1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Kustodian Wali

The Khronicle menyajikan peristiwa & penjelasan dari awal waktu untuk sekarang. Umat
manusia keluarga-pohon. Our Heritage & knowledge Continuity!

umat manusia Pohon keluarga
minggu 1 Kelahiran Manusia!
Zaman kuno 1 Peradaban!
Jauh-Past - 2.100 untuk - 1.400 thn!
Menengah-Past - 1.400 untuk - 700 thn!

Dekat-Past - 700 untuk - 70 thn!

Saat-Times - 70 untuk 0 thn!
Zaman baru dari 0 tahun di bangsal ini! Bernubuat

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari Anda! • • • •••

WARISAN - Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta yang paling indah

1

1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

Anda yang paling rendah hati yang setia kustodian-wali (1 st nama) adalah bersyukur
karena memiliki Heritage A Heritage yang menunjukkan yang kita berasal dari A
Heritage yang memberitahu siapa kita

A Heritage yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya Untuk
Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia
Doa ini dibacakan di rumah atau di Gathering!
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Minggu 1 PENCIPTAAN
Hari 1
Pada awalnya ada 1GOD & tidak ada:
tidak berwarna, tak bernyawa, tak bergerak, berjiwa, tanpa suara, &
abadi, tanpa siklus awal & akhir.
Secara fisik dalam 1GOD semua blok bangunan yang ada untuk membuat
Semesta baik positif & negatif.
Rohani Jiwa Asli adalah 1GOD baik baik & buruk.
1GOD bosan. 1GOD dihembuskan, kabut diciptakan
kabut ini berisi semua bahan dasar yang ditemukan di alam semesta,
menyebar ke segala arah menjadi apa-apa itu. Alam Semesta fisik lahir. gerakan
menciptakan suara mendesing; ' Gerak' & 'Suara' lahir.
1GOD disebut ini (Pekerjaan) Hari 1 & Waktu lahir.
Hari ke-2

1GOD bertepuk tangan; itu terdengar seperti bang. Hal ini menciptakan panas & fusi
gas dalam kabut, positif & negatif bentrok, percikan (Petir)
diikuti oleh ledakan (Guntur) mengakibatkan. Sebagai gas dicampur, diserap &
hancur, 'Siklus ning mulai & End & Daur Ulang' (CB & E & R) lahir. tontonan ini juga
kelahiran ' Warna'.
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Campuran baru dibuat yang sedikit tidak sempurna, un- sama, yang berbeda, hanya
cara 1GOD menyukai ini. Ketidaksempurnaan mulai ' Evolusi' . Evolusi yang tidak
sempurna membuat kesalahan tetapi juga mengakibatkan keunikan &
antar-tindakan.
Tidak ada yang sempurna atau tanpa kesalahan. Satu orang yang sempurna adalah
imperfect.Evolution orang lain adalah 1GOD ini
penciptaan favorit.
1GOD disebut ini (Pekerjaan) Hari ke-2
Hari ke-3

1GOD bermain dengan campuran, dianalisis mereka & cair beberapa gas menciptakan
ramuan panas & dingin ini juga menciptakan beberapa kasus pemadatan. 1GOD bola
dibentuk berdenyut, cerah, berapi-api ' Sun- Stars' yang dimuntahkan cairan ke Semesta
menciptakan ' Planet.

penciptaan ini dikenal sebagai ' Tata surya'. Fisik Universe mengandung banyak
Solar-sistem yang hidup ' sepeda dari Awal
& End & Daur Ulang'.

1GOD disebut ini (Pekerjaan) Hari ke-3

hari 4
1GOD kemudian memberikan setiap kombinasi blok bangunan bagian dari / rohani
nya, bagian dari 'Soul Asli'. Setiap
'Jiwa' menerima bagiannya di konsepsi penciptaan baru dari kombinasi blok
bangunan.
Ketika kombinasi dari blok bangunan lagi ada yang returnes Jiwa untuk 1 ALLAH untuk
melaporkan pengalaman itu (Aft- erlife) . Kemudian 1GOD kirim yang Jiwa ke tion
combina- lain blok bangunan (Reinkarnasi) . Ketika Soul telah mencapai tingkat
tertentu pengalaman itu tetap dengan 1GOD
(Menjadi 'Eternal') di Surga sebagai Kustodian (Malaikat) .
1GOD disebut ini (Pekerjaan) hari 4
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hari 5
1GOD bermain-main dengan Evolution menciptakan kondisi khusus
pada beberapa Planet. planet-planet ini yang telah menunjuk ke
arah tertentu, menciptakan saling tergantung lingkungan & bentuk
kehidupan.

Bumi adalah Planet seperti!

