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Slå fast
EUROPA

PROVINS
Europa den Seafarers provinsen. Hem för många dialekter, traditioner.

Etablera Europa-provinsen är en icke våldsamma Folkets val.
Etablering innebär samarbete mellan Tyskland, Frankrike, Ryssland, lagar, val, polisen. Nej!
Anarkister, Militär, Massan, ...
Våld är aldrig en lösning !!!

Provincial regeringen etableras genom att lösa nationella, statliga, koloniala
regeringen, distrikt, territorier men inte kommunal
Nyvalda regeringen har en konstitution baserad på lagen Giver Manifest. Det finns två
valda regeringen: Provincial Central) och Shire (Lokal) . Europa Prussian Creed:
Accountable ~ kommunala ~ muntrar ~ effektiv ~ harmonisk ~ innovativa ~
organiserad.
ärftliga Tyrannier (Monarchies av något slag) abdikera kritisera någon rätt till titlar,
positioner, tillgångar, egendom, förflutna, nutid, framtid. Royal, Monarchies är 'Falska
Idols', korrupta elitist, som genomför rikedom apartheid, orättvisa och slösa bort folk
rikedom på pompa. Kan användas om minimiveckolönen (Wmw1) . Vägran att abdikera
frivilligt leder avgifter straff FRÖKEN R7 . Politiska tyranni är brottslingar! FRÖKEN R7

Avbryta all utländsk ägande (tillgångar, immateriella rättigheter, resurser,
. ) , konfiskera alla sina tillgångar utan ersättning. Upprätta lokala " cron '. Regeringen
begår Treason när tillåta utländskt ägande. Det är till svars! Ersatt FRÖKEN R7.

Stäng ner alla globala organisationer (FN...)
avslutar Globalisering! globaliseringen motsätter

1GODs' utformning av 7 separata stammarna. Lyssna!
1GODs' VARNINGAR "! pulverisering s av 'Twin-Towers' (World
Trade Center) , (Global)

Finansiella-kriser och City of London (Brexit) .
Stäng alla utländska militärbaser, skicka dem packning.

Utländska baser är yrke! Invasionen och ockupationen
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är 'brott'. Regeringen tillåter ockupation "begår 'Treason'. Ersätt, åtala regeringen
och hyresgäster som inte lämnar FRÖKEN R7

Kom ihåg att israeli återförs till det förlovade-land.

Många Europa medborgare befriade sig av korrupta utnyttjar orätt giriga Ärftliga
Tyrannier. Men deras är medborgare i provinsen som fortsätter att utnyttjas av
korrupta orätt ärftliga Tyrannier. Varje europeisk har en moralisk och medborgerlig plikt
att fritt Europa av ärftlig Tyranny. Europeiska s är att sluta stödja någon Ärftlig eller
politisk Tyranny någonstans.

Den kulturella, ekonomiska, militära och politiska ockupationen av USA i Europa slutar!
Det utländska ägandet slutar! Multinationella är slut! Lokal kultur, arv, ägande,
traditioner, dialekter är högsta!
NATO Europeiska Mercenary armén som tjänar USA: s globala
mobbning och exploatering. Nato dödar civila, förstör infrastruktur,
bostäder. Det upplöses, dess War- brottslingar och Insurgents är bur: FRÖKEN
R7
NATO med sina massförstörelsevapen: A (Atom)
B (bakteriologisk) , C (kemisk) är en huvud hot mot mänsklig
överlevnad. NATO är ersatt med ett europeiskt försvar.

samvälde av Nations ( CN) etablerades av engelska pirater att plundra, sprida slaveri
och slavarbete. I dag (CN) har marionettregimer (regeringar) att hjälpa till plundring av
deras tillstånd till förmån för den engelska Ärftlig Tyrant. CN används för att
undergräva Europa. CN upplöses dess nationer frigörs.

IOC driver en cirkus (OS) , Få länder att slösa miljarder på freak show underhållning. Underhållare
strävar efter elitism med lagliga och olagliga kosttillskott blir onaturliga utför freaks.
OS är Girighet driven, slösa knappa resurser som behövs
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t o utrota fattigdomen. Skapar berg av skräp! En skräck sida show har lagts
Paralympics, här inaktiv är hånad. Stäng OS och paralympiska + FRÖKEN R6
.
IOK: s Venues rivs, mark används mer fördelaktigt med samhällets. All
finansiering för idrottare ändar.
FIFA en korrupt Celebrity Sport organisation. Avfall samhällets
resurser! Skapar berg av skräp! Ökar missbruk (alkohol, droger, spel,
fetma, shopping). FIFA stängs, åtalas: FRÖKEN R6 . FIFA: s Venues
rivs, mark används mer fördelaktigt med samhällets.

Skatteminimering är skatteundandragande! Skatteflykt stjäla från gemenskapen FRÖKEN
R6 Tax piratkopiering! Tax shelter länder uppmuntrar utlänningar att plundra sina
hemländer och sätta bytet i sina banker. Tax shelter länder avstängning. Sina banker
och regerings laddas med piratkopiering: FRÖKEN R6 .
Europa Skatte Pirates: Andorra, City of London, Cypern, Jersey, Guernsey, Irland, Isle of
Man, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten.

Det finns bara en religion för Europa-provinsen:

1GOD 1FAITH 1Church Europa-UCG

Slutet
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