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Estabelecer

AMAZONIA

PROVÍNCIA
Amazonia casa dos Imigrantes e raças misturadas. Condors scavange.
Estabelecer Amazônia Província é uma escolha sem Popular violentos.

Estabelecimento envolve Leis, Eleições e Direito Upholders (polícia) .
Não: Anarquistas, Militar, Mobs, ... A violência nunca é uma solução !!!

Governo Provincial é estabelecida pela
dissolução nacional, estadual, governo colonial,
distritos e territórios, mas não Local-governo. Governo
recém-eleito tem uma Constituição baseada na
'Legislador manifesto'.
Há 2 Governo eleito: Provincial (Central) e Shire
(Local ) .
Hereditários-Tiranias (Monarchies de qualquer tipo) abdicar denunciando qualquer
direito de títulos, posições, bens e imóveis, passado, presente e futuro. Royals
Monarquias são 'falsos ídolos', corrupto elitista, que implementam riqueza
apartheid, a injustiça e desperdiçar a riqueza povos em pompa.

Nota! Pode ser empregado no pagamento mínimo semanal, (Wmw1) . Recusa a abdicar
voluntariamente resulta na acusação: SENHORA R7 . As tiranias políticas são criminosos!
legalidade: SENHORA R7.
Cancelar tudo-propriedade estrangeira (ativos, propriedade intelectual, recursos

.. ) , confiscar todos os seus bens sem compensação. Estabelecer local ' cron '. Governo
está a cometer traição ao permitir a propriedade estrangeira. Ele é responsabilizado!
Substituído, processado: SENHORA R7.

Feche todas as organizações globais (G 7, ONU, OMC,
Commonwealth of Nations .. ) E Globalização End! A
globalização se opõe 1GODs'
desenho de 7 tribos separadas. Guarda! 1GODs' '' AVISOS
"!!! pulverização de de 'torres gêmeas' (World Trade Center) ,
as crises financeiras
(Global) , Cidade de Londres (Brexit) .
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Lembre-se israelita são devolvidos para a terra prometida.
Feche todas as bases militares estrangeiras e enviá-los de embalagem.

Bases estrangeiras estão ocupação! Invasão e ocupação são 'crimes'.
Qualquer Governo que permite 'ocupação' é cometer 'traição'.
Substituir, processar Governo e ocupantes que não deixe SENHORA R7
.

Assumir o controle (confiscar) Spaceport Europeia (Centro
Espacial da Guiana)

e usá-lo para a exploração espacial da
Amazônia e colonização.

Amazônia é para cortar seus laços com a América (norte) , Europa e outras províncias. Seja
independente. Em vez de importar Amazônia é tornar-se auto-suficiente. Torne-se
guardião guardião, o seu destino.
O cristianismo não é para a Amazônia.
Christian introduzido, o alcoolismo, o capitalismo, o
comunismo, o celibato, abuso de crianças, as
alterações climáticas, diabetes, queima de
combustíveis fósseis, armas, jogos de azar, o
genocídio de 1 st Settlers, colheitas geneticamente
modificados, energia nuclear, transplantes de
órgãos, perverter freiras, padres, pornoghraphy,
poluição, escravidão, tirania, dieta insalubre, blubber
pessoas, apartheid riqueza, ...

Há apenas 1 Religião para a Amazônia Província:

1GOD 1FAITH 1Church Amazônia-UCG
Fim
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