Bumi adalah planet ke-3 dari Matahari dalam sistem Takdir Solar-. Bumi mengorbit
Matahari & 1 Bulan mengorbit Bumi. Planet adalah rumah bagi jutaan spesies
termasuk manusia.
Lingkungan saling bergantung (Lingkungan Hidup) & Bentuk kehidupan (Tanaman
& makhluk hidup) buat ini ' rumah kita'.

planit Bumi rumah kita

4

1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

1GOD disebut ini (Pekerjaan) hari 5

hari 6
1GOD memiliki Malaikat untuk membantu di alam semesta spiritual. Sekarang bentuk kehidupan di
mana diperlukan untuk membantu di alam semesta fisik.

1GOD menemukan bahwa Planet Bumi telah cukup maju untuk memperkenalkan
Manusia.
1GOD menciptakan 3 ras & Evolusi genit berevolusi 1. 1GOD senang dengan 3 + 1 Races &
melihat mereka sebagai sama tetapi berbeda. 1GOD
ingin Rasial-Integritas, campuran-keturunan adalah sebuah penghinaan & tidak cocok dengan
umat manusia Destiny. Ras-Integritas tidak rasisme atau fanatisme itu tidak berarti bahwa 1
Ras lebih unggul Ras lain. Tidak mematuhi Rasial-Integritas menciptakan orang buangan
berkembang biak setengah tidak dapat diterima kepada siapa pun menghina 1GOD ini

Desain.
Manusia, berkulit hitam; rambut hitam liat & brown eyed lebih
cerdas dari makhluk lain di planet ini.
1GOD mengatakan kepada mereka bangga menjadi Hitam karena saya membuat Anda
begitu. Menyebut diri 'Afrika' di mana pun Anda dapat hidup. Jika Anda tinggal di luar
Afrika menambahkan nama

Suku Anda tinggal dengan (Anda hidup dengan Suku Amerika)
'Amerika Afrika'. Menjadi bangga memerlukan kawin & mengalikan dalam Ras
Anda: Ras-Intregrity.
Sebagai orang kulit hitam dikalikan mereka mulai mengembara. Mereka dapat
ditemukan di Afrika, Persindia, Oceania & Mongolia.
Kemudian mereka diperkenalkan oleh Eropa-Pirates ke Amazonia & Amerika
sebagai Budak & Europa sebagai pembantu.
Namun iklim yang lebih dingin tidak bermanfaat bagi orang kulit hitam. Juga evolusi
sangat lambat. 1GOD memutuskan untuk membuat 2 ras baru.
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di Mongolia 1GOD diubah warna kulit manusia memberikan semburat kuning
pucat, rambut hitam tinggal tapi menjadi lurus & mata cokelat menjadi miring. 1GOD
mengatakan kepada mereka bangga menjadi Slant bermata karena saya
membuat Anda begitu. Menyebut diri 'Mongolia' di mana pun Anda dapat hidup.

Jika Anda tinggal di luar Mongolia menambahkan nama Suku Anda tinggal dengan. (Anda
hidup dengan Suku Eropa) 'Mongolian-Eropa'.
Menjadi bangga memerlukan kawin & mengalikan dalam Ras Anda: Racial- Intregrity. Mata
manusia miring dikalikan & mengembara ke Amerika, Amazonia, Oceania, Persindia &
Europa.
di Europa 1GOD dibuat pucat & kemerahan manusia berkulit dengan baik biru,, mata
hijau biru-abu-abu dengan platinum blonde atau lurus merah atau rambut
bergelombang. 1GOD mengatakan kepada mereka bangga menjadi pucat karena saya
membuat Anda begitu. Sebut itu- diri 'Eropa' di mana pun Anda dapat hidup. Jika Anda
hidup

luar Europa menambahkan nama Suku Anda tinggal dengan (Anda hidup dengan Suku
Amazon) 'Eropa-Amazon'. Menjadi bangga memerlukan kawin & mengalikan dalam Ras Anda:
Ras-Intregrity. Orang-orang ini lebih suka bepergian dengan air (pedalaman & laut) untuk
Provinsi lainnya.

Namun 2-evolusi cegukan ini terjadi. Eropa kulit pucat menjadi madu
kulit berwarna, rambut lurus cokelat gelap & mata cokelat. Orang-orang
ini berjalan ke barat Persindia, utara Afrika & Europa selatan & kini
hadir di semua Provinsi.

Dalam Europa banyak lagi manusia berevolusi kembali ke kulit hitam tetapi
memiliki rambut & gelap mata lurus hitam. berevolusi
1GOD mengatakan kepada mereka bangga menjadi Hitam karena Evolution membuat
Anda begitu. Menyebut diri 'Evolved' di mana pun Anda dapat hidup. Jika Anda tinggal di
luar Persindia menambahkan

nama Suku Anda tinggal dengan. (Anda hidup dengan Suku Oseania)

'Evolved-Oseania'. Menjadi bangga memerlukan kawin & mengalikan dalam Ras
Anda: Ras-Intregrity. Orang-orang ini berjalan ke Persindia & kini hadir di semua
Provinsi.
Catatan! manusia seperti segala sesuatu yang lain di alam semesta tidak sempurna,
berbeda, unik hanya cara 1GOD menyukainya.
1GOD memberikan setiap perlombaan (3 + 1) karakter yang unik. keturunan campuran
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menghancurkan 1GOD 'S desain.

