1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe giám sát Guardians

Các Khronicle trình bày các sự kiện & giải thích từ lúc khởi thủy đến nay. dành cho gia
đình cây của loài người. Di sản của chúng tôi và tri thức liên tục!

nhân loại Gia phả
Tuần 1 Ra đời của nhân loại!
Cổ-Times 1 nền văn minh!
Xa-Past - 2.100 đến - 1.400 tuổi!
Trung quá khứ - 1.400 đến - 700 tuổi!
Gần như quá khứ - 700 đến - 70 tuổi!

Current-Times - 70 đến 0 tuổi!

Tuổi mới từ 0 năm trên phường! Tiên tri

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn! • • • •••
GIA TÀI - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất

1

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st name) là biết ơn vì
có một Di sản Một di sản mà chương trình đã được chúng tôi đi từ A Di sản
mà nói với chúng ta là ai

Một di sản có thể được truyền lại cho thế hệ kế tiếp Đối với Glory of 1GOD
& lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được đọc tại nhà hoặc tại một Gathering!
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Tuần 1 TẠO
1 ngày
Từ nguyên thủy đã có 1GOD & không có gì:
không màu, thiếu sức sống, bất động, vô hồn, vô thanh, & vượt thời gian,
mà không có một chu kỳ đầu và kết thúc.
vật lý trong vòng 1GOD là tất cả các khối xây dựng đang tồn tại để tạo nên vũ
trụ cả tích cực và tiêu cực.
Tinh thần Soul gốc là 1GOD cả tốt & xấu.
1GOD đã chán. 1GOD thở ra, một màn sương đã được tạo ra
sương mù này chứa tất cả các thành phần cơ bản được tìm thấy trong vũ

trụ, lây lan vào mọi hướng vào gì cả. Vũ trụ vật chất được sinh ra. Các chuyển
động tạo ra một tiếng động whooshing; ' Chuyển động' & 'Sound' được sinh ra.
1GOD gọi này (Work) Ngày 1 & Time được sinh ra.

Ngày 2
1GOD vỗ tay; nó nghe như một tiếng nổ. Điều này tạo ra nhiệt & sự hợp nhất của các
chất khí trong sương mù, tích cực & tiêu cực đụng độ, tia lửa (Lightning)
tiếp theo các vụ nổ (Sấm sét) dẫn. Khi khí hỗn hợp, hấp thụ & phá hủy, 'Chu kỳ Beginning & End & tái chế' (CB & E & R) được sinh ra. cảnh tượng này cũng là sự ra đời của ' Màu'.
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Các hỗn hợp mới được tạo ra hơi không hoàn hảo, un- bằng nhau, khác nhau, chỉ
cách 1GOD thích nó. Không hoàn hảo bắt đầu ' Sự phát triển' . Sự tiến hóa được hoàn
hảo làm cho sai lầm mà còn dẫn đến độc đáo & inter-action.
Không có gì là hoàn hảo hoặc không có những sai lầm. Một người của hoàn hảo là
imperfect.Evolution của người khác là 1GOD của
tạo yêu thích.

1GOD gọi này (Work) Ngày 2

ngày 3
1GOD chơi với các hỗn hợp, phân tích chúng và hóa lỏng một số các khí tạo chè nóng
& lạnh này cũng tạo ra một số trường hợp kiên cố. 1GOD quả bóng được hình thành
rung động, tươi sáng, bốc lửa ' Sun- Stars' mà thải ra chất lỏng vào vũ trụ tạo " Những
hành tinh'.
tạo này được biết đến như một ' Hệ mặt trời'. Vũ trụ vật lý chứa nhiều năng lượng mặt
trời-hệ thống mà sống ' chu kỳ của Bắt đầu
& End & tái chế'.

1GOD gọi này (Work) ngày 3

Ngày 4
1GOD sau đó đưa cho mỗi sự kết hợp của các khối xây dựng một phần của / con
tinh thần của mình, một phần của 'gốc linh hồn'. Mỗi
'Linh hồn' nhận phần mình ở quan niệm về sự sáng tạo mới của sự kết hợp của các
khối xây dựng.

Khi một sự kết hợp của các khối xây dựng không còn tồn tại các returnes Soul to 1 THƯỢNG
ĐẾ báo cáo về kinh nghiệm nó có (Aft- erlife) . Sau đó 1GOD gửi của Soul vào một
tion combina- của khối xây dựng (Reincarnation) . Khi một linh hồn đã đạt đến một
mức độ nhất định của kinh nghiệm nó ở lại với 1GOD
(Trở thành 'Eternal') ở trên thiên đường như một giám sát (Thiên thần) .

1GOD gọi này (Work) Ngày 4
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ngày 5
1GOD đùa giỡn với tiến hóa tạo điều kiện đặc biệt đối với một số các
hành tinh. Những hành tinh đã được chỉ vào một hướng nhất định, tạo
ra môi trường xung quanh phụ thuộc lẫn nhau và cuộc sống hình
thức.

trái đất là một hành tinh như vậy!

Trái Đất là hành tinh thứ 3 từ Mặt Trời trong hệ thống mệnh Solar-. Trái đất quay xung
quanh Mặt Trời & 1 mặt trăng quay quanh Trái đất. Planet là quê hương của hàng triệu
loài trong đó có con người.
Môi trường xung quanh phụ thuộc lẫn nhau (Môi trường) & các dạng sống (Thực vật &
sinh vật sống) làm điều này ' nhà của chúng tôi'.

hành tinh trái đất nhà của chúng tôi
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1GOD gọi này (Work) ngày 5

ngày 6
1GOD có Angels để giúp đỡ trong vũ trụ thiêng liêng. Bây giờ cuộc sống hình thức nơi
cần thiết để giúp đỡ trong vũ trụ vật lý.
1GOD thấy rằng Planet Earth đã tiến đủ để giới thiệu nhân loại.

1GOD tạo ra 3 chủng tộc & Sự phát triển xấc xược phát triển 1. 1GOD là hài lòng với 3 + 1 Races & nhìn
thấy chúng như những kẻ ngang nhưng khác nhau. 1GOD

muốn chủng tộc-Liêm, hỗn hợp giống là một sự xúc phạm & không phù hợp với mệnh
humankinds. Chủng tộc-Liêm không phải là phân biệt chủng tộc cũng không cố chấp nó
không có nghĩa là 1 Race là vượt trội so với chủng tộc khác. Không tuân theo chủng tộc-Liêm
tạo ruồng bỏ giống nửa không thể chấp nhận cho bất cứ ai xúc phạm đến 1GOD của

thiết kế.
Con người, da đen; dẻo dai tóc đen & Brown Eyed thông minh hơn
bất kỳ sinh vật khác trên hành tinh.
1GOD nói để họ được tự hào là đen vì tôi làm bạn như vậy. Gọi mình
là 'Phi' bất cứ nơi nào bạn có thể sống. bạn nên sống bên ngoài châu
Phi thêm tên
của Tribe bạn ở lại với (Bạn sống với Tribe American)
'Mỹ gốc Phi'. Là tự hào đòi hỏi phải giao phối & nhân trong vòng đua của bạn:
chủng tộc-Intregrity.
Là người da đen nhân họ bắt đầu đi lang thang. Họ có thể được tìm thấy ở châu Phi,
Persindia, Châu Đại Dương và Mông Cổ.
Sau đó họ đã được giới thiệu bởi châu Âu-Pirates để Amazonia & Mỹ như nô
lệ & Europa như tôi tớ.
Tuy nhiên, khí hậu lạnh hơn là không có lợi cho những người da đen. Ngoài ra quá
trình tiến hóa rất chậm. 1GOD quyết định tạo ra 2 chủng tộc mới.
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ở Mông Cổ 1GOD thay đổi màu da cho nó một sắc vàng nhạt, tóc vẫn
đen nhưng đã trở thành thẳng & mắt nâu trở nên nghiêng. 1GOD nói
để họ được tự hào là Slant mắt vì tôi đã làm bạn như vậy. Gọi mình là
'Mông Cổ' bất cứ nơi nào bạn có thể sống.
bạn nên sống bên ngoài Mông Cổ thêm tên của Tribe bạn ở lại với. (Bạn sống với
Tribe châu Âu) 'Mông Cổ-châu Âu'.
Là tự hào đòi hỏi phải giao phối & nhân trong vòng đua của bạn: Racial- Intregrity. Các
con mắt nghiêng nhân & lang thang vào Mỹ, Amazonia, Châu Đại Dương, Persindia
& Europa.
trong Europa 1GOD tạo nhạt & hồng hào người da với một trong hai,, đôi mắt màu
xanh lá cây màu xanh-xám xanh với cô gái tóc vàng bạch kim hoặc thẳng màu đỏ
hoặc tóc lượn sóng. 1GOD nói để họ được tự hào là nhạt vì tôi đã làm bạn như
vậy. Gọi tự your- 'Châu Âu' bất cứ nơi nào bạn có thể sống. bạn nên sống

ngoài Europa thêm tên của Tribe bạn ở lại với (Bạn sống với Amazon Tribe) 'Châu Âu
Amazon'. Là tự hào đòi hỏi phải giao phối & nhân trong vòng đua của bạn: chủng
tộc-Intregrity. Những người ưa thích đi du lịch bằng nước (nội địa & biển) để các tỉnh
khác.
Tuy nhiên 2-tiến hóa nấc cục của xảy ra. Châu Âu nhạt da trở nên
mật ong da màu, đen tóc thẳng màu nâu và mắt nâu. Những người
lang thang vào phía tây Persindia, bắc Phi & Europa nam và bây giờ
có mặt ở tất cả các tỉnh.

