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встановити

EUROPA

ПРОВІНЦІЯ
Europa губернії мореплавців. Головна багатьох діалектів, традицій.
Створення провінції Europa є ненасильницьким Народним вибором.

Встановлення передбачає співпрацю між Німеччиною, Францією, Росією, Законами, виборами,
поліцією. Ні! Анархісти, Військові, Моби, ...

Насильство ніколи не рішення !!!
Уряд провінції встановлюється шляхом розчинення національних, державних, колоніальний
уряд, райони, території, але не місцевого самоврядування

Новообраний уряд має Конституцію на підставі закону Giver маніфесту. Є 2 обрано
уряд: Провінційний центральний) і Шир (Місцевий) , Прусський Крід європейця:
Підзвітні ~ ~ комунальні courages ~ ефективне ~ ~ гармонійний новаторський ~
організовані.
спадкові тиранії (Монархії будь-якого виду) відректися засуджуючи будь-яке право на титули, посади,
активи, майно, минуле, сучасне, майбутнє. Royal, Монархії є «Хибними Ідолами», корумповані
елітарним, які реалізують багатство апартеїду, несправедливість і витрачають багатство народів на
помпі. Може бути використано на мінімальній щотижневої заробітної плати (Wmw1) , Відмова
відректися добровільно призводить заряди вироку Міссісіпі R7 , Політичні тиранії злочинці! Міссісіпі R7

Скасувати всі в іноземній власності (Активи, інтелектуальна власність, ресурси,

, ) , конфіскувати всі їхні активи без компенсації. Створення місцевих " CRON ». Уряд
здійснює Зрада, коли дозволяє іноземну власність. Він несе відповідальність!
замінено Міссісіпі R7.
Закрийте всі глобальні організації (ООН ...)
кінець глобалізації! Глобалізація виступає проти

1GODs ' дизайн 7 окремих племен. Прислухайтеся! 1GODs ''
ПОПЕРЕДЖЕНЬ '! Розпилення-х з «вежі-близнюки» (Світовий
торговий центр) , (Global)

Фінансово-Кризи і Лондонського Сіті (Brexit) ,
Закрийте всі іноземні військові бази, відправити їх упаковку.

Іноземні Основи є заняттям! Вторгнення і окупація
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є «Злочини». Уряд дозволяє «Професія» здійснює «Зрада». Замінити, залучати до
відповідальності уряду і окупанти, які не залишають Міссісіпі R7

Пам'ятайте ізраїльтянин повертається в Обітованої-землі.

Багато Europa громадянин звільнився від корумпованих експлуатують несправедливих жодних
Спадкових тиранії. Однак їх є громадянин в провінції, які продовжують експлуатуватися корумпованими
несправедливими Спадкові тиранії. Кожен європеєць має моральний і громадянський обов'язок по
відношенню до вільної Європі спадкової тиранії. Європейця повинні припинити підтримку будь-спадкову
або політичну тиранії в будь-якому місці.

Культурна, економічна, військова і політична окупація в США з Європи закінчується! Іноземна
власність закінчується! Багатонаціональні закінчимо! Місцева культура, спадщина, власність,
традиції, діалекти вищий!

НАТО наймана армія Європи, яка служить США глобальних знущань і
експлуатацію. НАТО вбиває мирних жителів, руйнує інфраструктуру,
будинки. Він розлучений, його воюючі злочинці і Повстанці в клітці: Міссісіпі
R7

НАТО з його зброєю масового знищення: A (Atomic)
В (Бактеріологічний) , C (Хімічний) є головною загрозою для виживання
людства. НАТО замінюється 1 Європейської Сили оборони.

співдружність з націй ( CN) були створені англійськими піратами, щоб грабувати,
поширювати рабство і рабська праця. сьогодні (CN) є маріонеткові режими (Уряду) які
допомагають в розграбуванні їх стану на користь англійської потомственого тирана. CN
використовується для підриву Європи. CN, розчиняють його країни звільняються.

МОК працює цирк (Олімпійські ігри) , Отримуючи країну витрачати мільярди на фрік-шоу розваг. Конферансьє
прагнути до елітарності, використовуючи легальні і нелегальні добавки стають неприродними
виконавськими виродками. Олімпіада Жадібність приводу, витрачати мізерні ресурси, які
необхідні
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T про ліквідацію злиднів. Створює гори сміття! Побічним хоррор шоу було
додано Паралімпіади, тут відключені висміюють. Запірної Олімпіада і
Паралімпійські ігри + Міссісіпі R6 ,
Центри МОК знесені, земля використовується більш вигідним шляхом співтовариства.
Все фінансування до кінчиків спортсменів.

ФІФА організація Корумповані знаменитості Спорт. Відходи ресурси
громади! Створює гори сміття! Збільшує пристрасті (алкоголь, наркотики,
азартні ігри, ожиріння, магазини). FIFA закрита, переслідуються: Міссісіпі R6
, Центри ФІФА знесені, земля використовується більш вигідним шляхом
співтовариства.

Мінімізація Податок Ухилення від сплати податків! Ухилення від сплати податків краде зі
спільноти Міссісіпі R6 Податковий піратству! Країни Tax притулків обнадіюють іноземців
грабувати свої країни і депонувати награбоване в своїх банках. Країни Tax притулків
будуть зупинені. Їх банки і уряд звинувачують у піратстві: Міссісіпі R6 ,

Європа Податкового Pirates: Андорра, місто Лондон, Кіпр, Джерсі, Гернсі, Ірландія,
острів Мен, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Сан-Марино, Швейцарія, Ватикан.

Існує тільки одна релігія для Europa-області:

1GOD 1FAITH 1Church Europa-UCG

кінець
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