1GOD ingin 3 kontras ras: Hitam, Pale & Slant bermata. Tapi 1GOD menerima kulit
hitam Evolution sebagai 4 th ras. 1GOD
juga ingin Rasial-Integritas terus. Ini berarti tidak ada kawin antar-ras atau
mengalikan. 1GOD melihat 3 + 1 Races sebagai sama tetapi berbeda.

3 + 1 Races membentuk 7TRIBES yang hidup di banyak
Shires ( Rumah) . Berbicara 7 Bahasa & banyak Dialek
. Secara independen dikelola oleh 7Provinces . 1GOD
suka keragaman bahasa. Bukan bahasa global
(Ingat Babel tower & NY menara kembar) .

3 + 1 Races Sama tapi berbeda
1GOD senang dengan apa yang telah dicapai dalam 5 hari terakhir & saat ini. 1GOD tercermin
pada karya-minggu terakhir & dari mulai rencana-ning untuk pekerjaan-minggu depan.

1GOD disebut ini (Pekerjaan) hari 6

hari 7
1GOD memiliki istirahat ... Bermeditasi & berdoa mencari harmoni batin & kebahagiaan untuk
Abadi-Soul. Malaikat membuat musik, bernyanyi, menari & tawa terdengar di mana-mana. 1GOD berada
di tengah-tengah semua kegembiraan ini menikmati semua itu.

1GOD disebut ini (Beristirahat) hari 7 Hari yang menyenangkan untuk Kustodian-Guardian.
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7 Hari Penciptaan membentuk dasar dari Kustodian-Wali Kalender. Catatan! Panjang 1GOD
Hari ini berbeda dari Bumi.
CG Kalender memiliki banyak tema untuk ' Hari yang menyenangkan':

Perayaan, Memorial & Shames.
CG Kalender merupakan bagian dari New-Age manajemen
waktu-:
CG Klock ~ Waktu-Segitiga ~ Night-Jam malam ~ Harian-Rutin ~
Harian-Doa ~ tema CG Kalender ~ Fun-Day ~ CG Planner ~

HARUS DILAKUKAN :
1GOD menetapkan contoh kerja 5 hari pada hari 6 mengevaluasi pencapaian yang Anda, menyelesaikan pekerjaan
& rencana yang belum selesai selanjutnya kerja minggu. Pada hari
7 beristirahat menikmati hidup memiliki Hari yang menyenangkan, Rayakan ... mengunjungi Mengumpulkan sebuah

Menjaga ras-integritas tidak ada kawin antar-ras atau mengalikan!
Tidak mengganggu Evolution tidak ada genetik modifikasi, kloning ,. . .

Percayalah pada Afterlife, Reinkarnasi, Keabadian & Angels. Percaya 1GOD adalah Eternal-Soul
bahwa setiap makhluk hidup memiliki Soul.

Tinggal di: 'Cycle of Awal & Akhir & Daur Ulang' (CB & E & R)
Percaya 1GOD adalah Pencipta & Abadi-Soul Pencipta Universes jasmani & rohani. Pencipta
Evolution & Manusia.
1GOD ini Desain adalah suci! campur tangan hinaan 1GOD, itu mengganggu evolusi. mengubah
1GOD 'S desain adalah Komunitas-kejahatan.

PERINGATAN !!!
Planet Bumi & Manusia berada di bawah 'Serangan'! Kekerasan, Polusi & Wealth-Apartheid yang
merobek kami berbeda! Menghukum Kekerasan, Berhenti Pollut- ing & akhir Kekayaan-Apartheid. 1GOD
melihat.
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1GOD
melihat
Kuno - Kali saya

1 Peradaban! untuk -2100 * tahun
* New-Age baru manajemen waktu yang digunakan: Kustodian-Wali Kalender

Manusia belajar berjalan tegak, mengumpulkan buah, kacang-kacangan & Grubb up akar. Manusia
dikelompokkan untuk meningkatkan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan untuk kepemimpinan. Yang
terkuat Dia menjadi Tyrant & peternak utama.

Manusia maju ke pemburu, menjadi alat pembuat, menggunakan alat untuk berburu. Sayangnya
alat tidak hanya digunakan untuk berburu tetapi juga untuk pembunuhan manusia lainnya (Perampasan
egois dari manusia lain yang menolak & diperkosa & dibunuh) .