Trong Europa khác rất nhiều con người tiến hóa trở lại da đen nhưng có
mái tóc & tối đôi mắt đen thẳng. Phát triển

1GOD nói để họ được tự hào là đen vì Sự tiến hóa khiến bạn như vậy.
Gọi mình là 'Evolved' bất cứ nơi nào bạn có thể sống. bạn nên sống bên
ngoài Persindia thêm

Tên của Tribe bạn ở lại với. (Bạn sống với Châu Đại Dương Tribe)
'Evolved-Châu Đại Dương'. Là tự hào đòi hỏi phải giao phối & nhân trong vòng đua của
bạn: chủng tộc-Intregrity. Những người lang thang vào Persindia & hiện đang có mặt tại
tất cả các tỉnh.
Chú thích! loài người như mọi thứ khác trong vũ trụ là không hoàn hảo, khác nhau,
độc đáo chỉ cách 1GOD thích nó.
1GOD cho mỗi chủng tộc (3 + 1) những đặc điểm độc đáo. giống hỗn hợp
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hủy hoại 1GOD 'S thiết kế.
1GOD muốn 3 phản chủng tộc: Đen, nhạt & Slant mắt. Nhưng 1GOD chấp nhận người
da đen tiến hóa như 4 thứ cuộc đua. 1GOD
cũng muốn chủng tộc-Liêm giữ. Nó có nghĩa là không giao phối giữa các chủng tộc hoặc
nhân lên. 1GOD thấy Races 3 + 1 là bình đẳng nhưng khác nhau.

3 + 1 Races tạo nên 7TRIBES rằng sống trong nhiều
Shires ( Nhà) . Phát biểu 7 Ngôn ngữ và nhiều ngôn ngữ địa phương

. Một cách độc lập quản lý bởi 7Provinces . 1GOD
thích sự đa dạng ngôn ngữ. Không phải là một ngôn ngữ toàn cầu

(Nhớ Babel tháp & NY tháp đôi) .

3 + 1 Races Equal nhưng khác nhau
1GOD rất hài lòng với những gì đã đạt được trong 5 ngày qua & ngày hôm nay. 1GOD phản
ánh về công tác tuần qua và hơn bắt đầu plan- ning cho công tác tuần tiếp theo.

1GOD gọi này (Work) ngày 6

ngày 7
1GOD đã có một phần còn lại ... Thiền & cầu nguyện tìm kiếm sự hài hòa nội tâm và hạnh
phúc cho Eternal-Soul. Angels làm âm nhạc, hát, nhảy múa và tiếng cười đã được nghe ở
khắp mọi nơi. 1GOD là ở giữa tất cả niềm vui này được hưởng tất cả của nó.

1GOD gọi này (Nghỉ ngơi) ngày 7 Ngày vui cho giám sát-Guardian.
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7 ngày Creation hình thành nền tảng của ngân hàng giám sát-Guardian Kalender. Chú thích! Chiều
dài của 1GOD 'S Day là khác biệt so với Trái đất.

CG Kalender có nhiều chủ đề cho ' Ngày vui':
Lễ kỷ niệm, Tượng kỷ niệm & Shames.
CG Kalender là một phần của quản lý tốn nhiều thời gian
New-Age:
CG Klock ~ Time-Triangle ~ Đêm-Giới Nghiêm ~ Daily-Routine ~
Daily-Prayer ~ chủ đề CG Kalender ~ Fun-Day ~ CG Planner ~

PHẢI - DO:
1GOD thiết lập các công việc ví dụ 5 ngày vào ngày thứ 6 đánh giá ment achieve- của bạn, hoàn thành bất cứ
công việc & kế hoạch còn dang dở sau tuần làm việc. Vao ngay
7 yên tận hưởng cuộc sống có một Ngày vui, Chào mừng ... thăm một Gathering

Duy trì chủng tộc-tính toàn vẹn không giao phối giữa các chủng tộc hoặc nhân lên!

Không ảnh hưởng đến tiến hóa không di truyền-sửa đổi, nhân bản ,. . .

Tin vào Afterlife, luân hồi, bất tử & Angels. Tin 1GOD là Linh hồn vĩnh hằng rằng tất
cả các sinh vật sống có một linh hồn.

Sống bởi: 'Chu kỳ Beginning & End & tái chế' (CB & E & R)
Tin 1GOD là Đấng Tạo Hóa & Eternal Hồn Đấng Tạo Hóa của vũ trụ vật chất & tinh
thần. Tác giả của Tiến hóa & Nhân loại.
1GOD của Thiết kế là thiêng liêng! can thiệp lăng mạ 1GOD, nó gây trở ngại cho quá trình tiến hóa. Thay
đổi 1GOD 'S thiết kế là một cộng đồng tội phạm.

CẢNH BÁO !!!
Planet Earth & Nhân loại đang bị 'tấn công'! Bạo lực, ô nhiễm & Wealth-Apartheid đang xé
chúng ra từng mảnh! Trừng phạt Bạo lực, Dừng Pollut- ing và kết thúc Wealth-Apartheid. 1GOD
đang xem.
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1GOD
đang xem
Cổ đại - Times Tôi

1 nền văn minh! để -2100 * năm
* New-Age mới quản lý thời gian được sử dụng: giám sát-Guardian Kalender

Nhân loại học được cách đứng thẳng, thu thập hoa quả, các loại hạt & Grubb lên rễ. Con
người nhóm lại để tăng sự tồn tại dẫn đến sự cần thiết của lãnh đạo. Mạnh nhất anh ấy trở
thành Tyrant & nhà lai tạo chính.
Nhân loại tiến đến thợ săn, trở thành công cụ của nhà sản xuất, sử dụng công cụ để săn. Đáng
buồn là công cụ không chỉ được sử dụng cho săn bắn mà còn cho giết người con người khác (Cướp
bóc ích kỷ của con người khác, những người phản đối và đã bị hãm hiếp và giết chết) .

Loài người phát hiện ra rằng săn bắn theo nhóm
(Teamwork) mang lại thành công lớn hơn bất kỳ thợ săn duy nhất. Điều
này dẫn đến kế hoạch & tổ chức các chuyến đi săn & cuộc tấn công vào
các nhóm khác.
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tiếng ồn vocal phát triển nhân loại, cử chỉ trên khuôn mặt & ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Dẫn
đến bài phát biểu & ngôn ngữ. Những kỹ năng dẫn đến học tập & giảng dạy. các thành viên có
kinh nghiệm của nhóm truyền kiến thức thu được để các thành viên trong nhóm học tập. Đối
tượng bảo hiểm: thu thập thức ăn, săn bắn, skinning, may, công cụ định, việc sử dụng công cụ,
cử chỉ, lẩm bẩm & ngôn luận.

Như Nhân loại di chuyển vào khí hậu lạnh hơn họ săn
- ed động vật lông dày, lột da họ & bao phủ cơ thể của họ (Bắt đầu của
thời trang) . Xương bị biến thành công cụ. May được phát triển & sử
dụng trên da & lông thú.
Hang động & túp lều trở thành nơi trú ẩn. làm cháy phát triển dẫn
đến nấu ăn. kỹ năng nghệ thuật như hội họa, điêu khắc và đất sét
mô hình xuất hiện.

