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Náboženství?
Otázka položená = otázka zodpovězena Zákonodárce manifestu

Všechna řešení mají být Nezisková a Non násilné!
Náboženství vysvětluje přirozený svět a smyslem života. Náboženství pořádá
společnost prostřednictvím svých víry ve správném chování (Návod, pravidla) , Náboženství
se zabývá blaho a blaho svých příznivců.

Historicky Náboženství vysvětluje humankinds minulost, přítomnost i budoucnost.

Náboženství představuje duchovní svět lidstvo ( 1GOD , Víry Afterlife) , Příslušnosti k
náboženství, vám umožní splnit stejně smýšlejícími lidmi a spojit své rituály, činnosti,
oslavy, ...
Náboženství průvodce často tato příručka vychází ze zprávy 1
GOD dopravena do člověka. V průběhu lidských dějin v
nepravidelných intervalech 1 BŮH vybere osobu předat
poselství lidstvu.
Zákon Giver Manifest 'Je nejnovější zpráva dopravena na
lidstvo. To dělá všechny předchozí zprávy redundantní (Vyřazení)
,
V současné době existuje pouze 1 Náboženství: ' 1GOD 1FAITH 1Church Vesmír
Depozitář Guardians ‘.

Všechno ostatní jsou Cults. Chcete Náboženství stát Depozitář Guardian a žít
podle zákona dárce manifestu.
náboženských obřadech

Uctívání je často děláno na účel výstavby budovy (Kostel, chrám, ...) ,
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1 GOD Nechce účel stavět svatostánky. Proto jsou zbourány a jeho stavba materiul je
použita pro infrastrukturu.
Kustod Guardian uctívání kdekoliv a kdykoliv. Každý den Fun (Den
7) jsou držiteli Gathering ve škole.
Náboženství má rituály: narození, sňatek, úmrtí, ... Rituály jsou založeny na tradici a
měnící se společenské normy. Kustod Guardian rituály začlenit místní tradice, které nejsou
v rozporu the'Law dárce manifestu‘. Každý Shromáždění je jedinečný (Na zakázku,
kuchyně, dialekt, převodovky, dědictví, tradice ..) ,

Kulty použít oběť na oltář jako uctívání rituálu.
Oběť může být skutečné, nebo symbolické. 1 GOD nechce oběti.
Proto oltáře jsou zbořeny, jeho stavba materiul je znovu použít. Kustod
Guardian nemají obětovat, ale nahradil oltář s pultíku. Hledají,
zisk, aplikovat poznatky (Přejděte 1) cvičit znalostí kontinuitu.

Náboženství používá time managementu. kustod Guardian použijte správu New Age času (NRTM)
, NRTM se používá pro nastavení motivu dny.

Náboženství je proti ‚bohatství apartheid‘. Budhismus, křesťanství, islám, hinduismus,
judaismus .. jsou poškozené koupila chamtiví parazitů.
Kustod opatrovník oponovat ‚bohatství apartheid‘. Podpořte nás a nechává konec bohatství
apartheid a držet chamtivý Paraziti zodpovědnosti.

Šmelinářské je ANTI 1 GOD !!!
Náboženství je proti ‚násilí‘ proti lidstvu, životní prostředí, zvířata .. Budhismus,
křesťanství, hinduismus, islám, judaismus ... akt, povzbudit, podílet se na násilí. Podpořte
nás a nechává konec násilí, držet násilí accounrable. Vlastnit zbraň je zločin.

Nulová tolerance k násilí !!!

Nezabiješ!
Nezabiješ. já t je základem každého náboženství. All takzvané náboženství, Sin. Umožňují,
podporovat, propagovat zabíjení. Jsou falešné náboženství. Jsou urážkou 1 BŮH! Patřit k nebo
podporovat Killer náboženství nebo sekty bude mít za následek odpovědnosti vůči 1 GOD v
životě a posmrtném životě! 1 GOD nemá, zapomenout nebo Odpusťte! strážce
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T

Guardian nesouhlasí s zabíjet lidi z jakéhokoliv důvodu (Potrat, poprava, vražda, trest smrti,

mučednictví, sebevražedný bombový útok, ..)