Manusia menemukan bahwa berburu dalam kelompok
(kerja tim) membawa kesuksesan yang lebih besar daripada pemburu tunggal. Hal
ini menyebabkan perencanaan & pengorganisasian berburu perjalanan &
penggerebekan di kelompok lain.
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dikembangkan suara vokal manusia, mimik wajah & bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Memimpin
pidato & bahasa. Keterampilan ini menyebabkan belajar & mengajar. anggota yang berpengalaman
dari kelompok diteruskan pengetahuan yang didapat kepada anggota kelompok belajar. Topik yang
dibahas: mengumpulkan makanan, berburu, menguliti, menjahit, pembuatan alat, penggunaan alat,
gerak tubuh, geraman & pidato.

Sebagai Manusia pindah ke iklim yang lebih dingin mereka berburu

- ed hewan berbulu, menguliti mereka & menutupi tubuh mereka (Mulai dari
fashion) . Tulang-tulang itu berubah menjadi alat. Menjahit dikembangkan &
digunakan pada kulit & bulu.
Gua & pondok menjadi tempat berlindung. pembuatan api dikembangkan
mengarah ke memasak. keterampilan artistik seperti lukisan, ukiran & tanah
liat pemodelan muncul.

dikembangkan keyakinan agama umat manusia.
Jahat Pagan-ritual dikembangkan menyuap Allah melalui pengorbanan
berdarah. catatan: 1GOD tidak ingin Pengorbanan

(Berdarah atau sebaliknya) . Wali Kustodian menentang semua Pengorbanan.
1GOD tidak bisa disuap atau dibeli.

manusia lain menjadi sadar bahwa benih dari rumput jatuh ke tanah &
terinjak-injak menyebabkan tanaman. Ini adalah langkah 1 pertanian.
Pertanian orang berarti tidak harus berkeliaran. shelter permanen
menjadi mungkin. Beberapa Manusia menjadi pemukim.

Manusia mulai mengkhususkan diri mengarah ke barter (Daging, kulit, alat, dibakar tanah liat ..) . Pemburu
akan barter dengan pemukim. Pengembara melewati pemukiman akan barter.

Nomads dengan Jahat (Tyrant) pemimpin akan menjarah &
menghancurkan pemukiman pemerkosaan & membunuh
pemukim. Siklus bangunan, kerusakan & pembangunan kembali
didirikan.
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Kedua tombak & busur & panah meningkatkan kemampuan
berburu serta pembantaian manusia.
Pemukim menggunakan alat berburu baru sebagai senjata untuk
membela diri.

Pemburu menjadi sadar akan manfaat mengendalikan kawanan &
mengikuti mereka. Berburu menjadi sekunder

. Sebuah gaya hidup nomaden dikembangkan. The 1st langkah
domestikasi hewan.
Pemukim mulai menjinakkan hewan yang lebih kecil. Pemukim mengembangkan hubungan lebih dekat
dengan hewan. Hewan Peliharaan dikembangkan, oleh hewan accep- ting manusia sebagai tuan mereka &
kebutuhan manusia untuk persahabatan.

Domestikasi hewan meningkatkan pasokan makanan, kulit & tulang alat bantu &
senjata & barter.

Peradaban diperlukan komunikasi yang lebih baik daripada desas-desus vokal. Menggambar
canggih untuk keterampilan menulis. Ketika angka ditambahkan pembangunan
manusia mulai mempercepat.

kemudi membuat manusia lebih mobile. Mereka bisa melakukan perjalanan jarak lebih cepat & lebih lama
membawa barang lebih banyak. Apa roda lakukan pada tanah berlayar dicapai pada air. Raiders (Nomad &
Settler) digunakan baik untuk kegiatan kriminal mereka.
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Para pemimpin Nomad Raiders memiliki pilihan 1 penjarahan

- ing membuat mereka lebih kaya dibandingkan Raiders lainnya.
masyarakat petani juga meraih biasanya petani yang paling sukses atau barterer sebagai Leader. Kedua
jenis Pemimpin dikembangkan Estate perencanaan. Keinginan untuk menyampaikan kekuasaan
& kekayaan kepada anak-anak mereka. tirani turun-temurun * menjadi umum. Pemimpin
menyerahkan diri fantastis
(kerajaan) judul, 'kupu-kupu raja' * . Beberapa pemimpin power-gila mengaku sebagai
Tuhan.
* Wali Kustodian menentang herediter tirani & Monarki sebagai Jahat.

Settler Monarch membangun benteng & didirikan penuh waktu orang-orang bersenjata (Pengawal ...) Para
pemimpin agama membangun tempat ibadah (Kuil...) .

Kuburan & Kuil (Elitis, sombong ..) untuk transisi ke Alam Baka menjadi umum.

rute perdagangan berevolusi. Serakah jahat Monarki diikuti ini dengan tentara mereka &
didirikan Empires Tirani (Peradaban) . Ini zations Civili- diperintah oleh kekerasan & berakhir
dengan kekerasan.
Semuanya memiliki awal & akhir begitu Peradaban. Pada ing beginnada perjuangan & Kepercayaan agama yang kuat. Sukses
menggantikan strugg- le.
Perdamaian: meningkatkan kekayaan, penduduk, mengurangi etos kerja-,
meningkatkan waktu luang & kebosanan. Kebosanan menyebabkan amoralitas.
pembusukan ini meningkatkan kecanduan. Ia menggantikan Agama dengan tidak
bertanggung jawab (Hanya hav

- ing menyenangkan) , Kebebasan konyol, murka filsafat.