Nhân loại tín ngưỡng tôn giáo phát triển.
Ác Pagan-nghi lễ được phát triển hối lộ của Thiên Chúa qua sự hy sinh đẫm
máu. Chú thích: 1GOD không muốn hy sinh

(Đẫm máu hay cách khác) . Giám sát Guardians phản đối tất cả hy sinh. 1GOD
không thể bị mua chuộc hoặc mua.

con người khác trở nên nhận biết rằng hạt giống từ cỏ thả vào đất &
chà đạp dẫn đến cây trồng. Đây là một bước 1st nuôi. Nông dân có
nghĩa là không cần phải đi lang thang. nơi trú ẩn vĩnh viễn trở thành có
thể. Một số con người đã trở thành người định cư.

Con người bắt đầu đến chuyên dẫn đến trao đổi (Thịt, da, dụng cụ, đất sét đốt cháy ..) . Hunters
sẽ trao đổi với người định cư. Nomads đi qua các khu định cư sẽ trao đổi.

Nomads với Ác (Tyrant) các nhà lãnh đạo sẽ cướp bóc &
phá hủy các khu định cư hiếp dâm & giết người định cư. Tòa
nhà, phá hủy & xây dựng lại chu kỳ được thành lập.
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Cả giáo & bow & mũi tên tăng khả năng săn bắn cũng như
giết mổ của con người.
Settlers sử dụng các công cụ săn bắn mới là vũ khí để tự vệ.

Hunters trở thành nhận thức được lợi ích của việc kiểm soát đàn &
theo dõi họ. Săn bắn trở thành thứ yếu
. Một lối sống du canh du cư phát triển. Bước 1 của thuần
hóa động vật.
Settlers bắt đầu thuần hóa động vật nhỏ hơn. Settlers phát triển các mối quan hệ gần gũi hơn
với động vật. phát triển vật nuôi, động vật accep- ting con người như là bậc thầy của họ & một
nhu cầu nhân lực cho đồng hành.

Thuần hóa động vật cải thiện việc cung cấp thực phẩm, da & xương cho các công cụ & vũ
khí & trao đổi.

Nền văn minh cần truyền thông tốt hơn so với tin đồn vocal. Vẽ
tiên tiến để kỹ năng viết. Khi số được bổ sung phát triển con người
đã bắt đầu tăng tốc.

Bánh xe làm con người di động hơn. Họ có thể di chuyển xa nhanh hơn và còn mang nhiều
hàng hóa. Có gì bánh xe đã làm trên đất buồm đạt được trên mặt nước. Raiders (Nomad &
Penalty) sử dụng cho cả hoạt động tội phạm của họ.
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Lãnh đạo Nomad Raiders đã lựa chọn 1 của cướp bóc
- ing làm cho chúng hơn giàu có hơn Raiders khác.
cộng đồng nông dân cũng nhặt thường người nông dân thành công nhất hoặc barterer như
Leader. Cả hai loại người lãnh đạo phát triển kế hoạch sản. Một mong muốn truyền lại sức mạnh
và sự giàu có cho con cái của họ. Tyrannies cha truyền con nối * trở nên phổ biến. Các nhà lãnh
đạo đã dâng chính mình huyền ảo
(Hoàng gia) tiêu đề, 'Monarch' * . Một số nhà lãnh đạo quyền lực điên cuồng tự xưng là
Thiên Chúa.
* Giám sát Guardians phản đối di truyền Tyrannies & Monarch như Evil.

xây dựng công sự & lập toàn thời gian người đàn ông vũ trang định cư của Monarch (Guards
...) lãnh đạo tôn giáo xây dựng nơi thờ tự (Ngôi đền...) .
Nghĩa địa & đền thờ (Elitist, thùng rỗng kêu to ..) cho việc chuyển đổi sang thế giới bên kia trở
nên phổ biến.

tuyến đường thương mại phát triển. Tham lam ác Monarch sau này với quân đội của họ và
thành lập Empires chuyên chế (Văn Minh) . Những vào tổ Civili- được cai trị bởi bạo lực và
chấm dứt bạo lực.
Mọi thứ đều có một sự khởi đầu và kết thúc do đó, làm nền văn minh. Tại
ing beginn- có đấu tranh & Niềm tin tôn giáo mạnh mẽ. Thành công thay
thế strugg- le.

Hòa Bình: tăng sự giàu có, dân số, giảm đạo đức work-, làm tăng
giải trí thời gian & sự nhàm chán. Chán nản dẫn đến vô luân.
phân rã này làm tăng nghiện. Nó thay thế Tôn với thiếu trách
nhiệm (Chỉ hav
- ing fun) , Tự do ngớ ngẩn, xúc phạm triết lý.
Khi cuộc đấu tranh ngăn chặn bộ trì trệ trong dẫn đến phân rã & kết thúc.

loài người phát triển 1GOD niềm tin:
Cổ-Times đã cho chúng tôi 3 người đưa tin 'True' (Akhenaten, Khổng Tử, Invoker) . 2 người đưa tin
'False' (Moses & Phật) & Một Evil, Anti-GOD sùng bái: 'Bad-Seed' (Do Thái) , mà đang hoạt động
ngay bây giờ.

12

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

Akhenaten ( Amanhotep IV) Phi Reformer Akhenaten thăng chức 1GOD cả nam
tính (HE) & giống cái (BÀ ẤY)
cùng một lúc. Đó là tất cả sự sáng tạo đến từ 1GOD & là trong Đấng Tạo Hóa! Rằng không có
hình ảnh của 1GOD tồn tại! ánh sáng mặt trời đó là lý do chính để có được sự sống trên Trái Đất!

Akhenaten thúc đẩy gia đình và gia đình-chia sẻ như đường dẫn đến kéo dài 'Hạnh phúc'. Harmony
đề bạt giữa Nhân loại & Habitat! ngoại giao thúc đẩy qua chiến tranh để giải quyết tranh chấp
biên giới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bằng cách sử dụng xây dựng các khối nhỏ hơn.

Akhenaten kiêu ngạo tuyên bố là 'Con Một' * của 1GOD ( sai) .
HE thất bại trong việc chấm dứt 'Ngoại giáo' nghi lễ của nó & tái chế nơi họ thờ phượng và biểu tượng .
Cuộc thi sắc đẹp cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của mình.

* Chúa Giêsu (Messiah false) sử dụng những lời kiêu ngạo cùng (Ăn cắp ý tưởng) .

Invoker ( Zoroaster) của một tâm & Actions Trong cổ-thời gian trong Persindia Tốt 1GOD tìm
thấy một người đàn ông phù hợp để trở thành một sứ giả. Invoker của một tâm Tốt & Actions
Tốt (Zoroaster) .
Giống như Akhenaten ông thấy tầm quan trọng của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất!

Các ' Invoker đã rất sai, hứa hẹn một siêu nhân (Messiah *)
sẽ đến. Super-con người này sẽ làm cho nhân loại hạnh phúc &
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giải quyết tất cả các vấn đề Nhiều giáo phái nhặt điệp sai lầm này và hứa hẹn một
messiah.

* Chú thích! Không Super-con người (Messiah) đang đến để làm cho nhân loại hạnh phúc &
giải quyết tất cả các vấn đề. 1GOD muốn loài người để chứng minh rằng họ đã phát triển đầy
đủ. Để xử lý vấn đề hạnh phúc & sol- ving. 1GOD sẽ giúp loài người trong các tình huống vượt
quá đó là khả năng.

Các ' Invoker' đã thiết lập một số sự thật cơ bản:
1GOD là tác giả của các vũ trụ tinh thần thể chất &.
1GOD đang được tôn thờ như tối cao.
Thờ cúng có thể được thực hiện cả ở nhà và trong cộng đồng. Mọi người nên làm việc
tích cực trong việc cải thiện cộng đồng của họ. Chống ô nhiễm nguồn nước, đất và
không gian. Chống tham nhũng & bất công.

Hỗ trợ đạo đức tôn giáo và công bằng xã hội.
Chú thích! Khi người Ba Tư chấp nhận những lời dạy của Invoker họ phát triển mạnh mẽ
xây dựng đế chế vĩ đại nhất của thời gian của họ. Sau dis- chải giáo Invoker. Persia mất sự
thịnh vượng của họ / ảnh hưởng.

Do sự thay đổi tiến hóa tin nhắn khác từ thời điểm đó không liên quan nữa. Đối với
những người ủng hộ của 'Invoker' (Zoroastrians, Parsi)
đó là thời gian để thay đổi 1GOD của thông báo mới nhất:

Các ' Luật-Đấng Ban Manifest '.

Giám sát-Guardians' lời đề nghị chi nhánh ô liu của phi bạo lực,
hài hòa & hệ hữu nghị với các tín đồ của 'Invoker của một tâm
Tốt & Actions Tốt' tham gia
1GOD 1Faith 1Church Vũ trụ giám sát Guardians trong việc truyền bá
1GOD của thông báo mới nhất của ' Luật-Đấng Ban Manifest '!

nho giáo
Trong Ancient thời gian Mông Cổ ( Tỉnh)
1GOD tìm thấy một người đàn ông phù hợp để trở
thành cố vấn cho nhân loại:

Nho giáo !
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Nói cách Nho giáo của Wisdom!
Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn làm cho chính mình!

