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Oprjochtsje

EUROPA

PROVINSJE
EUROPA de seelju, Provinsje. Home fan in protte dialekten, tradysjes.
TA FÊSTSTELLING FAN Europa Provinsje is in net gewelddiedige People 's kar.

TA FÊSTSTELLING FAN dêrby om gearwurking tusken Dútslân, Frankryk, Ruslân, wetten,
Ferkiezings, plysje. Nee! Anargisten, Military, Mobs, ...

Geweld is nea in oplossing !!!
Provinsjale oerheid is oprjochte troch it opheffen fan nasjonale, steat, koloniale
regear, distrikten, gebieten mar net Local Government
Nij keazen oerheid hat in grûnwet basearre op de Wet Ferhat Manifest. Der binne 2
keazen Government: Provinsjale Sintraal) en Shire (Pleatslik) . Europeeske fan Prusyske
Creed: ferantwurding ~ communal ~ courages ~ effisjint ~ harmonieus ~ fernijende ~
organisearre.
erflike Tyrannies (Monarchies fan hokker soarte) abdicate denouncing gjin rjocht oan titels,
posysjes, fermogen, lângoed, ferline, oanwêzich, takomst. Royal, Monarchies binne 'Falske
Idols', fordoarn elitêr, dy't fieren rykdom apartheid, Ungerjochtigens en ôffal de folken
rykdom op pronk. Kinne wurk op minimum wyklikse betelje (Wmw1) . Wegering om abdicate
frijwillich t liede ta lêsten feroardieljen MS R7 . Politike tyrannies binne kriminelen! MS R7

Ofbrekke alle Foreign-eigendom (Ôfskriuwing, yntellektueel eigendom, middels,

. ) , beslach al har Assets sûnder kompensaasje. Fêst lokale ' Cron '. Regear wurdt
begean Ferrie doe't wêrtroch bûtenlânske eigendom. It wurdt oansprutsen!
ferfongen MS R7.

Slút del hiele Global Organisaties (UN ...)
end Globalisearring! globalisearring tsjin
1GODs ' design fan 7 aparte Tribes. Acht! 1GODs ''
warskôgings '! Pulverization s fan 'Twin-Towers' (Wrâld
hannelssintrum) , (Mondiaal)
Finansjeel-krises, en City of London (Brexit) .
Slút alle bûtenlânske militêre basis, stjoer se ynpakke.

Bûtenlânske Bases binne besetting! Ynfal en berop

1

Mienskip Provinsje 15.05.2.1 N-At-m
Law-Ferhat Manifest Lyk as biskreaun stiet it scil wêze!

1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder Guardians
www.universecustodianguardians.org

binne 'Delicten'. Government wêrtroch 'Berop' wurdt begean ': Ferrie'. Ferfange,
prosecute regear en besetters dy't net ferlitte MS R7

Remember Israel binne werom nei it Promised-lân.

In protte Europa boarger befrijd harsels fan beskeadige benutten ûnrjochtfeardich gierig
Erflike Tyrannies. Lykwols harren binne boarger yn 'e provinsje dy't trochgeane wurde
brûkt troch korrupt ûnrjochtfeardich Erflike Tyrannies. Elke Europeeske hat in morele en
boarger- plicht ta frije Europa fan erflike Tyranny. European s binne te stopjen stypjen gjin
Erflike of Politike Tyranny oeral.

De kulturele, ekonomyske, militêre en politike besetting troch de Amerikaanske fan Europa
einiget! Bûtenlânske eigendom einiget! Multynasjonale ein! Lokale kultuer, erfgoed, eigendom,
tradysjes, dialekten binne supreme!
NATO de Europeeske Mercenary Leger dy't tsjinnet Amerikaanske globale
pesten en eksploitaasje. NAFO deadet boargers, fersteurt ynfrastruktuer,
wenten. It wurdt ûntbûn, syn War- misdiedigers en opstannelingen wurde
caged: MS R7

NAFO mei syn wapens fan massa ferneatiging: A (Atomic)
B (Bacteriological) , C (gemysk) binne in wichtichste bedriging foar minsklike
oerlibjen. NAFO wurdt ferfongen mei 1 Europeesk Definsje Force.

Commonwealth fan Naasjes ( CN) waarden oprjochte troch Ingelske piraten te plonderjen,
spriede Slavernij en slaaf arbeid. Hjoed (CN) hawwe Puppet regimes (Oerheden) dat helpen by
rôverij fan harren steat foar it foardiel fan it Ingelske Erflike twangboal. CN wurdt brûkt om
ûnderstek dwaan oan Europa. CN wurdt oplost syn folken wurde befrijd.

IOC rint in circus (Olympics) , Dêrtroch lannen te waste miljarden op freak show
entertainment. Entertainers stribje nei elitism brûkend legale en yllegale supplementen
wurding ûnnatuerlik performing Freaks. Olympics binne Fallen dreaun, fergrieme krappe
middels dy't nedich binne
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t o elimineren earmoede. Makket bergen fan hússmoargens! In horror kant show
is tafoege Paralympyske, hjir útskeakele wurde bispotten. Shut Olympyske en
Paralympyske + MS R6 .
IOC syn Venues wurde sloopt, lân wurdt brûkt mear heilsum troch de mienskip
fan. Alle finansiering oan Athletes 'einen.

FIFA a Corrupt Celebrity Sport organisaasje. Wastes community
resources! Makket bergen fan hússmoargens! Ferheget ferslaving
(alkohol, drugs, gokken, oergewicht, winkelje). FIFA wurdt opsletten,
ferfolge: MS R6 . FIFA syn Venues wurde sloopt, lân wurdt brûkt mear
heilsum troch mienskip fan.

Belesting minimization is Tax mijen! Tax mijen is stealing út de Mienskip MS R6 Tax
piraterij! Tax shelter lannen stimulearje bûtenlanners 'te plonderjen harren Home
lannen en deponearje de bút yn har Banks. Tax shelter lannen binne ôfslute. Harren
Banken en Oerheid wurde belêste mei piraterij: MS R6 .
Europa Tax Pirates: Andorra, City of Londen, Syprus, Jersey, Guernsey, Ierlân, Isle of
Man, Liechtenstein, Lúksemboarch, Monako, San Marino, Switserlân, Fatikaanstêd.

Der is mar 1 Religy foar Europa-Province:

1GOD 1FAITH 1Church Europa-UCG

Ein
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