Ketika perjuangan berhenti stagnasi set dalam memimpin membusuk & akhir.

manusia mengembangkan 1GOD keyakinan:
Kuno-Times memberi kami 3 utusan 'Benar' (Akhenaten, Konfusius, Invoker) . 2 'False'
utusan (Musa & Buddha) & Evil, Anti-ALLAH kultus: 'Benih buruk' (Israel) . yang
beroperasi sekarang.
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Akhenaten ( Amanhotep IV) Afrika-Reformis Akhenaten dipromosikan 1GOD baik
maskulin (DIA) & feminin (DIA)
serentak. Itu semua ciptaan berasal dari 1GOD & adalah dalam Sang Pencipta! Bahwa tidak
ada gambar 1GOD ada! sinar matahari yang adalah alasan utama untuk ada kehidupan di Bumi!

Akhenaten dipromosikan keluarga & keluarga-sharing sebagai jalur untuk abadi 'Happiness'. Dipromosikan
Harmony antara Manusia & Habitat! diplomasi dipromosikan atas perang untuk menyelesaikan sengketa
perbatasan. Mempercepat pembangunan dengan menggunakan blok bangunan yang lebih kecil.

Akhenaten arogan diklaim sebagai 'tunggal' * dari 1GOD ( Salah) .
HE gagal mengakhiri 'Paganisme' ritual & mendaur ulang tempat ibadah mereka & simbol . Kontes
mencoba untuk menghapus keberadaannya.

* Yesus (Mesias palsu) menggunakan kata-kata sombong yang sama (Menjiplak) .

Invoker ( Zoroaster) dari Baik Pikiran & Tindakan Dalam Kuno-waktu di Persindia 1GOD menemukan
pria yang cocok untuk menjadi utusan. Invoker dari Baik Pikiran & Tindakan Baik (Zoroaster) .
Seperti Akhenaten ia melihat pentingnya Matahari bagi kehidupan di Bumi!

The ' Invoker sangat salah, menjanjikan Super-manusia (Mesias *)
akan datang. Ini Super-manusia akan membuat manusia bahagia &
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menyelesaikan semua masalah Banyak kultus mengambil pesan yang salah ini & berjanji
mesias.

*

Catatan! Tidak ada Super manusia (Mesias) datang untuk membuat manusia bahagia & menyelesaikan

semua masalah. 1GOD ingin manusia untuk membuktikan bahwa mereka telah mengembangkan cukup. Untuk
menangani kebahagiaan & masalah sol Ving. 1GOD akan membantu umat manusia dalam situasi yang
berada di luar itu kemampuan.

The ' Invoker' telah membentuk beberapa kebenaran mendasar:

1GOD adalah pencipta fisik & alam semesta spiritual.
1GOD adalah untuk disembah sebagai Agung.

Menyembah dapat dilakukan baik di rumah & di masyarakat. Setiap orang harus bekerja
secara aktif untuk memperbaiki komunitas mereka. Menentang pencemaran air, tanah &
atmosfer. Menentang Korupsi & ketidakadilan.

Mendukung moralitas agama & keadilan sosial.

Catatan! Ketika Persia memeluk ajaran Invoker mereka berkembang mendirikan
Kekaisaran terbesar waktu mereka. Setelah dis carding ajaran Invoker. Persia
kehilangan kemakmuran mereka / pengaruh.

Karena perubahan evolusioner pesan lain dari waktu yang tidak relevan lagi. Untuk
pendukung 'Invoker' (Zoroastrian, Parsi)
sekarang saatnya untuk mengubah ke 1GOD ini Pesan terbaru:

The ' Hukum-Pemberi Manifest '.

Kustodian-Wali menawarkan cabang zaitun kekerasan non, harmoni
& persahabatan dengan pengikut 'Invoker dari Baik Pikiran &
Tindakan Baik' untuk bergabung

1GOD 1Faith 1Church Universe Kustodian Wali dalam menyebarkan
1GOD ini pesan terbaru ' Hukum-Pemberi Manifest '!

Konfusius
Dalam Kuno waktu Mongolia ( Propinsi)
1GOD menemukan pria yang cocok untuk
menjadi mentor untuk Manusia:

Konfusius!
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kata Konghucu Bijaksana!
Jangan lakukan kepada orang lain apa yang Anda tidak ingin lakukan untuk diri sendiri!

Sebelum Anda memulai perjalanan balas dendam, menggali 2 kuburan!
Segala sesuatu memiliki keindahannya sendiri, tetapi tidak semua orang melihatnya !

