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Shun
KRISTEN
BROTHERS
Kwea at it is meast ferdoarn! Ûnferjitlik, unforgiveable Evil!

Kongregaasje fan kristlike Brothers binne in Oarder binnen de katolike Pagan Cult
oarsprong yn Ierlân Europa Provinsje. Harren oarspronklike doel wie om opliede
jongerein. Se ûntwikkele 'ICttm' (Iersk Child terrorizing lesmetoade) dy't ferspraat as
kanker om 'e wrâld.

Ûnderskreaun troch de Kweade Fatikaan waard modus operandi foar alle katolyk ûnderwiis. Harren
1e ûnderwiis foarsjenning iepene yn Waterford Ierlân en harren bewâld fan bern terrorisme
begûn. Stimulearre en beskerme troch de biskoppen, aartsbiskop, kardinalen en 'Popes'.

Christian Brothers leauwe yn de satan en Hell. Se koe net wachtsje om te gean dêr. Se
makke Hell on Earth foar de bern fan ús Planet. Wy bidde foar 1 GOD dat se wurde
oansprutsen yn it libben en hjirneimels. Christian Brothers en Clergy (Prysters to
Popes) , Katolyk: Alden, plysje, Rjochtspraak, politisy, oare, ... dy't beskerme
profesjonals fan de 'Ierske Child terrorizing lear-metoade' Belibje it ellinde en lijen fan 'e
bern no en foar alle tiden. Join ús gebed.

'Irish Child terrorizing lesmetoade'
Homoseksueel Rape, orale seks, Masturbation, masturberen bisten, testicle fondling,
Beatings, flogging, fernederjende, iten efterstelling, hurde arbeid, ûnderkuolling, ... Alle
dagen, elke nacht, elke wike, elk moanne elk jier ... Hel op ierde !! Hâld dizze ymmorele
filfthy, ferdoarne, fordraeije geastliken, muontsen, leararen ferantwurding, MS R7

'Kristlike Bruorren Circle of Ferljochting'
Christian Brothers soenen foarmje in sirkel yn de midden in jong jonkje sûnder
ûnderbroek. It jonkje wie homoseksualiteit ferkrêfte oant er blet út de anus. De kristlike
Brothers chastise de jongen foar it meitsjen se dogge dit. Se fertelle de jonge dy binne as
dit omdat GOD makken se as dizze. As de jonge praat werom er slein wurdt. de kristen
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Broers binne gemoedlik en bliid.

'Kristlik-Bruorren skuld'
Christian Brothers net allinne seksueel en fysike foel bern om 'e wrâld. Se liigd,
blaming harren slachtoffers, bewearre slachtoffers dêr't bad. Alle kristlike Brothers
jimme forjown elkoar, beskerme elkoar, perjured harsels ta Plysje en Rjochtspraak.
Christian Brothers Seksuele Predators ferpleatst om op syk nei nije jacht grûnen te
terrorize Children. Being katoliken sy opeaske (misledigjende
1 GOD) infallibility. Se krigen beskerming fan katolike geastliken
(Priest to Pope) dy't ûnderrjuchte Police, Rjochtspraak, politisy dy't katoliken te negearje
slachtoffers. Katolike geastliken, katolike wykaginten ', katolike Rjochtspraak en katolike
Politisy eksploitearre as Anschlag fan Evil. Beskerming Child abuser en victimize
Slachtoffers. De Katolike Tsjerke de wrâlden grutste bernemishanneling organisaasje. De
grutste Evil Anti 1 GOD organisaasje.

'Kristlik-Brothers Ferantwurding'
Nea yn de minsklike skiednis hat der west
sokke trochgeande rôfdieren kwea seksuele
oanfal op bern al begien hiele wrâld. Eltse
âlder op 'e planeet hat in morele plicht te
easkjen út harren regear, nei te stribjen alle
kristlike Broer, katolyk dy't beskerme harren,
ferfolgjen MS R7

Alles wat de kristlike Brothers eigen wurdt beslach nommen (Ynklusyf persoanlike items) sûnder
kompensaasje. Eltse gebou brûkt troch de kristlike Bruorren is in plak fan Evil. Dy
plakken wurde sloopt, recycled, werboud lykas Rheumatologie ferbiningen. Eltse ûnthâld
fan kristlike Brothers wurdt gewist.

'Irish Shame'
Irish Parents, Iersk Community, Iersk Police, Iersk Rjochtspraak, Iersk Politisy hawwe
allegear mislearre Iersk Bern en bern om 'e wrâld. Lit Iersk know (Non gewelddiedich) hoe
teloarsteld binne jo by harren gebrek oan begrutsjen, justysje en gewisse. Irish fanwegen
harren
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ferantwurde ymmorele strafrjochtlike gedrach net akseptabel te tsjinst oeral yn de
wrâld as plysje, justysje, yn it ûnderwiis of keazen om eltse politike kantoar.