Náboženství má průvodce na bázi 1 BOŽÍ zpráva. Minulé zprávy jsou zneužívány
všemi hlavními náboženstvími. Oni mylně používat své vedení zvýšit ‚bohatství
apartheid‘ a praxe ‚násilí‘. To je nepřijatelné, aby 1GOD! 1GOD „S nejnovější zprávy,
dále jen‚zákon dárce Manifest (LGM) je nezisková a nenásilného. LGM dělá všechny
předchozí zprávy a vede zastaralé. Objetí ‚LGM‘ stal Depozitář Guardian. 1GOD sleduje!!!

Mesiáš?
Příchod Mesiáše byl první zmínil o Vyvolávač
(Zoroaster) , jiná náboženství (Křesťané, Islam, ...) pocházející v provincii Persindia
následoval předpoklad Invokers. Invoker mýlil není Mesiáš přijde, není tedy ani nyní,
ani v budoucnu nikdy. Všichni lidé čekají na Mesiáše čekají marně.

Proč lidé věří, že 1 GOD pošle Mesiáše? Mnozí lidé nemají důvěru v sebe a lidstva
řešit každodenní problémy. Tato slabá ubohé lidi prosit 1GOD poslat Mesiáše řešit
všechny své skutečné nebo vnímané problémy a udělat jim radost. NO MESSIAH (On
nebo ona) přichází.

1 GOD se nebude posílat Mesiáše. Měla Lidstvo bude schopna přežít. Pak Lidstvo
zmizí do prachu dějin. 1GOD bude zklamán a instruovat Evolution vytvořit další specie,
který zvládne být depozitáři fyzického vesmíru.

1 GOD očekává každého jednotlivce, aby se zvládnout. U větších problémech jedinec by
se měl snažit, získat podporu z jejich komunity.
V případě problémů mimo schopností komunity, modlete se!

1 Bůh bude jednat!
Otázka nad schopnostmi komunity potřebuje kombinovanou víry a modlitby: 1 GOD bude
jednat! 1GOD‘ akce nebo nečinnost nejsou předvídatelné nebo comprehandable. Nečinnost
může být tím nejlepším řešením.

1 GOD chce se soustředit na naši ‚Účel bydlení‘ (pomáhání
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Naše duše zisk životní zkušenosti) , nesní (Být život odpadních) asi Mesiáš přichází. Kustod
Guardian přesvědčení, že 1 GOD chce člověk zvládnout výzvy Neztrácejte čas na
nerealistických nadějí. No Mesiáš přichází!

Greedy vyděrači využít třeba ze strany některých lidí na Superbeing:
Thor, Superman, Wonder žena, Goku ... Fiktivní nesmysl!
Náboženské Superbeing: Jesus, Kalki, Mahdi, Moshiach, ... Nebude vzkřísit nebo
přijít. False Messiah popup často. Ignorovat je!

Kustod Guardian nepotřebují nebo čekají na mesiáše.
Kustod Guardian důvěra v 1GOD, mají 1FAITH a mají " zákon Giver Manifest‘jako
vodítko. Přidejte se k nám nemusíte mesiáše, který není přichází!

Saints
V dávných dobách, pohani použit násobek Boží u hlavních problémů. Polovina Boží byli
uctíváni pro méně problémů. Polovina Boží spojitost mezi lidmi a Božím. Bůh používá
svou mocenskou pozici, aby znásilnění * lidé, což má za následek bastardy. Takže lidé je
mohli uctívat bastardi se stal půl Bohu.

Když se lidé začali uvědomovat, že je jen 1 GOD aby zbožňovat a uctívat. Oni
bojovali, ale minul multi idoly. Podvádět 1 GOD a mají více idoly jsou vytvořeny
světců. Chtěli také
1 GOD aby tyto falešné modly a posadit je do vnitřního kruhu v nebi. Christian se
domnívají, Mary byla znásilněna * bohem. Udělali ji za svatou, zbožňovat a uctívat ji. Urážející
1 GOD jediný Idol! Neexistují žádné další.

Kustod Guardian mají jen 1 Idol uctívat, 1 GOD.
Zbožňovat a uctívat mnoho Boží končí!
* Pokud se někdo se připlíží k osobě spaní, kamarádi, že je Řepka!