Trước khi bạn bắt tay vào một cuộc hành trình trả thù, đào 2 ngôi mộ!
Mọi thứ đều có vẻ đẹp của riêng nó nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó !

Giữ lòng trung thành & chân thành như 1 st Nguyên tắc !

Khi tức giận tăng lên, nghĩ đến những hậu quả!

Các công ty, các lâu dài, đơn giản & khiêm tốn là gần đức!
Để xem những gì là đúng và không làm điều đó, là muốn can đảm hoặc nguyên tắc!

Tôi nghe & I quên. Tôi thấy & Tôi nhớ. Tôi làm tôi hiểu.
Cuộc sống thật đơn giản, nhưng nếu chúng ta nhấn mạnh vào làm cho nó phức tạp!

kiến thức thực sự là để biết được mức độ thiếu hiểu biết của con người.

Đối mặt với những gì là đúng, để lại nó hoàn tác cho thấy sự thiếu can đảm.
Nó không quan trọng như thế nào chậm bạn đi miễn là bạn không ngừng.
Đức hạnh không phải là trái để đứng một mình. HE người thực hành nó sẽ có hàng xóm.

HE người nói mà không khiêm tốn sẽ cảm thấy khó khăn để làm cho những lời tốt!

vinh quang lớn nhất của chúng tôi không phải là trong không bao giờ rơi xuống, nhưng trong thức dậy mỗi lần
chúng tôi làm!
Người dân có thể được thực hiện để làm theo một con đường hành động, nhưng họ có thể không được thực hiện
để hiểu được nó!

Các học giả người yêu mến tình yêu của sự thoải mái là không phù hợp để được coi là một học giả

Người đàn ông hơn thiền theo tư tưởng tốt, tốt hơn sẽ là thế giới của mình và thế giới
nói chung.
Ở một đất nước cũng điều chỉnh, giảm nghèo là một cái gì đó để phải xấu hổ. Ở một đất nước
xấu chi phối, sự giàu có là một cái gì đó để phải xấu hổ.

Trí tuệ, từ bi và lòng dũng cảm là 3 phẩm chất đạo đức thừa nhận rộng rãi của
nam giới.
Đối với những người ủng hộ 'Khổng Tử' đó là thời gian để thay đổi 1GOD' S thông báo mới nhất: Các ' Luật-Đấng
Ban Manifest '.
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Giám sát-Guardians' lời đề nghị chi nhánh ô liu của phi

- bạo lực, hài hòa & hệ hữu nghị với các môn đệ của Khổng Tử để
tham gia:

1GOD 1Faith 1Church Vũ trụ giám sát Guardians trong việc truyền bá
1GOD của thông báo mới nhất của ' Luật-Đấng Ban Manifest '!

Ấn Độ giáo
Trong Ancient thời gian thực trên Ấn Độ-Peninsula (Phía đông của hệ
thống Indus-sông & phía nam của dãy núi Himalaya) một dân tộc phát
triển phies triết tôn giáo truyền thống. Họ đã xâm chiếm. Để phân biệt
mình khỏi các kẻ xâm lược. Người dân địa phương gọi là tự Hindu!
kẻ xâm lược Anh, cư ngụ, kẻ áp bức bóc lột và được gọi là các tác phẩm tôn
giáo địa phương: Ấn Độ giáo!

Có những người khác nhau viết nhiều cuốn sách thánh. Tạo một gia đình của triết lý tôn
giáo chứ không phải là một tôn giáo duy nhất. Bộ sưu tập này là hiện thân, 'Ấn Độ giáo'!

Người Hindu tin rằng trong một chu kỳ sinh, chết và tái sinh chi phối bởi Karma

Một linh hồn đi qua cuộc đời liên tiếp. hiện thân tiếp theo của nó là luôn luôn phụ thuộc vào
cách thức kiếp trước được sống.

văn bản Hindu (Ví dụ như kinh Vệ Đà) mang 'kiến thức'. Nhiều kinh thảo luận 'Quy tắc ứng
xử', 'Luật' & 'Duty'. 'Ấn Độ giáo' là một lối sống.
Nhiều người Hindu khao khát cho một Đấng Tối Cao ( 1GOD ) . kinh Hindu đang ngày. Đã đến
lúc cho Hindu để ôm hôn 1GOD thông báo mới nhất của:

Các Luật-Đấng Ban Manifest !
Giám sát-Guardians' lời đề nghị chi nhánh ô liu của phi

- bạo lực, hài hòa & hệ hữu nghị với các tín đồ của Ấn Độ giáo
tham gia:
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1GOD 1Faith 1Church Vũ trụ giám sát Guardians trong việc truyền bá
1GOD của thông báo mới nhất của ' Luật-Đấng Ban Manifest '!
Chú thích! Chương trình này cũng áp dụng cho tín đồ của đạo Jain & Đạo Sikh.

Jaina giáo một tôn giáo cổ xưa từ Ấn Độ dạy rằng cách để giải phóng & hạnh phúc. Là
sống một cuộc sống vô hại & từ bỏ. Mục đích của Jain cuộc sống là để đạt được sự
giải thoát của tâm hồn.

Sikh
nghĩ tôn giáo nên được thực hành. Bằng cách sống
trong thế giới & đối phó với những vấn đề hàng ngày
của cuộc sống.

Bu ddha ( Siddhartha Gautama)
Phật giáo không phải là một tôn giáo. Nó là một tập hợp các tions
hallucina- vô nghĩa và một số tầm nhìn dựa trên tin đồn. Nó không có
kết nối thiêng liêng với

1GOD!
Phật giáo, dựa trên câu nói của Siddharta Gautama.
Ông xuất thân từ một gia đình khá giả. Ai sống ở dãy Himalaya. Siddharta đã
sống một cuộc sống có mái che và hư hỏng. Siddhartha rời cuộc sống có mái che
của mình. HE đang tìm kiếm sự giác ngộ bằng cách tìm 1GOD! Siddharta không
bao giờ tìm thấy 1GOD.

Siddharta cố gắng ăn chay. não chết của mình cho ông ảo giác. Ông
đã cố gắng pha chế thảo dược, nấm. não của mình cho ông ảo
giác. Thiền là tới. não của mình cho ông một số tầm nhìn. Siddhartha
không không tìm thấy 1GOD.

Siddharta tổ chức các cuộc họp công cộng, nói về kinh nghiệm sống của
mình và những gì ông đã học. bài phát biểu của mình, nơi kể lại bởi người
hâm mộ trong một thời gian dài trước khi được viết ra. Là tin đồn
Siddhartha của (Bây giờ gọi là Đức Phật) từ gốc & ý nghĩa bị mất.
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Bởi vì những hiểu biết của ông được dựa trên một bộ não bị tra tấn & ông không
bao giờ tìm thấy 1GOD. Phật giáo không phải là một Tôn giáo & vô dụng để đạt
được mệnh nhân loại.

Phật tử nên tìm kiếm tôn giáo!
Giám sát-Guardians' cung cấp các chi nhánh ô liu của phi bạo lực,
hài hòa & hệ hữu nghị với các môn đệ của 'Phật' tham gia:

1GOD 1Faith 1Church Vũ trụ giám sát Guardians trong việc truyền bá
1GOD của thông báo mới nhất của ' Luật-Đấng Ban Manifest '!

B Seed quảng cáo Cult ( Israel)
Cult này tuyên bố là 4000 tuổi. Họ tự gọi mình là Israel.
các tác phẩm tôn giáo của họ là tưởng tượng lịch sử dựa trên tin đồn, fabels, & câu chuyện cổ tích.

Họ inbreed gian ác của họ.
1GOD đang tức giận với hành vi bạo
lực của họ và tham lam ký sinh của
họ. Họ tuyên bố đã được hứa hẹn đất.

Họ có miền đất hứa của họ. Hiện nay 1GOD muốn cuộc xung đột Israel sống ở đó và ở nơi nào
khác. Mỗi con người có một bổn phận đạo đức & dân sự để giúp họ rời hoặc được vận chuyển
đến Israel.