'Katolike Shame'
Katoliken omearme de 'Ierske Child terrorizing lesmetoade' mei help fan it yn katolike
Underwiis stipe en stimulearre troch de Fatikaan.
Katoliken doe spanden, te ferbergjen en helpe katolike Child Abusers om te ûntkommen.
Perjured, narre, ferneatige bewiis, bedrige slachtoffers al dit te beskermjen katolike Child
Abusers. Katolike Police, Rjochtspraak en politisy mei oan dizze kriminele gedrach troch
net prosecuting, dekken omheech, ferneatigjen bewiis ... Dit gedrach makket de Katolike
Tsjerke de grutste kriminele organisaasje. Ein oan dizze Evil, Shun Shame ferfolgjen.

Katoliken wêrtroch't harren tsjerke te meitsjen en operearje de grutste bernemishanneling
Organisaasje yn de minsklike skiednis makket katoliken de grutste bedriging foar de bern
fan 'e World. Shame on katoliken.

Making katoliken unfit âlden.
Oerheid dy't mooglik makket katolyk ûnderwiis. Stuit katolike ûnderwiis freget harren
abusing ûnderwizers om ôf te treden. Se jouwe se in goede referinsje en stjoer se ta
Iepenbier ûnderwiis yn in oare lokaasje. Oerheid dy't nimt middels en fûnsen fan iepenbiere
skoallen om te jaan oan katolike ûnderwiis tekoart sjit yn harren soarchplicht foar de bern
binne sa't it mient te beskermjen. Regear dat net slagget bern is ûnakseptabel, wurdt
ferfongen, ferfolge, MS R7

Katolike Parents, Community, plysje, Rjochtspraak, Politisy hawwe allegear mislearre
katolyk Children. Lit Catholic witte (Non gewelddiedich) at hoe teloarsteld binne jo by harren
gebrek oan moraal, meilijen, ....

Roomsken fanwegen harren net ferantwurde ymmorele psychopaat gedrach net
akseptabel te tsjinst oeral yn de wrâld as plysje, justysje, yn it ûnderwiis of keazen
om eltse politike kantoar.

'Hoe katolyk Clergy ( Paus to Priest) insult 1GOD '
De katolike tsjerke binne de grutste Anti SHE organisaasje. 1 GOD
being sawol hy en hja ûntwurp hy en hja te wêzen oars mar
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lyk. Wanting hy en hja te wenjen en wurkjen as ûnderdiel fan in lykweardige ploech mei
ferskillende rollen.

Katoliken begjinne in wike mei in rêstdei (Snein) haw in fiif dagen wurk wike en 1 dei
winkeljen. 1 GOD hat in 6 dag workweek op deis 7 a Fun Day. katoliken mislediging 1GOD troch
begjint de wike mei in rêstdei.
Katoliken fersetten tsjin mating (Celibacy) fermannichfâldigjen begjinnen fan in famylje. 1 GOD wol
hy en hja te fieren in 'Holy matrimony' Contract.
Mate, MULTIPLY, begjinne in famylje. Celibacy is in sûnde! Anti 1 GOD!
N

Noat! Hillige matrimony, begjint in famylje is net akseptabel foar seksueel beheining (Child

molester, betiisd geslacht, itselde geslacht) bineare. Katoliken offerje iten lichem en
drinken bloed.
Body wurdt ferfongen mei brea en bloed wurdt ferfongen troch
Alcohol. Katoliken binne wichtichste oarsaak fan Alcohol Addiction
en Teenage binge drinken. 1 GOD wol net offer of alkohol.

'Catholic Parents'
Katolike Alden hawwe en wurde ferrifele te wurden, mislead en ferret troch katolike
geastliken (Priest to Pope) . Katolike geastliken by design fersette Family (Houlik, bern) . Wêrtroch
se net geskikt te jaan boargerlike of âlderlike advys en begelieding. Wêrtroch't se ek
geskikt om les te jaan of wêze mei bern, teeners, .. Om't katolike geastliken leauwe yn
katolike infallibility se ferrifelje en mislieden âlden oer harren foarm fan ymmoraliteit,
ferdjer en kriminaliteit.

Morele, de soarch âlden moatte ferlitte katolike Underwiis en katolike tsjerke foar
harren bern feiligens. Dy âlden wurde wolkom hjitten troch 'bewarder Guardian s. Dizze
Wolkom jildt net foar kristlike Brothers noch katolike geastliken (Priest to Pope) .

1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder Guardians stypje
hy en hja hie gelyk, mar oars. Hy en hja ynfiere in 'Holy
matrimony' Contract, hawwe Bern begjint in famylje. Alden,
bern, medisy en ûnderwizers dogge mei oan net elitêr frije
mienskip ûnderwiis en frije sûnenssoarch (SmeC, PHeC) .
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Universe bewarder Guardians binne de takomst, wy ferkundigje

1 GOD 's lêste berjocht, The ' Law-Ferhat Manifest '.

Bern binne ús takomst
Bern binne ús ûnstjerlikens
Bern fertsjinje wurde fersoarge,
beskerme en ús

Ein
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