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SHUN
HIRİSTİYAN
KARDEŞLER
ona Evil en ahlaksız var! Unutulmaz, affedilmez Evil!

Hıristiyan Kardeşler Cemaat İrlanda Europa Eyaleti Katolik Pagan Cult menşeli
içinde bir Sipariş vardır. Onların asıl amacı gençleri eğitmek oldu. Onlar geliştirdiği
'ICttm' (İrlanda Çocuk terörize öğretim yöntemi) hangi dünya çapında kanser gibi
yayıldı.

Evil Vatikan tarafından onaylanmıştır hepsi Katolik eğitimi için çalışma biçimi haline
geldi. Onların 1 eğitim tesisi Waterford İrlanda'da açıldı ve çocuk terör onların saltanatı
başladı. Cesaret ve Piskoposlar, Archbishops, Kardinaller ve 'Papalar' korunmaktadır.

Hıristiyan Kardeşler Şeytan ve Cehennem inanıyoruz. Onlar oraya gitmek için
sabırsızlanıyordu. Onlar bizim Gezegen'in çocuklar için yeryüzünde cehennemi yarattı. Biz
dua 1 TANRI hayatın ve Afterlife de sorumlu tutulmaları olduğunu. Hıristiyan Kardeşler ve
Ruhban Sınıfı (Papa Priestlar) Katolik: Ebeveynler, Polis, Yargı, 'öğretme-yöntemi terörize
İrlanda Çocuk' uygulayıcıları korumalı diğer Politikacılar, ... şimdi ve her zaman için
çocukların sefalet ve ıstırap yeniden yaşamak. dualarımızı katıl.

'İrlandalı Çocuk terörize öğretim yöntemi'
Homoseksüel Tecavüz, oral seks, mastürbasyon, mastürbasyon hayvanlar, testis
okşamak, dayak, falaka, alçaltıcı, aç bırakma, ağır işçilik, hipotermi, ... Her gün, her
gece, her hafta, her ay, her yıl ... CEHENNEM YERYÜZÜNDE !! Bu ahlaksız filfthy
tutun ahlaksız, din adamları, rahipler, öğretmenler sorumlu sapık, MS R7,

'Aydınlanma Hristiyan Kardeşler Çember'
Hıristiyan Kardeşler hiçbir külot ile genç bir çocuk ortasında bir daire oluşturacaktır. Oğlan
Anüsten kanamaları kadar eşcinsellik tecavüz oldu. Christian Brothers onlara bu
zorladığı için çocuğu cezalandırmak. Onlar bu çünkü gibidir evlat söyle TANRI bunları
böyle yaptı. oğlan geri konuşursa o dövülür. Hristiyan

1

1 Church 15.07.3.1 NATM
Yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar
www.universecustodianguardians.org

Kardeşler neşeli ve mutluyuz.

'Hıristiyan-Brothers Suçluluk'
Hıristiyan Kardeşler dünya çapında sadece cinsel ve fiziksel saldırıya çocuklar. Onlar
nerede kötü kişinin ölümüne kurbanlarını suçlayarak, yalan söyledi. Bütün Hıristiyan
Kardeşler birbirine affetti birbirlerini korumalı, Polis ve Yargı kendilerini yalancı şahit.
Hıristiyan Kardeşler Cinsel Predators Children terörize yeni av sahası etrafa taşındı.
Katolikler olmak onlar iddia (hakaret
1 GOD) yanılmazlığı. Bunlar Katolik din adamlarının karşı koruma aldı
(Papa Priest) Polis, Yargı talimat kim Katolikler olan siyasetçiler kurbanları görmezden.
Katolik din adamları, Katolik Polis Memurları, Katolik Yargı ve Katolik Politikacılar Evil
bir Cartell olarak işletilmektedir. Çocuk taciz edenin korunması ve Mağdurlar kurban.
Katolik Kilisesi dünyanın en büyük çocuk istismarı organizasyonu. büyük Evil Karşıtı 1
TANRI organizasyon.

'Hıristiyan-Brothers Sorumluluk'
çocuklar üzerinde insanlık tarihinin olmuştur
asla böyle sürekli yırtıcı kötü cinsel saldırı
dünya çapında işlendiği. gezegendeki her
ebeveyn her Hıristiyan kardeşim, onları
korumalı Katolik sürdürmeye, onların
hükümetten talep ahlaki bir görev olduğunu,
kovuşturma MS R7,

Hıristiyan Kardeşler Sahip olduğum herşey müsadere edilir (Kişisel eşyalar dahil) tazminatsız.
Christian Brothers tarafından kullanılan her bina Evil yeridir. Bu yerler
Rehabilitasyonu bileşikler olarak yeniden, yıkılmış geri dönüştürülür. Hıristiyan
Brothers Herhangi hafıza silinir.

'İrlandalı Ayıp'
İrlanda Ebeveynler, İrlanda Toplum, İrlanda Polis, İrlanda Yargı, İrlanda Politikacılar tüm
dünyada İrlandalı Çocuklar ve Çocuklar başarısız oldu. İrlanda bilmesine izin verin (Sigara
şiddet) nasıl hayal kırıklığına sen merhamet, adalet ve vicdan eksikliğinden altındadır. İrlandalıların
çünkü onların
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sorumsuz ahlaksız suçlu davranışı eğitimde, polis, yargı olarak dünyanın her yerinde
kullanılan veya herhangi bir kamu görevine seçilme kabul edilmez.