Tahan kesetiaan & ketulusan sebagai 1 st prinsip!
Ketika kemarahan naik, memikirkan konsekuensi!
perusahaan, yang abadi, sederhana & sederhana yang dekat dengan kebajikan!
Untuk melihat apa yang benar & tidak melakukannya, adalah ingin keberanian atau prinsip!
Saya mendengar & saya lupa. Saya melihat & saya ingat. Saya lakukan saya mengerti.

Hidup ini benar-benar sederhana, tetapi jika kita bersikeras membuatnya rumit!
pengetahuan nyata adalah untuk mengetahui sejauh mana ketidaktahuan seseorang.
Dihadapkan dengan apa yang benar, untuk meninggalkan dibatalkan menunjukkan kurangnya keberanian.

Tidak peduli seberapa lambat Anda pergi selama Anda tidak berhenti.
Kebajikan tidak dibiarkan berdiri sendiri. HE yang praktek itu akan memiliki tetangga.

HE yang berbicara tanpa kerendahan akan merasa sulit untuk membuat kata-kata yang baik!

kemuliaan terbesar kami adalah tidak pernah jatuh, tetapi di bangun setiap kali kita lakukan!

Orang-orang dapat dibuat untuk mengikuti jalan tindakan, tetapi mereka tidak dapat dilakukan untuk
memahaminya!

Para ulama yang menghargai cinta kenyamanan tidak cocok untuk dianggap sarjana
Semakin banyak orang yang bermeditasi pada pikiran yang baik, akan lebih baik dunianya & dunia
pada umumnya.

Di sebuah negara dengan baik diatur, kemiskinan adalah sesuatu yang memalukan. Di sebuah
negara buruk diatur, kekayaan adalah sesuatu yang harus malu.
Kebijaksanaan, kasih sayang & keberanian adalah 3 kualitas moral yang diakui secara universal
manusia.

Untuk pendukung 'Confucius' saatnya untuk mengubah ke 1GOD' s Pesan terbaru: The ' Hukum-Pemberi
Manifest '.
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Kustodian-Wali menawarkan cabang zaitun non
- kekerasan, harmoni & persahabatan untuk para pengikut Konfusius untuk
bergabung:

1GOD 1Faith 1Church Universe Kustodian Wali dalam menyebarkan
1GOD ini pesan terbaru ' Hukum-Pemberi Manifest '!

Hinduisme
Dalam Kuno-waktu di India Semenanjung (Sebelah timur dari sistem
Indus-Sungai & selatan dari Himalaya Mountain Range) orang-orang yang
dikembangkan phies philoso- agama tradisional. Mereka menyerbu. Untuk
membedakan diri dari penyerang. Penduduk setempat menyebut diri mereka
Hindu!

penjajah Inggris, penjajah, penindas & penghisap disebut
tulisan-tulisan agama setempat: Hindu!

Ada orang-orang yang berbeda menulis banyak buku suci. Membuat keluarga filsafat
agama daripada satu agama. koleksi ini merupakan perwujudan, 'Hindu'!

Hindu percaya dalam siklus kelahiran, kematian & kelahiran kembali diatur oleh Karma

Jiwa melewati kehidupan berturut-turut. Its inkarnasi berikutnya adalah selalu tergantung pada
bagaimana kehidupan sebelumnya hidup.

teks Hindu (Misalnya Veda) membawa 'Pengetahuan'. Banyak kitab suci membahas 'Kode etik',
'Hukum' & 'Tugas'. 'Hindu' adalah cara hidup.

Banyak umat Hindu mendambakan untuk Mahatinggi ( 1GOD ) . kitab suci Hindu tanggal. Sudah
saatnya Hindu untuk memeluk 1GOD pesan terbaru 's:

Itu Hukum-Pemberi Manifest !
Kustodian-Wali menawarkan cabang zaitun non
- kekerasan, harmoni & persahabatan dengan pengikut Hindu untuk
bergabung:
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1GOD 1Faith 1Church Universe Kustodian Wali dalam menyebarkan
1GOD ini pesan terbaru ' Hukum-Pemberi Manifest '!
Catatan! Penawaran ini juga berlaku untuk pengikut Jainisme & Sikhisme.

Jainisme agama kuno dari India mengajarkan bahwa cara untuk pembebasan &
kebahagiaan. Apakah hidup dari menyakiti & penolakan. Tujuan dari jain hidup adalah
untuk mencapai pembebasan jiwa.

Sikh
berpikir agama harus dilakukan. Dengan
hidup di dunia & mengatasi masalah
sehari-hari hidup.

bu ddha ( Siddhartha Gautama)
Buddhisme bukanlah Agama. Ini adalah kumpulan tions hallucinamasuk akal & beberapa visi berdasarkan desas-desus. Ini tidak memiliki
hubungan spiritual dengan

1GOD!
Buddhisme, berdasarkan perkataan Siddharta Gautama.
HE berasal dari keluarga kaya. Yang tinggal di pegunungan Himalaya. Siddharta
menjalani kehidupan terlindung & manja. Siddhartha meninggalkan kehidupan
terlindung nya. DIA mencari pencerahan dengan menemukan 1GOD! Siddharta tidak
pernah ditemukan 1GOD.