Mučedník
1 GOD Nechce lidskou oběť! Mučedník je být život wasters, Anti1 BŮH! Komunity je nechtějí.
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Lidé, kteří jsou zabiti pro udržení jejich víry záměrně snaží smrti se někdy označují
jako mučedníky. Podporující mučednictví a mučedníky vybízí psychicky, emotivní
nestabilní jedinci hledat smrt, sebevražda, ohrožující ostatní lidi. Jedná se o falešné
mučedníky, kteří spáchají sebevraždu. Kustod Guardian nepřijímají Martyrs nebo
podporují Fake mučedník je.

K dispozici jsou 2 typy, 'Fake Martyr':
Lidé, kteří usilují o mučednictví přes sebevraždu. Jsou sobecké
pozornost azyl pomocí protože "k získání statutu osobnosti. Dali
na reklamní kousky, jako je vlastní spalování nebo hladovění. Jsou
emocionální a psychicky labilní (nemocný) , Jestliže oni přežijí jsou
drženy v sanatoriu pro život.

Lidé, kteří hledají mučednickou smrt z trestné Suicide (Suicide bomber) , Jim ublížit
nebo zabíjení druhých z nich dělá Assassins
(zločinci) , Jestliže oni přežijí mají být stíháni: SLEČNA R7 , Jejich jméno nebude nikdy
nemluvil, všechny důkazy z nich existující musí být zničen, jako by nikdy neexistovala.
Jejich rodiče jsou Hanbený a periferii našeho.

ŽIVOT! Nejcennější majetek.
1 GOD chce se soustředit na naši ‚Účel bydlení‘ (Pomáhat našim duše ziskem životní
zkušenosti) , Neplánuje naši předčasnou smrt (Být život odpadních) , Kustod Guardian
přesvědčení, že 1 BŮH chce, aby člověk není vystavují nadměrnému riziku zbytečně a
chránit 1 život.

1 GOD Nechce lidskou oběť!
Lidská oběť je primitivní, psychotický, pohan, zastaralé rituál patřící do minulosti.
Sebevražda je lidská oběť zbytečná LIFE!
Lidská oběť zahrnující sebevraždu a zabíjení druhých, trestný čin: SLEČNA R7

Účelem života není zabít sebe nebo jakoukoliv jinou osobu! Vaše tělo má přežít. Sebevražda
nebo zabití je urážlivé 1 BŮH!

Lidský život je posvátný!
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Každá organizace, náboženský nebo jinak, která podporuje, souhlasí, mučedník je
nebo Mučednictví je Anti Lidstvo a Anti 1 GOD. Tyto organizace jsou zodpovědní. Kustod
Guardian Shun a Hanba! Komunita vypne tyto organizace se a stíhá!
1 GOD držitelem je k odpovědnosti v životě a posmrtném životě!

Mučednictví je nepřijatelné!
Nikdo nemá právo zabíjet lidi!
Living je dobré a žádoucí!
Celibát
Celibát se děje proti 1 BOŽÍ Design páření, násobení a zakládání rodiny. Páření a
násobením je nutná pro přežití druhů a populační růst. Populační růst je potřebný ke
splnění lidstva Destiny: kolonizovat fyzického vesmíru.

Duchovenstvo, mniši, jeptišky, které praktikují celibát jsou urážlivé 1 GOD !

Jsou také hrozbou pro přežití lidského specie a plnění jeho osudu! Být Depozitář
fyzického vesmíru!
Celibát končí! Náboženské organizace, které podporují celibát se vyhýbal
zostudit a přijít nakonec ke konci! Klášter, klášter, klášter, je zničen stavební
materiál se recykluje.
C

1 GOD
1 GOD Je nejvyšším! 1 GOD je jak on a ona! 1 GOD je původní věčný, duše! 1 GOD vytvořil
2 Universe: duchovní a fyzické. Oba Universe nutná kustod: Andělé a Lidstvo!

1 GOD Chce jen 1 Náboženství: 1 FAITH! 1 FAITH potřebuje pouze 1 kostel
známý jako Universe kustod strážci!
1 GOD Chce 7 nezávislých kmenů. Mluvení 7 hlavních jazyků a mnoho dialektů, žijící v 7
provinciích a mnoho Shires. Každý Provincie má nezávislou 1 Church (UCG1, ... 7) podávání
za použití: 1 BOŽÍ Nejnovější zprávy, dále jen ‚zákon dárce Manifest‘ jako vodítko.

1 GOD Chce nenásilného, nezisková řešení objímat komunitu
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živobytí. Pro rodinu, komunitu, vlády a náboženství. Odhodit náboženské nebo
politické organizace a spisy, které propagují násilí, zisk, elitářství, ...