'Katolik Ayıp'
Katolikler Katolik Eğitimde kullanmadan 'İrlandalı Çocuk terörize öğretim yöntemi'
onayladı ve Vatikan tarafından terfi kucakladı.
Katolikler sonra gizlemek ve kaçmaya Katolik Çocuk Suistimalcileri yardım etmek,
komplo. Yalancı şahit, zorbalık, tahrip kanıtlar, Katolik Çocuk Suistimalcileri korumak
için bütün bu kurbanları tehdit etti. Katolik Polis, Yargı ve Politikacılar ... Bu davranış
Katolik Kilisesi büyük suç örgütü yapar delili yok, örtbas, savcılık vermeyerek bu suç
davranışına katıldı. Bu Evil, SHUN UTANÇ yargılamak bitirin.

Onların Kilise oluşturmak ve insanlık tarihinin Katoliklerin Dünya Çocukları için en büyük
tehdidi yapar en büyük Çocuk Örgütü Kötüye faaliyet göstermesine izin verecek
Katolikleri. Katolikler üzerinde UTANÇ.

Katolikler elverişsiz anne yapma.

Katolik eğitimi veriyor Hükümet. Şu anda Katolik eğitim istifaya onların kötüye
eğitimcileri sorar. Onlara iyi bir referans vermek ve başka bir konumda Kamu eğitime
gönderirler. Katolik eğitim vermek, kamu okullarından kaynak ve fon alır Hükümet
koruması gereken çocuklara bakım görevlerini başarısız olur. Çocukların kabul
edilemez başarısız Hükümet, yerini yargılanır MS R7,

Katolik Ebeveynler, Toplum, Polis, Yargı, Politikacılar tüm Katolik Çocuklar başarısız
oldu. Katolik bildirin (Sigara şiddet) Eğer ahlak, merhamet, onların eksikliği konusunda
ne kadar hayal kırıklığına ....
çünkü onların sorumsuz ahlaksız suç davranışının Katolikleri eğitimde, polis, yargı
olarak dünyanın her yerinde kullanılan veya herhangi bir kamu görevine seçilme
kabul edilmez.

'Nasıl Katolik Ruhban Sınıfı ( Priest Papa) Hakaret 1GOD'
Katolik Kilisesi büyük Karşıtı SHE örgütüz. 1 TANRI
olmanın hem HE ve SHE HE ve SHE farklı olacak şekilde tasarlanmıştır ancak
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eşit. O ve o istemek canlı ve farklı rulo ile eşit ekibin parçası olarak çalışmak.

Katolikler bir tatil gününden bir hafta başlayacak (Pazar) beş günlük çalışma haftası ve 1 gün
alışveriş var. 1 TANRI Gün 7 Eğlence Günü ile ilgili bir 6 günlük workweek vardır. Katolikler hakaret 1GOD
Bir tatil günü ile hafta başlatarak.

Katolikler çiftleşme karşı (bekârlık) çarpılması aile kurmak. 1 TANRI HE ve SHE bir
'Kutsal Matrimony' Sözleşme girmek istiyor.
Mate, Çarp, bir aile kurmak. Bekarlık Günah olduğunu! Anti 1 TANRI!
N-

Not! Kutsal Matrimony, aile kurmak cinsel sakatlık kabul edemeyeceği (Çocuk

tacizcisi, şaşkın cinsiyet, aynı cinsiyet) tutulmuş. Katolikler vücudu yiyip kanını içme
feda.
Vücut ekmek ile değiştirilir ve kan Alkol ile değiştirilir. Katolikler
Alkol Bağımlılığı ve genç dipsomaniyle ana nedenidir. 1 TANRI kurban
ya da alkol istemiyor.

'Katolik Ebeveynler'
Katolik Ebeveynler ve, aldatılmış yanıltmak ve Katolik din adamları tarafından ihanete
ediliyor olması (Papa Priest) . tasarımdan Katolik din adamları Aile karşı (Evlilik, çocuk) . uygunsuz
hale evlilik veya ebeveyn danışma ve rehberlik vermek. Onları da öğretmek ya da
çocuklar, gençler birlikte olmak uygunsuz yapma .. Katolik din adamları Katolik
yanılmazlığı iman Çünkü aldatmak ve onların ahlaksızlık, ahlâksızlık ve suç hakkında
velilere yanıltmak.

Ahlaki, sevecen ebeveynlerin çocukları güvenliği için Katolik Eğitim ve Katolik Kilisesi'ni terk
etmelidir. Bu ebeveynlerin Custodian Guardian adlı tarafından karşılanacak. Bu hoş geldiniz
Hıristiyan Brothers ne de Katolik din adamlarının için geçerli değildir (Papa Priest) .

1 GOD 1 İNANÇ 1 Church Evren Custodian Koruyucular HE ve
SHE eşit fakat farklı olmasını desteklemektedir. HE ve SHE, bir
'Kutsal Matrimony' Sözleşme girmek aile kurmak Children var. Ebeveynler,
Çocuk, sağlık görevlileri ve eğitimcilerin olmayan seçkinci serbest
toplum eğitimi ve ücretsiz sağlık katılmak (SMEC, PHeC) .
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Evren Saklama Koruyucular biz ilan, geleceğimizdir
1 TANRI 'ler En son mesaj, ' Yasagetirici Manifest '.

Çocuklar geleceğimizdir
Çocuklar bizim ölümsüzlük vardır

Çocuklar, bakım hak
korunmuş ve sevilen

Son
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