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Establecer

EUROPA

PROVINCIA
Europa a Provincia dos Marítimos. Fogar de moitos dialectos, tradicións.

Establecer a provincia de Europa é unha opción da xente sen violencia.
Establecer implica a cooperación entre Alemaña, Francia, Rusia, leis
, Eleccións, Policía. Non! Anarquistas, militares, turfas ..
A violencia nunca é unha solución !!!

O goberno provincial establécese disolvendo o goberno nacional,
estatal, colonial, distritos, territorios, pero non o goberno local

O goberno recentemente elixido ten unha Constitución baseada no
"Manifesto de quen dá a lei". Hai 2 gobernos elixidos: provincial (Central
) e Shire (Local). European Prussian Creded: Responsable ~ comunitario
~ valentes ~ eficiente ~ harmonioso ~ innovador ~ organizado.
Tiranías hereditarias (Monarquías) abdicar denunciando calquera
dereito a títulos, cargos, bens, patrimonio, pasado, presente, futuro.
Reais, as monarquías son "falsos ídolos", elitistas corruptos, que
aplican o apartheid da riqueza, a inxustiza e desperdician o
riqueza dos pobos en pompa. Pode empregarse cunha paga mínima semanal
(wmw1). A negativa a abdicar voluntariamente provoca cargos,SEÑORITA R7.
As tiranías políticas son criminais! SEÑORITA R7
Cancelar toda a propiedade estranxeira (activos, propiedade intelectual, recursos
. . ),

confiscan todos os seus activos sen compensación. Establecer local

'CROn'. O goberno comete traizón cando permite a propiedade
estranxeira. É responsable! SubstituídoSEÑORITA R7.
Pecha todas as organizacións globais (ONU ...)
pór fin á globalización! A globalización oponse 1
DEUSES'deseño de 7 tribos separadas. ¡Atención!
1 "AVISOS" DEUS! Pulverizaciónde 'Torres
Xemelgas' (World Trade Center), (Global)
Crises financeiras e Cidade de Londres (Brexit).

Pandemia chinesa mundial (Wuhan).

Pecha todas as Bases Militares estranxeiras, envíaas maletas. As
Bases Estranxeiras son ocupación! A invasión e a ocupación son
"crimes". O goberno que permite a "ocupación" está cometendo
"traizón". Substituír, procesar o goberno e ocupar
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peiraos que non saen SEÑORITA R7

Lembre que os israelitas son devoltos á terra prometida.

Moitos cidadáns europeos liberáronse de corruptos explotando inxustos
cobizosos tiranías hereditarias. Non obstante, son cidadáns da provincia
que seguen sendo explotados por inxustos tiranías hereditarios. Todo
europeo ten o deber moral e cívico de liberar a Europa da tiranía
hereditaria. Os europeos deixarán de apoiar calquera tiranía hereditaria
ou política en calquera lugar.
Remata a ocupación cultural, económica, militar e política dos Estados Unidos de
Europa. A propiedade estranxeira remata! O final da multinacional!A cultura local, o
patrimonio, a propiedade, as tradicións, os dialectos son supremos.

OTAN, Exército Mercenario Europeo que atende a explotación e
acoso global dos Estados Unidos. A OTAN mata civís, destrúe
infraestruturas e casas. Disólvese, os seus criminais de guerra e
insurxentes están engaiolados:SEÑORITA R7. OTAN coas súas
armas de destrución masiva: A (Atómico) B (bacteriolóxico

) , C (químico) son unha ameaza principal para a supervivencia

humana. A OTAN substitúese por 1 Forza Europea de Defensa.

Mancomunidade de Nacións (CN) foron establecidos por piratas ingleses
para saquear, espallar a escravitude e o traballo escravo. Hoxe (CN) ter
réximes de monicreques (gobernos) que axudan a saquear o seu estado en
beneficio do tirano hereditario inglés. O CN úsase para socavar Europa. CN
disólvese as súas nacións son liberadas.
COI dirixe un circo (Xogos Olímpicos), conseguindo que os países desperdicien miles de
millóns en entretemento de espectáculos freak. Os artistas procuran o elitismo empregando
suplementos legais e ilegais converténdose en monstros desnaturalistas. Os Xogos Olímpicos
están dirixidos pola Avaricia, malgastando os escasos recursos necesarios

to eliminar a pobreza. Crea montañas de lixo!Engadiuse un
espectáculo paralelo ao paralímpico, aquí os discapacitados son
burlados. Olimpíadas de peche, paralímpico + SEÑORITA R6. Os locais
do COI son demolidos, a terra é máis beneficiosa para a comunidade.
Todo o financiamento destinado aos deportistas.
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FIFA unha organización Corrupt Celebrity Sport. ¡Residuos de
recursos da comunidade! Crea montañas de lixo! Aumenta as
adiccións(alcohol, drogas, xogos de azar, obesidade, compras).
A FIFA está pechada, procesada:SEÑORITA R6. Os locais da
FIFA son demolidos, a terra é máis beneficiosa para a
comunidade.
A minimización de impostos é a evasión fiscal. A evasión fiscal está roubando á
ComunidadeSEÑORITA R6 Piratería fiscal: Os países de protección fiscal están a
animar aos estranxeiros a saquear os seus países de orixe e depositar o botín nos
bancos de protección fiscal. Os países de abrigo fiscal están pechados.Os seus
bancos, o goberno están acusados de piratería: SEÑORITA R6. Piratas de Europa
Tax: Andorra, Cidade de Londres, Chipre, Jersey, Guernsey, Irlanda, Illa de Man,
Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, San Mariño, terra suíza, Vaticano.

Só hai 1 relixión para a Europa-Provincia:

1DEUS 1FED 1Igrexa Europa-UCG

Non os hai

internacional

augas.

Os océanos son

dividido polo
7 provincias!
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