1 GOD Chce bilancování! 1 GOD platí bilancování není odpuštění. Kustod-Guardian
podpora zodpovědnosti. Každá osoba, organizace, vláda je odpovědná!

1 GOD je vrcholným a absolutně bez ohledu na to, jaké názvy jsou použity. 1
GOD, je uctíván náboženských lidí, kteří používají různá jména a tituly:
Adonai, Ahura Mazda, Alláh Al Hakam, ATEN, Al Mutakabbir, Bahá'í,
Brahman, otec, tvůrce, Gott, Hashem, Hospodine, Manitou, Pane, Hospodine,
Waheguru, .. 1 GOD je všechny z nich.

Kustod Guardian uctívání 1 GOD tak jako ' 1 GOD '
1GOD očekává, že Lidstvo se učit a učit se vzdělávat! J udgment den, 1
GOD chce vysvětlil, co znalosti člověk neustále hromadí, a jak to bylo
použito ve prospěch místního stanoviště, životního prostředí a komunitě. Kustod
Guardian hledat, získat a aplikovat znalosti a praxe Znalosti kontinuitu po
celý život.

1 GOD očekává, že Lidstvo dbát nejnovější zprávy a ignorovat
všechny předchozí! Soudný den 1 GOD chce vysvětlil, jak byl
jeho poslední zpráva dbal, aplikovaná a šíření. Kustod Guardian
žijí a uctívání ‚zákona dárce manifestu‘. Oni povzbudit ostatní,
aby tak učinily.

1 BOŽÍ Osud lidstva! 1 GOD očekává, že Lidstvo bude správcem místního Habitat,
vyšší životní prostředí a zbytek fyzického vesmíru. Lidstvo potřebuje ke kamarádovi,
násobení, prozkoumat, kolonizovat prostor. Kustod-Guardian usilovat o jejich osudu!

Uctívání 1 GOD Podpěra, podpora 1 FAITH 1 Church

1 FAITH
víra v 1 GOD dává vám 1 FAITH ! 1 FAITH dává pokyny pro vás a vaši komunitu. 1
Víra je naše morální sílu.
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1 GOD pokyn pokorný písař sepsat a sestavit všechny zprávy " 1 FAITH ' byl
narozen. 1 víry je jediné náboženství na přijatelnou 1 GOD. Všechno ostatní stanou
zastaralé kulty. Embrace 1 víra! Staňte se Depozitář Guardian!

Zastaralé kulty se vyhýbají! Jsou nahrazeny:
1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Depozitář Guardians.
Pro slávu 1 GOD a dobro lidstva!
1FAITH je napsáno na 7 Posouvá

:

Scroll 1: Víra

Afirmace, modlitba

Tady je 1 GOD kdo je jak on a ona!
1 GOD vytvořil 2 Vesmír a lidstvo vybrán jako kustod fyzikálního vesmíru!
Lidský život je posvátný od početí a je zde povinnost množte se!
Lidstvo je hledat a získat znalosti pak to platí!
Zákon dárce Manifest nahrazuje všechny předchozí zprávy 1 GOD odeslán!

Čísla jsou důležité a číslo 7 je božský!
Existuje posmrtný život, a tam jsou andělé!

Scroll 2: závazky Povinnost-Modlitba
Uctívání 1 GOD, zahodit všechny ostatní modly

Chránit lidské tělo od početí
Celoživotní, hledat, zisk a aplikovat poznatky

Mate se množit a začít vlastní rodinu
Čest, respektovat své rodiče a prarodiče
Střeží životní prostředí a všechny její životní formy

Pomocí tlačítek " Zákon Giver Manifest‘ šířit jeho poselství
chránit zvířata před krutostí a zániku

Zastat nespravedlivě napadl, znevýhodnění, slabým a potřebným
Krmit hladové, přístřeší domova a pohodlí nemocného
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Protest nespravedlnost, amorálnost a vandalismu na životní prostředí

Dělat odměněn práci, no povalečství Vyhnout a uklidit znečištění byly dobré trestat
zlo

Zpopelnit, v blízkosti hřbitovů

Být jen a dát zasloužený respekt

Hlasování ve všech volbách!