Đừng tức giận 1GOD gửi Israel không chậm trễ vào ' đã hứa Đất'.
1GOD đang xem.
Giám sát-Guardians' cung cấp các chi nhánh ô liu của phi bạo lực,
hài hòa & hệ hữu nghị với các tín đồ của 'Seed Cult Bad (Israel).
tham gia:
1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians trong việc truyền bá
1GOD của thông báo mới nhất của ' Luật-Đấng Ban Manifest '!
CHÚ THÍCH! giáo sĩ Israel (Rabbi) không được chào đón.
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Xa - Past

- 2.100 đến -1400 năm

Đây là của Trung Quốc Golden-Age. Họ phát minh ra một tiêu chuẩn rocess sản xuất giấy. Chuyển
đổi quặng sắt để gang, gang, rèn sắt thép. Các kỹ thuật luyện kim được cải thiện bằng đồng & sắt
dẫn đến một loạt các công cụ tiên tiến nông nghiệp, dụng cụ thợ mộc, dụng cụ nấu ăn, dụng cụ trong
nước và vũ khí. Các xe nước đã được sử dụng. Con Đường Tơ Lụa được thành lập. tuyến đường
thương mại này từ Trung Quốc sang châu Âu là một nguồn tuyệt vời của sự giàu có.

Các Distant-Past thấy sự hợp nhất của Hy Lạp & văn hóa La Mã. Sự khởi đầu của đế chế
La Mã. Người La Mã là những plagiarizers vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Khi họ đi
qua một ý tưởng, ứng dụng tốt (bản mẫu) , Hệ thống họ sao chép (Hấp thụ) nó. Sau đó, họ
đã cố gắng để làm cho nó thành công hơn. Họ đã làm điều này với chính quyền, kiến
trúc, giáo dục, pháp luật, quân sự, tôn giáo và khoa học.

Người La Mã quay biển Địa Trung Hải vào aRoman back-nước. Các nô lệ sản xuất của
cải và quân đội được bảo đảm và mở rộng đế chế. Tiền cho vay và kiện tụng đã trở
thành tuyến đường chính để enrich- ment & ảnh hưởng trong đế quốc. Các phá hoại
của nhà cầm quyền Rôma Christian Zealot & lũ Đức buộc một tách của Đế quốc La
Mã!

Nhóm của 13 1 st Kitô hữu!
Các ' Nhóm của 13' gồm 1 Reformer tôn giáo (Chúa Giêsu, Con một Carpenter) & Tín
đồ 12 nhặt lên Israel & Non-Israel (Disciples) .
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Lý lịch, vị trí: Chúa Giêsu được sinh ra & đào tạo một người Israel sống ở Palestine một
lãnh thổ bị chiếm đóng bởi Rom. Israel là nhóm dân tộc lớn ở Palestine. Để giữ cho cuộc
nổi dậy chống lại Rom ở mức tối thiểu, Rom cho phép cuộc xung đột Israel để có một
Monarch. điện tư pháp hành là với những kẻ chiếm đóng.

Lý lịch, quan niệm sai lầm 1: cha mẹ của Chúa Giêsu Joseph & Mary đi qua Palestine không phải
vì một điều tra dân số La Mã nhưng là trên đường chạy trốn khỏi nợ nhà sưu tập. Joseph đã mượn
tiền từ một tiền cho vay (Giáo sĩ trực thuộc vay cá mập) đối với nguyên liệu cho công việc. Khách
hàng của ông là một công dân La Mã lại đột ngột mà không phải trả. Một nhà văn muốn đưa ra một
lý do cho việc đi lại nhưng không phải là lý do thực sự nhặt một sự kiện (Điều tra dân số La Mã) mà
có vẻ đáng tin cậy (Văn học-tự do) . các tác giả khác chỉ cần sao chép fabel này.

Lý lịch, quan niệm sai lầm 2: Cơ cực Joseph & Mary là trên đường
chạy trốn, Joseph không thể có con, bị cắt xén khi cắt bao quy đầu. Mary
đã trở thành Nant preg-, để trang trải các Shame của Hiếp dâm. 1GOD được
đổ lỗi
(Quan niệm một cách kỳ diệu trinh) .
Lý lịch, quan niệm sai lầm 3: Viễn Đông ers Astronom- thấy một Super Nova
tin rằng nó là một dấu hiệu cho thấy một người portant im- được sinh ra. Nhà
văn đã viết 3 Kings thấy một ngôi sao sáng & đến gặp sự ra đời của một vị
vua.
Lý lịch, Chúa Giêsu: Sinh ra (Sinh ngày chưa biết) ở Palestine Con một Carpenter, học thương
mại của cha mình sau đó tham gia một bài HE sùng bái gần the Dead-Sea để đạt được giáo dục
đạo đức. The Cult dạy 'Tha thứ' Chúa Giêsu & Sharing' mà còn tiếp xúc với ông đồng tính luyến
ái. Là thành viên giáo phái Senior buộc các thành viên giáo phái từng trẻ vào participa

- ting trong thực hành đồng tính, sau đó cầu nguyện cho sự tha thứ. Chúa Giêsu rời, để trở thành một
nhà giảng thuyết đi du lịch.

Chú thích! Chúa Giêsu như mọi dị (Bình thường) có một sự ghê tởm inbuilt & ghê tởm cho người đồng
tính (Khuyết tật tình dục) . Chúa Giêsu chấp nhận forgive- ness nhưng trong trái tim anh không thể tha
thứ cho người đồng tính.
Chúa Giêsu đã được giảng dạy bởi các giáo phái phải diễn thuyết (nói trước công chúng) nhưng không phải để
viết. Bất cứ điều gì Chúa Giêsu nói là bị mất. Các tác phẩm tự xưng biết những gì Chúa Giêsu đã nói như đáng
tin cậy như các 'Grimm Brothers Tiên-Tales' dựa trên tin đồn, nhà văn giải thích và trí tưởng tượng. Chúng tôi
không thực sự
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biết những gì Chúa Giêsu nói hoặc nghĩa. Tất cả các tăng, ni, giáo sĩ và những người khác đang lãng phí thời gian
của họ & lives nghiên cứu những chuyện ly kỳ lịch sử.

Chúa Giê-su, thất bại Reformer tôn giáo của Israel

Chúa Giêsu là một lôi cuốn, đẹp trai, nhà hùng biện. Sự sùng bái đã
dạy anh kỹ năng nói nhưng không viết.

Ông rao giảng sự tha thứ và chia sẻ.
hành trình của mình thông qua Palestine khiến anh nhận thức được sự đau khổ lớn &
đau khổ của người trong khoảng thời gian Rabbi & quân chủ của. Anh nhìn thấy gia đình
như thế nào tín dụng bị phá hủy

(Nhắc nhở ông của cha mẹ) .
Chúa Giêsu đưa ra châm biếm như xã hội phê bình (Của Giáo sĩ & Hoàng gia) trong bài
phát biểu của mình. Các đệ tử ủng hộ anh ta lên, bằng cách giải quyết Chúa Giêsu là
Vua, Chúa, Đấng Cứu Thế ... Các đám đông yêu thích nó, Chúa Giê-su đã trở thành một
người nổi tiếng.

Monarchists' không thích Chúa Giêsu là người nổi tiếng và sợ những phần vô chính
phủ của các bài phát biểu của mình. Giáo sĩ Do Thái thấy anh ta như một giả gây
rối sỉ nhục 1GOD. Monarchists & Giáo sĩ ấp ủ một kế hoạch sử dụng năng lượng tư
pháp La Mã để giết Chúa Giêsu & đổ lỗi Rom.

1 của Disciples, thú nhận tình yêu & tình cảm của họ với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cảm thấy & thấy ghê
tởm (Tha thứ không phải là trong trái tim của anh ấy) . Các Đệ tử đã bị sốc, tổn thương, kinh hoàng, trả
thù vào tâm trí của mình.

Các Đệ tử đã đi đến một Tavern. Bared để người nghiện rượu khác đau mình & nhu cầu trả
thù. Một quân chủ cung cấp sự giúp đỡ với sự trả thù.

Các Đệ tử tiết lộ các SME nơi của Chúa Giêsu.
Các quân chủ đã ném một số tiền xu trên bàn.
Các Đệ tử ra lệnh rượu nhiều hơn, chia sẻ với bạn bè có cồn mới
được tìm thấy của mình.

Chúa Giêsu đã bị tra tấn và bị kết tội bởi cuộc xung đột Israel. Thống
đốc La Mã không thể tin rằng đám đông
(Xúi giục bởi Giáo sĩ & monarchists) muốn sự trừng phạt tương tự cho việc rao
giảng như đối với giết người. Ông đã thử nghiệm đám đông bằng cách hứa
hẹn tha thứ 1. Israel đã chọn một kẻ giết người. Thống đốc La Mã đã phẫn nộ.
Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá bằng gỗ.
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Sự sùng bái Chết-Sea đã nghe nói về tình cảnh của Chúa Giêsu, đến, mua chuộc một người bảo vệ & thay
thế Chúa Giêsu với một người đàn ông đã chết. Chúa Giêsu muốn nói tốt- tạm biệt với các môn đệ. sống lại
của Ngài đã được dàn dựng để tạo điều bí ẩn.