Siddharta mencoba puasa. otaknya mati memberinya halusinasi. HE
mencoba ramuan herbal, jamur. Otaknya memberinya halusinasi.
Meditasi adalah berikutnya. Otaknya memberinya beberapa visi. Siddhartha
tidak tidak menemukan 1GOD.

Siddharta mengadakan pertemuan publik, berbicara tentang hidupnya
pengalaman & apa yang DIA pelajari. Pidato-pidatonya di mana diceritakan
kembali oleh pengagum untuk waktu yang lama sebelum ditulis. Menjadi kabar
angin Siddhartha (Sekarang disebut Buddha) kata-kata asli & makna yang hilang.
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Karena wawasan didasarkan pada otak disiksa & ia tidak pernah
ditemukan 1GOD. Buddhisme bukanlah Agama & berguna untuk
mencapai Manusia Destiny.

Buddha harus mencari agama!
Kustodian-Guardians' menawarkan cabang zaitun kekerasan non, harmoni &
persahabatan untuk para pengikut 'Buddha' untuk bergabung:

1GOD 1Faith 1Church Universe Kustodian Wali dalam menyebarkan
1GOD ini pesan terbaru ' Hukum-Pemberi Manifest '!

B Benih iklan Cult ( Israel)
Cult ini mengaku berusia 4000 tahun. Mereka menyebut diri mereka Israel.
Tulisan-tulisan agama mereka fantasi bersejarah berdasarkan desas-desus, fabels, & dongeng.

Mereka yg sejenis atau sebangsa kejahatan mereka.

1GOD adalah marah dengan perilaku
kekerasan mereka & keserakahan parasit
mereka. Mereka mengklaim telah dijanjikan
tanah.
Mereka mendapat tanah perjanjian mereka. Sekarang 1GOD menginginkan Israel untuk tinggal di sana &
tempat lain. Setiap manusia memiliki kewajiban moral & sipil untuk membantu mereka untuk meninggalkan atau
diangkut ke Israel.

Jangan marah 1GOD kirim Israel tanpa penundaan untuk ' dijanjikan
Tanah'. 1GOD melihat.
Kustodian-Guardians' menawarkan cabang zaitun kekerasan non,
harmoni & persahabatan dengan pengikut 'Cult Benih Bad (Israel)'.
bergabung:
1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians dalam menyebarkan

1GOD ini pesan terbaru ' Hukum-Pemberi Manifest '!
CATATAN! pendeta Israel (Rabbi) tidak diterima.
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Jauh - Past

- 2.100 untuk -1400 tahun

Ini adalah China Golden-Age. Mereka menciptakan sebuah standar pembuatan kertas
rocess. Dikonversi bijih besi ke pig iron, besi cor, besi & baja tempa. teknik peleburan
membaik perunggu & besi menyebabkan berbagai canggih alat pertanian, alat-alat tukang
kayu, alat-alat kuliner, alat domestik & senjata. kincir air digunakan. The Silk Road didirikan.
rute perdagangan ini dari Cina ke Eropa adalah sumber besar dari kekayaan.

The Distant-Past melihat perpaduan Yunani & budaya Romawi. Awal Kekaisaran Romawi. Bangsa
Romawi adalah plagiarizers terbesar dalam sejarah manusia. Ketika mereka menemukan
sebuah ide yang baik, aplikasi (Template) , Sistem mereka disalin (terserap) saya t. Kemudian
mereka mencoba untuk membuatnya lebih sukses. Mereka melakukan ini dengan administrasi,
arsitektur, pendidikan, hukum, militer, agama & ilmu pengetahuan.

Roma berbalik Laut Mediterania ke aRoman kembali air. Para budak yang dihasilkan
kekayaan & militer dijamin & memperluas Kekaisaran. Uang pinjaman & litigasi menjadi
rute utama untuk enrich- ment & pengaruh dalam Kekaisaran. Melemahnya kekuasaan
Romawi oleh Christian Zelot & gerombolan Jerman memaksa membelah Kekaisaran
Romawi!

Kelompok 13 1 st Kristen!
The ' Kelompok dari 13' Terdiri dari 1 Reformer agama (Yesus, Anak dari Carpenter) &
Pengikut 12 mengambil-up Israel & Non-Israel (Murid) .
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Latar Belakang, lokasi: Yesus lahir & dididik seorang Israel yang tinggal di Palestina Wilayah
diduduki oleh Rom. Israel adalah kelompok etnis utama di Palestina. Untuk menjaga
pemberontakan melawan Rom minimal, Rom memungkinkan Israel untuk memiliki Monarch. Kekuasaan
kehakiman eksekutif adalah dengan Penjajah.