Scroll 3: oprávnění Request-Modlitba
Prodyšný, čistý vzduch

Mají násilné volný komunity

Pitná, filtrované vody

Mít domácího mazlíčka

Jedlý, zdravá výživa

Vzdělání zdarma

Ochranné, cenově dostupné oblečení Bez ošetření, kdy nemocný hygienické, cenově

přijímat respekt

dostupné přístřeší

Uctívání a Věřte 1GOD Přijímat spravedlnost svobodu projevu s
morálními zadržuje

odměněn práce

Mate jazyce rodinu

Svobodně zvolená vláda

Skončit s důstojností

Scroll 4: selhání

Selhání-Modlitba

Závislost

kanibalismus Envy

Kořist

Sobecký

Křivá přísaha

Vandalství

Scroll 5: ctnosti Ctnosti-Modlitba
uctívání pouze 1 GOD a vždy trestat zlo
1 Svatý Učit, pak se učit a kontinuita znalosti
Chránit životní prostředí a ladí s Habitat
Milující, spolehlivý a věrný

Čisté a uklizené

Vytrvalost

Odvaha, soucit, Just, sdílení

Scroll 6: Khronicle Dědictví Modlitba
Stvoření
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Pradávna - 2.100 yrs

Aktuální Times - 70 až 0 let

dávné minulosti - 2100 do - 1400 yrs New Age od 0 let kupředu to:
Prorokovat

medium Past - 1400 do - 700 yrs
Scroll 7: Posmrtný život
zármutek Modlitba

Kremace

Soul-Modlitba
Prožít Bad Modlitba

Prožít dobrý Modlitba

Judgment Day Čistota váhy

Anděl

1 FAITH inrtoduces vedení New Age Time. Nahrazuje všechny ostatní hospodaření s
časem.
Krátkodobý: CG Klock ~ doba trojúhelník ~ noční zákaz vycházení ~

CG Daily Routine ~
Střednědobém horizontu: CG Kalender ~ Fun Day témata ~

CG plánovač ~ CG Roční ročenka
Dlouhodobý: CG Khronicle ~ CG znalostí Knowledge kontinuita ~ New Age time
management by neměly být zneužívány zotročit nebo šmelinu a vykořisťování. Čas
nepoužívají spěchat lidské tělo. Není určen pro spěchá. Není potřeba pro rychlost.

1 FAITH ‚s symboly rozpoznávání je číslo‘ 7 ' (božský)
a Sedmiúhelník ( 7 stran, 7 úhelníky, geometrické polygon) ,
People of the 1 FAITH jsou příznivci. Zastánce je známý jako ‚Depozitářské
Guardian (CG) , Jsou určena jako depozitní strážce (První jméno) ,

Každý Zábavný den ( 7. den v týdnu) od 1 hodiny po východu slunce až 1 hodinu před západem
slunce, Depozitní Guardian se setkají na shromáždění. Pro C.

G. Shromáždění je nejen náboženské, sociální spravedlnosti, životního prostředí, dát dohromady.
Ale také je pro společenský život: Modlete se, diskutovat, rozhovor, smích, zpívat a tančit, hrát a
harmonizovat, jíst a pít (nealkoholický) , 1 GOD Nechce účel postavené místa k uctívání.
Hromadící se konají ve školských zařízeních (SMEČ, PHeC, veřejná vysoká škola) ,

1 FAITH je podávána žádná volenými Předpisy a. Shromáždění má Klan z 14 (7HE,
7SHE) Elders. Existuje 7 volené zemské výbory
(Orackle) of 7HE, 7SHE Praytorian. Orackle setkávají u modlitebny.
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1FAITH je naší morální síla
1 Church
1 GOD chtěl 1 FAITH a 1 Church , 1. Církev má mít 7 nezávislé správy, 1 pro každý
kmen. 1. Církev má být znám jako: Vesmír Depozitář Guardians !

Vesmír Depozitář Guardians Název vysvětluje:
Vesmír

je fyzický vesmír.

strážce Osud lidstva, být strážcem fyzické
Vesmír.
strážci Příznivci a členové jsou strážci ' 1 Boží
Nejnovější zprávy: ' Zákon Giver Manifest‘ ,

K dispozici jsou 2 zkratky:
UCG1 ( 7 míst) , UCG1 ( 3 písmena + 1 počet) ,
UCG1 Universe Depozitář Guardians '1GOD', ' 1FAITH‘
1Church!
UCG1

číslo (1-7) ukazují pořadí Orackle vytvořeno.