Chúa Giêsu trở lại the Dead-Sea!

Chúa Giêsu muốn cải cách Do Thái. Disciples ông đã đi đến hơn Trung tâm của vũ
trụ: ROM! Họ đi đến cải cách La Mã. Sự khởi đầu của Kitô giáo (Rogue-Do Thái) .

Cơ đốc giáo
Với Chúa Giêsu biến mất, 2 của Disciples ông chuyển đến Rome, thành lập Kitô giáo. Họ
theo gương Roman đạo văn. Hấp thụ tôn giáo & ngoại giáo-những nghi lễ khác. Họ đã
trở thành La Mã Empires tôn giáo chính. Đế chế La Mã làm con nuôi của Kitô giáo là sự
khởi đầu của sự kết thúc của nó.

Kitô giáo đã là tội phạm hơn, tham nhũng, dối trá, vô đạo
đức và bạo lực sau đó bất kỳ nhóm tôn giáo khác. Kitô giáo
đã biến đổi thành nhiều & đa dạng các giáo phái. 2 Ác nhất
hạnh phúc, người Công giáo La Mã & Giáo hội Anh!

1GOD là buồn !!!
Chúa Giêsu phản đối: chủ nghĩa tư bản (Ký sinh trùng săn mồi trục lợi) , Glo- balization (Chúa
Giêsu phản đối deciples mình sẽ Rom) , Killing, Monar- chy (Di truyền-chuyên chế) ,
Wealth-Apartheid (quyền sở hữu riêng) .
Bất kỳ Christian rằng tham gia & / hoặc hỗ trợ, chủ nghĩa tư bản, chế độ quân chủ, Toàn cầu hóa,
Killing, Wealth-Apartheid, là phạm tội trở thành một Kitô Chống & Chống 1GOD. Chúa Giêsu có thể
tha thứ cho những Kitô hữu. 1GOD làm

- không tha thứ nhưng giữ trách nhiệm với hậu quả. Kitô giáo là không Chúa Giêsu. Nó là
không nhân loại. Người ta thất bại 1GOD! Nó kết thúc.

Kitô giáo là không 1GOD ! 1GOD muốn các Kitô hữu để nắm lấy sứ điệp mới nhất,
'Luật-Đấng Ban Manifest', trở thành giám sát đội biên phòng ian. Đưa một End đến 1000
của năm ác! BE dood Trừng phạt ác.
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Giám sát-Guardians' cung cấp các chi nhánh ô liu của phi bạo lực, hài
hòa & hệ hữu nghị với các môn đệ của 'Christianity'.to tham gia:

1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians trong việc truyền bá
1GOD của thông báo mới nhất của ' Luật-Đấng Ban Manifest '!
CHÚ THÍCH! giáo sĩ Christian (Priest để Đức Giáo Hoàng) không được chào đón.

Gần - quá khứ

- 700 đến -70 năm

SHUN
CHRISTIAN
BROTHERS
Thánh của Christian Brothers là một thứ tự trong phạm vi có nguồn gốc Công giáo Pagan
Cult ở Ireland Europa-Tỉnh. Mục đích ban đầu của họ là để giáo dục giới trẻ. Họ đã phát triển
'ICttm' (Phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung khủng bố Ailen) mà lây lan như bệnh ung
thư trên toàn thế giới.

Xác nhận bởi các Ác Vatican nó trở thành cách làm việc cho tất cả giáo dục Công giáo. cơ
sở giáo dục 1 của họ mở ở Waterford Ireland & triều đại của họ về con khủng bố đã bắt
đầu. Khuyến khích và bảo vệ bởi Giám Mục, Tổng Giám Mục, Hồng Y & 'Giáo hoàng'.

Christian Brothers tin vào Satan & Hell. Họ không thể chờ đợi để đi đến đó. Họ đã tạo Hell on Earth
cho trẻ em của Planet của chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện 1GOD rằng họ phải chịu trách nhiệm trong
cuộc sống & Afterlife. Các Christian Brothers & Giáo Sĩ (Linh mục đến vị giáo hoàng) , Phụ huynh,
cảnh sát, Judi- ciary, chính trị gia, khác, .. người bảo vệ các học viên của 'Child-khủng bố dạy phương
pháp Ailen' sống lại những đau khổ và đau khổ của những đứa trẻ bây giờ và cho mọi thời đại. Tham
gia cầu nguyện của chúng tôi.

'Child-khủng bố dạy phương pháp Ailen'
Hiếp dâm đồng tính, quan hệ tình dục bằng miệng, thủ dâm, động vật thủ dâm, tinh hoàn mơn
trớn, đánh đập, không kết quả, nhục nhã, thiếu thốn lương thực, lao động khổ sai, hạ thân nhiệt,
... Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi tuần, mỗi tháng mỗi năm ... ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN!! Giữ những
depra- vô đạo đức
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ved, filfthy, làm hư hỏng hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo viên có trách nhiệm, CÔ / R7

'Christian-Brothers các mối Giác Ngộ'
Christian Brothers sẽ tạo thành một vòng tròn ở giữa một cậu bé với
- quần lót ra. Cậu bé là đồng tính luyến ái bị cưỡng hiếp cho đến khi anh chảy máu từ hậu môn. Các
Christian Brothers trừng phạt cậu bé để làm cho họ làm điều này. Họ nói với cậu bé họ như thế này
bởi vì THƯỢNG ĐẾ làm cho họ như thế này. Nếu cậu bé nói xấu sau lưng anh đang bị đánh đập.
Các Christian- Brothers là vui vẻ & hài lòng.

'-Christian Brothers Tội lỗi'
Christian Brothers không chỉ qua đường tình dục & thể chất tấn công trẻ em trên toàn thế giới.
Họ nói dối, đổ lỗi cho nạn nhân của họ, tuyên bố nạn nhân nơi xấu. Tất cả Christian Brothers
đã tha thứ cho nhau, bảo vệ lẫn nhau, bội thệ mình để cảnh sát & Tư Pháp. Christian-Brothers
Predators tình dục di chuyển quanh tìm kiếm căn cứ săn bắn mới để khủng bố trẻ. Being
người Công giáo họ tuyên bố không thể sai lầm. Họ nhận được sự bảo vệ từ các giáo sĩ Công
giáo (Priest để Đức Giáo Hoàng) người hướng dẫn Công an, Tư pháp, các chính trị gia người
Công giáo bỏ qua nạn nhân. giáo sĩ Công giáo, Cảnh Sát Công giáo, Công giáo tư pháp &
chính trị gia Công giáo hoạt động như một cartell of Evil. Bảo vệ người lạm dụng trẻ em &
thành nạn nhân nạn nhân. Giáo hội Công giáo tổ chức lạm dụng trẻ em lớn nhất thế giới. Lớn
nhất Ác Chống 1GOD cơ quan.

'Christian-Brothers Trách nhiệm giải trình'
Chưa bao giờ trong lịch sử loài người đã có được như vậy tấn công tình dục có hệ thống liên
tục đối với trẻ em được cam kết trên toàn thế giới. Mỗi phụ huynh trên hành tinh này có một
bổn phận đạo đức yêu cầu từ chính phủ của họ, để theo đuổi mọi Kitô hữu-Anh & Công giáo
mà bảo vệ chúng, truy tố CÔ / R7

Tất cả những gì Christian-Brothers sở hữu được bị tịch thu (Bao gồm các mặt hàng onal pers-) mà
không bồi thường. Mỗi tòa nhà được sử dụng bởi Christian-Brothers là một nơi of Evil. Những
nơi này đang bị phá hủy & tái chế & xây dựng lại như hợp chất phục hồi chức năng. Bất kỳ bộ
nhớ của Christian-Brothers bị xóa.

'Xấu hổ Ailen'
Cha mẹ người Ireland, Ireland Cộng đồng, Cảnh sát Ireland, Ireland Tư Pháp, Ailen
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Các chính trị gia đều thất bại Ailen Trẻ em & Trẻ em trên toàn thế giới.
Hãy bí quyết Ailen (Phi bạo lực) cách thất vọng bạn đang ở họ thiếu lòng trắc ẩn, công lý &
lương tâm. Ailen vì hành vi phạm tội vô đạo đức vô trách nhiệm của họ là không thể chấp nhận
để được sử dụng mở bất kỳ nơi nào trên thế giới như công an, tư pháp, trong giáo dục hoặc bầu
vào bất kỳ văn phòng chính trị.

