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perustaa
EUROPA

PROVINSSI
Europa merenkulkijoiden maakunnassa. Koti monet murteita, perinteitä.
Perustamisesta Europa maakunta on väkivallattoman ihmisten valinta.

Perustaminen edellyttää yhteistyötä Saksa, Ranska, Venäjä, lait, vaalit, poliisi. Ei!
Anarkistit, Military, Väkijoukot, ...
Väkivalta ei ole koskaan ratkaisu !!!

Lääninhallitus perustetaan liuottamalla kansallisia, siirtomaa hallitus, alueet, alueet
mutta ei Kuntien
Vastavalittu hallitus on perustuslain perustuu lain Antaja Manifest. On 2 valittu hallitus:
Provincial Central) ja Shire (Paikallinen) . Eurooppalainen n Preussin Creed:
vastuullinen ~ yhteisöllinen ~ courages ~ tehokas ~ harmoninen ~ innovatiivisia ~
järjestetty.
perinnöllinen tyranniat (Monarkiat kaikenlaisia) vetäytyessään tuomitsevat mitään oikeutta otsikot, kantoja,
omaisuuden, kiinteistöjen, menneisyydestä, nykyisyydestä, tulevaisuudesta. Royal, Monarkiat ovat 'False
Idols', korruptoituneet elitistinen, jotka toteuttavat runsaasti apartheidin, epäoikeudenmukaisuus ja tuhlaa
kansojen varallisuuden loisto. Voidaan käyttää tieliikenteen viikoittain palkkaa (Wmw1) . Kieltäytyminen
luopumaan vapaaehtoisesti johtaa maksujen rangaistuksen NEITI R 7 . Poliittiset tyranniat ovat rikollisia! NEITI R
7

Peruuttaa kaikki ulkomaiset omistuksen (Varat, tekijänoikeudet, resursseja,

. ) , takavarikoida kaikki varansa ilman korvausta. Perustaa paikallisia " cron '. Hallitus
sitoutuu Maanpetos salliessaan ulkomaiseen omistukseen. Se on vastuussa!
Vaihdettu NEITI R 7.
Sulje kaikki maailmanlaajuisten organisaatioiden (YK ...)

end Globalisaatio! globalisaatio vastustaa
1GODs' suunnittelu 7 erillinen heimojen. Vaarin! 1GODs'
WARNINGS! jauhamisen n of "Twin-Tornien (World
Trade Center) , (Global)
Taloudelliset-Kriisit ja City of London (Brexit) .
Sulje kaikki ulkomaiset sotilastukikohdat, lähettää niitä pakkaus.

Ulkomaiset Pohjat ovat ammatti! Hyökkäyksen ja miehityksen
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ovat 'rikokset'. Hallitus sallii miehityksen sitoutuu 'kapina'. Korvata, syytteeseen
hallitus ja haltijoille, jotka eivät jätä NEITI R 7

Muista israelilainen palautetaan Promised-maa.

Monet Europa kansalainen vapauttaneet itsensä korruptoituneiden hyödyntämällä epäoikeudenmukainen
ahne Perinnöllinen tyranniat. Kuitenkin ovat Kansalainen maakunnassa, joka edelleen hyväkseen
korruptoitunut epäoikeudenmukainen Perinnöllinen tyranniat. Jokainen eurooppalainen on moraalinen ja
kansalaisvelvollisuus vapaan Europa perinnöllisen Tyranny. Euroopan t ovat lopettamaan tukensa tahansa
Perinnöllinen tai poliittisia Tyranny minnekään.

Kulttuuriset, taloudelliset, sotilaalliset ja poliittiset miehitystä Yhdysvaltain Europa loppuu! Ulkomaalaisomistuksen
osuus päättyy! Monikansalliset Lopetetaan! Paikallinen kulttuuri, perintö, omistus, perinteet,
murteet ovat ylin!
NATO Euroopan palkka-armeijan, joka palvelee Yhdysvaltain
maailmanlaajuinen kiusaamista ja hyväksikäyttöä. Nato tappaa Siviilit, tuhoa
infrastruktuuria, koteihin. Se liukenee, sen War- rikolliset ja Kapinalliset ovat
häkissä: NEITI R 7

Nato sen joukkotuhoaseita A (Atomi)
B (Bakteriologista) , C (Kemiallinen) ovat suurin uhka ihmiskunnan
selviytymisen. Nato on korvattu 1 Euroopan puolustusvoimissa.

Commonwealth of Kansakuntien ( CN) vahvistettiin Englanti merirosvot ryöstää, levitä
orjuus ja orjatyövoimaa. Tänään (CN) on nukkehallituksia (Hallitukset) jotka auttavat
ryöstäen heidän valtion eduksi Englanti Perinnöllinen Tyrant. CN käytetään vähennä
Euroopan. CN liuotetaan sen kansojen vapautuvat.

KOK kulkee sirkus (Olympialaiset) , Saada maat tuhlata miljardeja friikkishow viihdettä. Viihdyttäjiä
pyrkivät elitismi käyttävät laillisia ja laittomia ravintolisiä tulossa luonnotonta suorittamista
kummajaisia. Olympialaiset ovat Ahneus ajaa, tuhlaa niukkoja resursseja, joita tarvitaan
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T O poistaa köyhyyttä. Luo vuoret roskaa! Kauhu puolella Show on lisätty
paralympialaisiin, tässä käytöstä pilkataan. Shut olympialaisten ja
paralympialaisten + NEITI R6 .
KOK: n Tapahtumapaikat puretaan, maata käytetään enemmän hyötyä joita
yhteisön. Kaikki rahoitusta urheilijoiden päihin.

FIFA korruptoitunut Celebrity Sport organisaatiossa. Jätteet
yhteisöresursseihin! Luo vuoret roskaa! Lisäykset riippuvuudet (alkoholi,
huumeet, uhkapelit, lihavuus, ostokset). FIFA on kiinni, syytteeseen: NEITI
R6 . FIFAn Tapahtumapaikat puretaan, maata käytetään edullisempaa
mukaan yhteisön.

Vero minimointi on Veronkierto! Veronkiertoon varastaa yhteisöltä NEITI R6 Vero
Piratismi! Verotoimenpide maat ovat rohkaisevia ulkomaalaisten ryöstää
kotimaassaan tallettaa ryöstösaalis pankkiensa. Verotoimenpide maat ovat
sammutus. Pankeille ja hallituksen syytetään piratismista: NEITI R6 .
Europa Vero Pirates: Andorra, Lontoo, Kypros, Jersey, Guernsey, Irlanti, Isle of Man,
Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, San Marino, Sveitsi, Vatikaani.

On vain 1 Uskonto Europa-Maakunta:

1GOD 1FAITH 1Church Europa-UCG

pää
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