Každý nezávislý podání je řízen ‚Orackle‘ (Zvolen výbor 7 HE, SHE 7) , Místo setkání
Orackle je na zemském oratoře.
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1. Církev pokrývá 7 typy lidí: nevěřící>
podporovatelé > starší > C. Zenturion > C. Praytorian >
Učeň CG Proclaimer > kustod Guardian Proclaimer

1Church administraci Humankinds Destiny
UCG1 - TREE
• People of the
Zákon Giver Manifest
Faith Podporovatelé

elect 14 starší

starší (7HE 7SHE)

formulář Klan ( 14)

Klan

vyvolení 2 Kustod-Zenturion 1HE 1SHE

Kustod-Zenturion stát se členové UCG1
Kustod-Zenturion elect 14 Kustod-Praytorian 7HE 7SHE
Kustod-Praytorian formulář Orackle ( 14)
Orackle

vyvolení 2 Učeň CG Proclaimer 1HE 1SHE

ACG Proclaimer
fromthe 7 Orackle

volit 1 CG Proclaimer
A Life-člen, on nebo ona

CG Proclaimer Je Guardian z Zákonodárce Manifest

Vesmír Depozitář Guardians
ne pro zisk, nikoli násilí náboženské,
environmentální řešení sociální spravedlnosti.
poskytovatel Free Education, New Age čas hlásání
správcem řízení
1GOD je Nejnovější zpráva: ' Zákonodárce
Manifest ‘.

Řešení jsou nenásilného
LG M
Zákon dárce Manifest ( LG M
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Takže všechny předchozí zprávy zastaralé , Likvidaci čistě
V průběhu lidských dějin v
nepravidelných intervalech 1 GOD

vybere osobu předat poselství lidstvu.
1 GOD je zklamán tím, že mnoho lidí nebral
v úvahu tyto zprávy Věřím v 1 GOD Je
absolutně žádné exemtions.

1 GOD jasně najevo, pokorný písař, že kompromis nebo odchylka je nepřijatelné a
budou řešeny na ‚soudný den‘.
Vedení: Ducha a pochopení zprávy je to, co je důležité. Není význam jednotlivého
slova nebo věty struktury. Pochopení smysl a účel myšlence pomůže při provádění
zprávu.

Vláda zákona má být v souladu a aplikovány s " Zákon Giver Manifest ' jako vodítko. Všechny
zákony a ustanovení, že retrospektiva. Re trestů je povinná. No ‚Guilty‘ jsou
nepotrestáni.
Tisíc je let zla se blíží ke konci.

BUĎ HODNÝ trestat EVIL

Harmony je podstatou Depozitář Guardian života. CG žít v harmonii s 1 GOD, samy o
sobě, rodině, komunitě, místní lokalita, vyšší životní prostředí a fyzického vesmíru. Žije
v harmonii je součástí Depozitní Guardian každodenní rutiny.

Pro duchovní postřehy a vnitřní harmonii, meditovat.
Meditace se provádí bez použití chemických nebo rostlinné
stravy. Kustod Guardian pouze přírodní nesestříhané
neleštitěnou růženín.
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Vyznání znamená modlit, starostlivá, používání a využívání 1GOD je výtvory.
uctívání 1GOD zahrnuje modlí. Modlení je nejlepší způsob, jak zůstat v
kontaktu s 1GOD , Když žádné 1 poslouchá! Když není žádná naděje!
Modlit se! 1GOD poslouchá. Zkus to!

Studie přiřazení téma
Náboženství

Esej ( 700 slov) : Co je to náboženství!
Extended Essay ( 1400 slov): vysvětlovat 1 Bůh ‚S nejnovější zprávy!
Mluvený projev ( 3 minuty): Kustod Guardian?

představení ( 7 minut): New Age management čas!
Skupinová diskuze ( 7 minut): 1 FAITH, 7 Posouvá!
Kampaň : Přidejte se k nám stal opatrovník opatrovník!

Plakát : Navrhovat digitální plakát ( grafika, video a zvuk) 1 FAITH!
Běh: Kontrola pravopisu a gramatiky.
Přidat: bylo zapotřebí barvy, obrázky a audio.
Důkaz čtení: V případě potřeby provést změny. Aby vaše práce copyright zdarma

Konec.
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