'Shame Công giáo'
Công giáo chấp nhận các 'phương pháp Ailen Child-khủng bố dạy' sử
dụng nó trong Giáo Dục Công Giáo ủng hộ & thúc đẩy bởi Vatican. Công
giáo sau đó âm mưu, để che giấu và giúp Kẻ bạo hành trẻ em Công giáo
để trốn thoát. Bội thệ, bắt nạt, bằng chứng bị phá hủy, bị đe dọa nạn
nhân tất cả điều này để bảo vệ giáo Child Kẻ bạo hành. Công Giáo Công
an, Tư pháp &

Các chính trị gia tham gia vào hành vi phạm tội này bằng cách không truy tố, bao che,
phá hủy bằng chứng .. Hành vi này làm cho Giáo Hội Công Giáo tổ chức tội phạm lớn
nhất. End ác này, SHUN, XẤU HỔ truy tố.

Công giáo cho phép Giáo Hội của họ để tạo & vận hành trẻ em lớn nhất Lạm Tổ chức trong lịch sử nhân
loại làm cho người Công giáo là mối đe dọa lớn nhất đối với các Children of the World. Xấu hổ về người
Công giáo. Làm người Công giáo các bậc cha mẹ không thích hợp.

Chính phủ cho phép giáo dục Công giáo. Educa Hiện nay Công Giáo
- tion hỏi nhà giáo dục lạm dụng của họ phải từ chức. Họ cung cấp cho họ một tài liệu tham khảo tốt
và gửi chúng đến giáo dục công cộng ở một vị trí khác.

Chính phủ mà có nguồn lực và kinh phí từ các trường công lập để cung cấp cho giáo dục Công
Giáo thất bại trong nhiệm vụ của họ về việc chăm sóc cho trẻ em họ có nghĩa vụ phải bảo vệ. Chính
phủ thất bại trẻ em được bảng unaccep-, được thay thế, truy tố, CÔ / R7

Cha mẹ Công giáo, cộng đồng, Công an, Tư pháp, chính trị gia đều thất bại trong Công
giáo trẻ. Hãy để Công Giáo biết (Phi bạo lực) cách dis- apointed bạn đang ở họ thiếu
lòng trắc ẩn, lương tâm và công lý.
Người Công giáo vì hành vi phạm tội vô đạo đức vô trách nhiệm của họ là không thể chấp nhận
để được sử dụng bất cứ nơi nào trên thế giới như công an, tư pháp, trong giáo dục hoặc bầu vào
bất kỳ văn phòng chính trị.
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'Làm thế nào Công Giáo Giáo Sĩ ( Đức Giáo Hoàng để Priest) sự sỉ nhục 1GOD'

Giáo hội Công giáo là tổ chức lớn nhất Anti-SHE. 1GOD
là cả HE & SHE thiết kế HE & SHE là khác nhau nhưng bình đẳng.
Muốn HE & SHE sống & làm việc như là một phần của một nhóm nghiên cứu bình đẳng với cuộn erent diff-.

Công giáo bắt đầu một tuần với nghỉ ngơi ngày (Chủ nhật) có một năm ngày trong tuần work- & 1 ngày mua sắm. 1GOD
có một tuần làm việc 6 ngày vào ngày thứ 7 một ngày Fun-. Công giáo xúc phạm 1GOD bằng cách bắt đầu tuần
giao dịch với một ngày nghỉ ngơi.

Công giáo phản đối giao phối (Độc thân) nhân bắt đầu một gia đình.

1GOD muốn HE & SHE nhập 'Thánh Matrimony' Hợp đồng. Mate, Multiply, bắt đầu một gia
đình. Độc thân là một Sin! chống 1GOD!
Chú thích! Thánh Matrimony, bắt đầu một gia đình là không thể chấp nhận tình trạng khuyết tật
tình dục (Child-molester, nhầm lẫn giới tính, cùng giới tính) khốn khổ. Công giáo hy sinh ăn cơ
thể & uống máu.
Cơ thể được thay thế bằng bánh mì & máu được thay thế bằng rượu. Công
giáo là nguyên nhân chính của Rượu Nghiện & thiếu niên chè chén say
sưa uống. Mỗi cuối tuần

(Cồn) Kitô hữu đi & cam kết bạo lực (Tấn công, giết, hiếp dâm,
phá hoại ..) . Christian X-mas là lần bạo lực nhất của năm.
1GOD không muốn hy sinh, rượu hoặc bạo lực.
'Công giáo của cha mẹ
Cha mẹ Công giáo đã & đang bị lừa dối, lừa dối và phản bội bởi các linh mục (Priest để Đức
Giáo Hoàng) . giáo sĩ Công giáo do thiết kế chống lại gia đình (Hôn nhân, con cái). Làm cho
chúng không phù hợp để cung cấp cho hôn nhân hay lời khuyên của cha mẹ và hướng dẫn.
Làm cho chúng cũng không thích hợp để dạy hoặc là với trẻ em, thanh thiếu niên, .. Bởi vì giáo
sĩ Công giáo tin vào bất khả ngộ giáo họ lừa dối & đánh lừa phụ huynh về sự vô luân và tội
phạm của họ. giáo sĩ Công giáo là phù hợp nhất để xin lời chỉ bảo.

Đạo đức, chăm sóc cha mẹ nên để lại Công Giáo-Giáo dục & Giáo Hội Công Giáo đối với an ninh con cái
của họ. Những phụ huynh sẽ được chào đón bởi 'giám sát-Guardian của. Chào mừng này không áp dụng
cho Christian- Brothers cũng không giáo sĩ Công giáo (Priest để Đức Giáo Hoàng) .
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1GOD hỗ trợ 1FAITH 1Church Universe giám sát-Guardians HE & SHE là như nhau nhưng
khác nhau. HE & SHE nhập 'Thánh Matrimony' Hợp đồng, có trẻ em bắt đầu một gia đình. Cha
mẹ, trẻ em, các bác sĩ và nhà giáo dục tham gia vào phi elitist cộng đồng giáo dục miễn phí &
chăm sóc sức khỏe miễn phí (SMEC, PHeC) .

Trẻ em là tương lai của chúng tôi

Trẻ em là sự bất tử của chúng tôi

Trẻ em xứng đáng được chăm sóc,

bảo vệ & yêu

1GOD 1FAITH 1Church
Vũ trụ giám sát Guardians là tương lai, chúng ta công bố 1GOD
'S Tin mới nhất, The ' Luật-Đấng Ban Manifest '.

Tuổi mới

từ 0 năm trên phường

GIẢI THƯỞNG HÒA BÌNH ( Nobel)
2009 Giải Nobel Hòa bình:
Anti-Hòa bình chống 1GOD hình sự!
Barack H.Obama
Theo 'Nobel (Một ký sinh trùng, săn mồi, trục lợi) Sẽ', giải Nobel Hòa bình được trao cho
người ... có trách nhiệm đã làm hầu hết hoặc công việc tốt nhất cho tình huynh đệ giữa
các quốc gia, cho việc bãi bỏ hoặc giảm quân đội đứng & cho tổ chức & chương trình
khuyến mãi của Đại hội hòa bình. Ý chí đã xác định rằng giải thưởng được trao bởi một
ủy ban 5 người được lựa chọn bởi Quốc hội Na Uy.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy trình bày các giải Nobel Hòa bình trong sự hiện diện của
nhà vua Na Uy (Di truyền Tyrant
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) trên 10 tháng 12 (Pagan Lịch) mỗi năm. Giải Hòa Bình đoạt giải
nhận bằng tốt nghiệp, một huy chương và một tài liệu xác minh số
tiền giải thưởng. Lễ giải Nobel Hòa bình được tổ chức tại Tòa thị
chính Oslo. Giải Nobel Hòa bình 2009 được trao cho Barack H.
Obama "cho những nỗ lực phi thường của mình để củng cố ngoại
giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc".

Obama (Assassin, kẻ xâm lược, chiếm đóng lãnh chúa, thế giới
khủng bố hàng đầu) khủng bố tích cực nhất gửi 'CIA-Drone' của
mình để khủng bố, tổn thương & giết thường dân (Trẻ em, người
mẹ, người cha và người già) trong 'Afghanistan, Pakistan, Somalia,
Iraq, Libya, Yemen, .. Ông gửi Ethiopia &

quân đội Kenya xâm lược Somalia. CIA là khủng bố các dân & kích động bất ổn. Bắt đầu Syria
Dân sự chiến tranh đang cố gắng lật đổ chính phủ dân cử, ... Chú thích! Sử dụng Drone là một
hành động chiến tranh.

