities,
dialecten zijn opperste!
Navo de Europese Mercenary leger dat de Amerikaanse bedient wereldwijde
pesten en uitbuiting. NAVO doodt burgers, vernietigt infrastructuur, huizen. Het
is opgelost, het War- criminelen en Insurgents gehuisvest zijn: MEVROUW R7

NAVO met zijn massavernietigingswapens: A (Atomic)
B (Bacteriologische) , C (chemisch) zijn een belangrijke bedreiging voor de menselijke
overleving. De NAVO wordt vervangen door 1 European Defence Force.

Gemenebest van landen ( CN) werden opgericht door Engels piraten te plunderen, verspreid
slavernij en slavenarbeid. Vandaag (CN) hebben marionettenregimes (Overheden) die helpen
bij het plunderen van hun staat ten behoeve van de Engels Erfelijke Tyrant. CN wordt gebruikt
om Europa te ondermijnen. CN opgelost zijn lidstaten bevrijd.

IOC loopt een circus (Olympische Spelen) , Krijgen landen om miljarden op freakshow entertainment
verspillen. Entertainers streven naar elitarisme gebruik van legale en illegale supplementen
onnatuurlijk uitvoeren freaks. Olympics zijn hebzucht gedreven, het verspillen van de schaarse
middelen die nodig zijn
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t o armoede uit te roeien. Maakt bergen vuilnis! Een gruwel partij toont is toegevoegd
Paralympics, even uitgeschakeld worden gespot. Shut Olympische en
Paralympische + MEVROUW R6 .
IOC Locaties worden gesloopt, grond wordt gebruikt voordeliger door de gemeenschap.
Alle financiering tot aan de punten Athletes'.

FIFA een Corrupt Celebrity Sport organisatie. Afvalstoffen communautaire
middelen! Maakt bergen vuilnis! Verhoogt verslavingen (alcohol, drugs,
gokken, obesitas, winkelen). FIFA is afgesloten, vervolgd: MEVROUW R6 . FIFA
Locaties worden gesloopt, grond wordt gebruikt voordeliger door de
gemeenschap.

Tax minimalisatie is Belastingvermijding! Belastingontwijking is het stelen van de
Gemeenschap MEVROUW R6 Tax Piraterij! Tax shelter landen buitenlanders aan te
moedigen om hun eigen land te plunderen en de buit deponeren in hun Banks. Tax shelter
landen afsluiten. Hun banken en overheid zijn belast met piraterij: MEVROUW R6 .

Europa Tax Pirates: Andorra, City of London, Cyprus, Jersey, Guernsey, Ierland, Isle of
Man, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, San Marino, Zwitserland, Vaticaanstad.

Er is maar 1 Godsdienst voor Europa-Provincie:

1GOD 1FAITH 1Church Europa-UCG

Einde
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