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zřídit
EUROPA

PROVINCIE
Europa provincii námořníků. Domovem mnoha dialektech, tradice.
O zřízení provincie Europa je nenásilného lidová volba.
Navázání zahrnuje spolupráci mezi Německu, Francii, Rusku, zákonů, volbách, policie. Ne!
Anarchisté, Military, Davy, ...
Násilí není nikdy řešení !!!
Zemská vláda je stanovena rozpuštěním národní, stát, koloniální vláda, okresy,
území, ale ne Místní samospráva
Nově zvolená vláda má ústavu na základě zákona dárce manifestu. K dispozici jsou 2
zvolen Vláda: Provincial Centrální) a Shire (Místní) , Evropská má Pruský Creed:
odpovědný ~ komunální ~ courages ~ efektivní ~ harmonický ~ inovativní ~
organizovaná.
dědičné tyranií (Monarchie jakéhokoli druhu) abdikovat odsuzovat žádný nárok na tituly, pozice,
majetek, majetek, minulost, přítomnost, budoucnost. Royal, Monarchie jsou ‚falešných model‘,
zkažený elitářský, kteří realizují bohatství apartheidu, nespravedlnost a odpad národy bohatství
na okázalosti. Může být použit na minimální týdenní plat (Wmw1) , Odmítnutí odstupovat
dobrovolně za následek poplatků trestu SLEČNA R7 , Politické tyranie jsou zločinci! SLEČNA R7

Zrušit vše pod zahraniční vlastnictví (aktiva, duševního vlastnictví, prostředky,

, ) , zabavit veškerá svá aktiva bez náhrady. Zřídit na místní úrovni " cron ‘. Vláda se
dopouští Spiknutí když umožňují zahraničního vlastníka. Je zodpovídat! vyměnit SLEČNA
R7.
Ukončete všechny globální organizace (UN ...)

skončit se globalizaci! globalizace oponuje
1GODs' Konstrukce 7 samostatných kmenů. Dbát! 1GODs'
'VAROVÁNÍ!' rozmělnění je o 'Twin-Towers' (Světové
obchodní centrum) , (Globální)

Finanční-krize a City of London (Brexit) ,
Zavřete všechny cizích vojenských základen, poslat je balení.

Zahraniční Základny jsou povolání! Invaze a okupace
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jsou ‚trestné činy‘. Vláda umožňuje ‚povolání‘ se dopouští ‚Spiknutí‘. Nahradit stíhat
vláda a okupanty, které nenechávají SLEČNA R7

Pamatovat Izraelita se vrátil do Zaslíbené-země.

Mnoho Europa občan osvobodily zkorumpovaných využívajících nespravedlivých chamtivé
dědičných tyranií. Nicméně jejich jsou občan v provincii, které pokračují být zneužita
zkorumpovaných nespravedlivým dědičných tyranií. Každý Evropan má morální a občanskou
povinnost volného Europa dedičné Tyranny. Evropští se musí přestat podporovat jakoukoli
dědičná či politických tyranií kdekoli.

Kulturní, ekonomické, vojenské a politické okupace USA Europa končí! Zahraniční
vlastnictví končí! Nadnárodní je konec! Místní kultura, dědictví, vlastnictví, tradice,
dialekty jsou supreme!
NATO Evropská žoldnéřské armády, která nám slouží globální šikaně a
zneužívání. NATO zabíjí civilisty, ničí infrastrukturu, domovy důchodců.
Rozpustí se, její válkou zločinci a Povstalci jsou v kleci: SLEČNA R7

NATO se svými zbraněmi hromadného ničení: (Atomový)
B (bakteriologický) , C (chemikálie) jsou hlavní hrozbou pro přežití
lidstva. NATO je nahrazen 1 Evropská obranná síla.

Společenstvi z Nations ( CN) byla založena anglickými piráty k lupu, šíření otroctví a
otrocké práce. Dnes (CN) mají loutkové režimy (vlády) které pomáhají při drancování
jejich stavu ve prospěch anglického Dědičná Tyran. CN se používá k oslabit Evropu.
CN se rozpustí jeho národy jsou uvolněna.

IOC provozuje cirkus (Olympiáda) , Jak se země ztrácet miliardy na Freak Show
zábavy. Baviči usilovat o elitářství pomocí legálních a nelegálních doplňky stávají
nepřirozené předvádění zrůdy. Olympijské hry jsou Greed řízený, plýtvání zdroji, které
jsou potřebné
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T o odstranění chudoby. Vytvoří hory odpadků! Hororový strana přehlídka byla
přidána paralympiádě zde zakázán se posmívali. Uzavírací olympiády a
paralympijských + SLEČNA R6 ,
MOV Místa jsou zbořeny, půda je používán více prospěšný komunita je. Všechny
finanční prostředky do konce sportovců.

FIFA organizace Corrupt Celebrity Sport. Odpad komunitní zdroje!
Vytvoří hory odpadků! Zvyšuje závislostí (alkohol, drogy, gambling,
obezita, nakupování). FIFA je uzavřen, stíhán: SLEČNA R6 , FIFA
Místa jsou zbořeny, půda je používán více prospěšný Společenství.

Daň z minimalizace je vyhýbání se daňovým povinnostem! Vyhýbání se daňovým
povinnostem je krádež ze Společenství SLEČNA R6 Daň z pirátství! Daň přístřeší zemí jsou
povzbudivé cizinci drancovat svých domovských zemí a uložit lup ve svých bankách. Daň
přístřeší země shutdown. Jejich Banky a vlády jsou obviněni z pirátství: SLEČNA R6 ,

Europa Daňové Pirates: Andorra, City of London, Kypru, Jersey, Guernsey, Irska,
ostrova Man, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, San Marino, Švýcarsko, Vatikán.

K dispozici je pouze 1 Náboženství pro Europa-venkov:

1GOD 1FAITH 1Church Europa-UCG

Konec
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