Obama ủng hộ của Israel tội phạm chiến tranh, ám sát, diệt chủng của người
Palestine. Ông ủng hộ các vụ ám sát Ả Rập Saudi, tội phạm chiến tranh, tội
ác diệt chủng của Yemini, ... CIA được khủng bố thường dân & kích động bất
ổn trên thế giới .. Obama kêu gọi ông Mỹ chuyên Lực lượng Assassins
"Heroes". Assassin là Killers hèn nhát loạn thần kinh

(Chụp phụ nữ không vũ trang ..) nhu cầu đó truy tố cũng như 'Obama'.
Vũ trụ giám sát Guardians tìm Obama một Assassin không thích hợp để nhận một giải thưởng
mảnh. UCG liên lạc Piece Ủy ban Giải thưởng phải xem xét lại, họ bỏ qua chúng ta. Obama nhận &
chấp nhận Piece giải. Obama bằng cách chấp nhận cho thấy sự sai lầm của mình, một người đàn
ông mà không lương tâm những người cần truy tố.

Vũ trụ giám sát Guardians cầu nguyện 1GOD .
Để can thiệp & hiển thị Na Uy Chính phủ & Obama & Assassins
mình lỗi cách của họ. 1GOD
bắt đầu với Na Uy.
1GOD nhận thấy một tín đồ Na Uy tấn công ment Na Uy Govern-. Các tín đồ vụng về
nó. 1GOD hướng dẫn các tội phạm đến một Govern- ment tài trợ Thanh niên trại. Các tội
phạm đã trở thành một sát thủ.
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1GOD cho thấy Chính phủ Na Uy và người như thế nào người dân Afghanistan, Iraq, Libya,
Pakistan, Somalia và Yemen cảm thấy thích khi Assassins đình công của Obama.

Các người Na Uy là để kết thúc con, trò lừa bịp & sai lệch 'Hòa
bình-Prize'. Họ thu hồi 'Giải thưởng Hòa bình của Obama'. Obama
& Chính phủ Na Uy là sử dụng tiền thưởng để giúp Peacethường dân không vũ trang 'Nạn nhân của Obama' (Nhi, trẻ em,
bà mẹ, những người cha, người cao niên ...) .

Người Na Uy Chính phủ & Nguyên thủ quốc gia là không thích hợp để quản lý & nhu cầu thay
thế. Sỉ nhục 'Hòa bình' là sỉ nhục 1GOD. Người chịu trách nhiệm cho hành động của họ Chính
phủ & có bổn phận phải thay thế chính phủ vô đạo đức. Người dân Na Uy có một bổn phận đạo
đức ở đây.

Vũ trụ giám sát Guardians khai:

Barack Obama "Năm 2012 - 2014" hầu hết ác man !!!
liên quan: Không Khái niệm bạo lực

Bay khủng bố
Hỗ trợ 'N-At-m Nạn nhân của tội phạm ngày' 2.4.7 hỗ trợ 'N-At-m Nạn nhân
của chiến tranh ngày' 3.4.7 hỗ trợ 'N-At-m chất khai quang Day' 6.4.7 hỗ trợ
'N-At-m Holocaust (Giải trừ quân bị) 8.2.7 Day'

hòa bình là một bản tóm tắt.

bạo lực là mối đe dọa.
Dừng lại, 'Bạo lực', bắt đầu ở nhà!
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Các Tuổi mới là phát triển
Planet Earth 1GOD 'S Tạo yêu thích đã bị tàn phá bởi con người với môi
trường phá hoại, ô nhiễm, tham lam, tham nhũng, giáo phái, vô luân &
Evil. 1GOD sẽ làm sạch Planet Earth sử dụng các lực lượng tự nhiên
như các công cụ . Cleansing bắt đầu tại '0.1.1.1' * (2004)

Cuộc sống trên Planet Earth như chúng ta biết nó sẽ chấm dứt.

Cuộc sống trên Trái đất sẽ hoàn toàn khác nhau.
Các ' Luật-Đấng Ban Manifest ' sẽ hướng dẫn của chúng tôi.
Kể từ năm 0 (2004) sự tan chảy của sông băng, Bắc & Nam Ba Lan Ice
được đẩy nhanh tiến độ. Điều này sẽ dẫn
(Cuối cùng) đến khối khổng lồ của Ice để phá vỡ lỏng lẻo. Trôi đi trên cả hai người
Ba Lan mất thăng bằng Planet Earth. Điều này

sẽ làm cho hành tinh lung lay nghiêm trọng trong một thời gian. Kết quả trong phong trào sắc
nét & tổ chức lại Bắc Nam Cực Axis của Trái đất. Axis sẽ giải quyết trong một cấu hình khác
nhau sẽ có người Ba Lan mới.
Các tổ chức lại sắc nét của Axis dẫn đến một sự thay đổi trọng lực
ngắn hạn cho Planet Earth, kết quả trong một quỹ đạo mới của Mặt
Trăng. Vệ tinh & trạm Space- sẽ làm thay đổi quỹ đạo của chúng. dòng
hải lưu sẽ thay đổi. Thời tiết sẽ thay đổi để hơn x-trme.

Trái Đất-Đĩa sẽ di chuyển. Động đất sẽ tạo ra sóng thần & làm
Volcanoes phun trào. vùng ven biển trũng thấp sẽ được bao phủ
bởi biển.
Sau: Các dạng sống sẽ biến mất. Cuối cùng biến đổi tiến hóa
sự sống hình thức mới sẽ xuất hiện.
Nhân loại sẽ được giảm 1/3!
Người được tạo dựng trạm điện nguyên tử sẽ bị rò rỉ poisening không khí, đất &
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Nước. Độc-Dumps sẽ bị rò rỉ poisening đất, nước và không khí. Bridges, tòa nhà cao tầng sẽ
sụp đổ. đường ống dẫn khí vỡ sẽ bắt đầu cháy. Giàn khoan sẽ gây ô nhiễm đại dương. Rò rỉ
dầu lưu trữ & đường ống sẽ gây ô nhiễm đất và nước hoặc đốt gây ô nhiễm không khí. Đập sẽ
phá vỡ & lũ surround- khu vực ing. Đường hầm gần nước sẽ lũ.

Các sở hạ tầng & ô nhiễm bị phá hủy sẽ dẫn đến tình trạng thiếu thực phẩm và nước. Nền
văn minh sẽ tan rã dẫn đến cướp bóc, hãm hiếp, brutalization & giết người. Tài chính thị
trường sẽ sụp đổ và chủ nghĩa tư bản sẽ đi bancrupt.

Thế giới lâu đời nhất & Ác nhất khủng bố của (Israel) sẽ được tổ chức accoun

- bàn. Israel sẽ chỉ sống ở miền đất hứa nơi nào khác trong vũ trụ vật lý. Kitô giáo nói
chung và tiếng Anh nói với IANS Christ- nói riêng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngoài
ra nước nắm lấy tiếng Anh Christian Văn hóa & Chủ nghĩa tư bản cũng sẽ bị ảnh
hưởng. Cơ đốc giáo
(Sai Đấng Mê-si sùng bái) sẽ được giảm xuống còn giáo phái ngoại đạo không đáng kể.

Ánh sáng của sự sùng bái Sa mạc (Đạo Hồi) sẽ mờ dần vào bụi của lịch sử. Các nhiều thần
tượng đình đám (Ấn Độ giáo) sẽ được coi là không phù hợp với New-Age. Các phi tôn giáo (Phật
giáo) sẽ mờ dần đi.
1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians sẽ là Tôn Giáo tất cả mọi thứ chỉ khác là các
giáo phái không đáng kể. Chủ nghĩa cá nhân được ra ngoài. Tư nhân sở hữu kết thúc. Cộng đồng sở
hữu & sinh hoạt sẽ là bình thường mới. Những người sống sót trong những làm sạch của Trái đất
bởi 1GOD sẽ có, 'Các Luật-Đấng Ban Manifest 'Như hướng dẫn.

Giám sát-Guardian người tuyên bố [ người ghi chép khiêm tốn ] 0.1.1.1 * ( 1/1/2004)

Người giám hộ của Luật-Đấng Ban Manifest Universe giám sát Guardians

Tất cả rồi sẽ kết thúc.
Các cuộn cuối cùng soi sáng chúng ta những bí
ẩn của Afterlife của chúng tôi
thông báo mới nhất của 1GOD, Luật-Đấng Ban Manifest Như có chép rằng nó sẽ
Kết thúc
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