Seu apoio
Para que todos nós alcançemos a tão
pre-destinada liberdade a Deus,
devemos agora dissolver todas as
dependências obsoletas que para a
humanidade e para nosso meio
ambiente não são mais úteis. Para isso
necessitamos da sua ajuda, que poderá
ser feita de duas maneiras:

Torne-se um sócio
Apóie-nos com a sua ajuda e
compromisso e com uma taxa de
adesão,
que você pode escolher
livremente:

Nós somos a
Fundação

LIBERDADE
Assoc. s.f. Lucr.

Contribuição Grupo 1 48 Euros por ano
Contribuição Grupo 2 72 Euros
Contribuição Grupo 3 120 Euros
Contribuição Grupo 4 > 120 Euros

Recursos Financeiros
Ajude-nos com os recursos financeiros
disponíveis. Ajudam também pequenas
contribuições. Se cada cidadão doar
apenas 10 centavos, teremos
8.200.000 €. Somos uma entidade sem
fins lucrativos e podemos emitir recibos
de doação.
Wir sind die Freiheit Stiftung e.V.
Kiekenbrink 17
D - 32457 Porta Westfalica
Tel./Fax +49 (0)571 / 77 97 600
Móvel +49 (0) 177/66 777 66
stiftung@wir-sind-die-freiheit-stiftung.de

uma Associação
se apresenta

www.wir-sind-die-freiheit-stiftung.de
IBAN: DE 88 4906 0392 0906 4318 00
BIC: GENODEM1MND (Volksbank Minden eG)

www.wir-sind-die-freiheit-stiftung.de

Quem somos nós?

Quais são as nossas metas?

Somos um grupo de pessoas, amantes
da liberdade, que no dia da Ascensão de
Cristo de 2012 se reuniu para participar
neste grande momento de mudança.
Fazemos isso de uma forma amorosa
com responsabilidade e a ajuda da força
do nosso Criador.

No artigo 1.1 da Constituição alemã está
escrito: A dignidade humana é
inviolável. A verdadeira dignidade
humana somente pode ser percebida
em completa liberdade e sem
dependências.
Por isso, estabelecemos

O que desejamos?

LIBERDADE

O preâmbulo do nosso estatuto afirma
que:

Para tudo que gira em torno de nós.
Desde tempos imemoriais, o ser
Humano anseia por Liberdade.
LIBERDADE, definido em poucas
palavras, é a possibilidade de poder
escolher e decidir, sem coerção, entre
diferentes opções.
Sendo assim, a
dignidade humana é o maior bem a ser
protegido e
também nosso direito
fundamental.

O clube NÓS SOMOS A LIBERDADE
Fundação e.V. trabalha para sermos um
povo LIVRE com seres humanos
independentes. Aqui todos devem-se
sentir plenamente felizes, sem defeito,
saudáveis em plena integração com a
sociedade dentro de um sistema de
saúde perfeito para o ser Humano.
Desta forma, o ser Humano vive em paz
e em liberdade com todos os povos e

NÓS criamos visões e promovemos os
seguintes objetivos:
Tecnologia da energia livre em
pesquisa, produção, distribuição
Renda básica incondicional para cada
cidadão
Distribuição de alimentos, assim como
suporte para a descentralização de
fornecedores de alimentos orgânicos
Famílias: eles são o espaço social para o
crescimento, o desenvolvimento, a
segurança
Criação de habitação para todas as
pessoas sem lar e sem-teto
Transformação da ausência de
abundância, na nossa consciencia

Culturas do mundo - em harmonia com
a natureza para uma união amorosa.

Em geral, todas as ações que possam
ser úteis ao bem-estar do ser humano.