Latar Belakang, Kesalahpahaman 1: orang tua Yesus Yusuf & Maria perjalanan melalui Palestina
bukan karena sensus Romawi tetapi di jalankan dari utang-kolektor. Joseph telah meminjam uang
dari rentenir (Rabbi berafiliasi pinjaman-hiu) untuk bahan untuk pekerjaan. Klien-Nya seorang
warga negara Romawi meninggalkan tiba-tiba tanpa membayar. Seorang penulis ingin memberikan
alasan untuk perjalanan tetapi tidak alasan sebenarnya mengambil sebuah acara (Sensus
Romawi) yang terdengar masuk akal (Sastra-kebebasan) . Penulis lain hanya disalin Fabel ini.

Latar Belakang, Kesalahpahaman 2: Miskin Yusuf & Maria yang di
jalankan, Joseph tidak bisa punya anak, yang dimutilasi saat
disunat. Mary menjadi nant preg-, untuk menutupi malu Perkosaan. 1GOD
disalahkan
(Konsepsi ajaib perawan) .
Latar Belakang, Kesalahpahaman 3: Far-East Astronom- ers melihat Super
Nova percaya untuk menjadi tanda bahwa portant orang im- lahir. Penulis
menulis 3 Kings melihat bintang terang & datang untuk melihat kelahiran
seorang raja.
Latar Belakang, Yesus: yg dibawa lahir (Lahir-tanggal tidak diketahui) di Palestina Anak dari Carpenter, belajar
perdagangan nenek moyangnya kemudian bergabung semua HE kultus dekat Mati-Sea untuk mendapatkan
pendidikan moral. The Cult mengajarkan 'Pengampunan' Yesus & Sharing' tetapi juga terkena dia untuk
homoseksualitas. Sebagai anggota kultus Senior memaksa anggota kultus pernah muda ke participa

- ting dalam praktek homoseksual, kemudian berdoa untuk pengampunan. Yesus meninggalkan, untuk
menjadi seorang pengkhotbah perjalanan.

Catatan! Yesus seperti setiap heteroseksual (normal) memiliki jijik inbuilt & jijik untuk kaum
homoseksual (Cacat seksual) . Yesus memeluk pengampunanmu ness tapi dalam hatinya dia tidak
bisa memaafkan homoseksual.
Yesus diajarkan oleh kultus untuk berpidato (berbicara di depan umum) tapi tidak untuk menulis. Apa pun
Yesus berkata hilang. Tulisan-tulisan yang mengaku tahu apa yang dikatakan Yesus adalah sebagai
diandalkan sebagai 'Grimm Bersaudara Fairy-Tales' berdasarkan desas-desus, penulis tafsir & imajinasi.
Kami tidak benar-benar
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tahu apa yang dikatakan Yesus atau berarti. Semua biarawan, biarawati, pendeta & lain-buang waktu
mereka & berdiam mempelajari ini fantasi bersejarah.

Yesus, gagal Reformis agama Israel
Yesus adalah seorang karismatik, tampan, orator. kultus telah
mengajarkan keterampilan lisan tapi tidak menulis.

Dia berkhotbah pengampunan & berbagi.

perjalanannya melalui Palestina membuatnya menyadari penderitaan besar &
penderitaan orang yang dibawa oleh Rabbi & monarki ini. Dia melihat keluarga
bagaimana kredit hancur
(Mengingatkannya dari orang tuanya) .

Yesus memperkenalkan satir sebagai sosial-kritik (Rabbi & royalis) dalam
pidato-pidatonya. Murid-murid didukung dia, dengan mengatasi Yesus
sebagai Raja, Tuhan, Mesias ... Orang banyak menyukainya, Yesus menjadi
Selebriti.

Monarkis tidak suka Yesus selebriti yang & ditakuti bagian anarkis
pidatonya. Rabi melihat dia sebagai palsu mengganggu menghina 1GOD. Monarkis
& Rabbi menetas rencana untuk menggunakan kekuatan Yudisial Romawi
membunuh Yesus & menyalahkan Rom.

1 dari Murid, mengaku cinta mereka & kasih sayang kepada Yesus. Yesus merasa &
menunjukkan jijik (Pengampunan tidak dalam hatinya) . The Disciple terkejut, sakit hati,
kecewa, dendam memasuki pikirannya.
The Disciple pergi ke Tavern. Memamerkan untuk pecandu alkohol lainnya rasa sakitnya & kebutuhan untuk
membalas dendam. Sebuah monarki menawarkan bantuan dengan sepenuh hati.

The Disciple diungkapkan abouts di mana Yesus.
The monarki melemparkan beberapa koin di atas meja.
Murid memerintahkan lebih banyak alkohol, berbagi dengan teman-teman
alkohol ditemukan barunya.

Yesus disiksa & bersalah oleh Israel. Gubernur Romawi tidak
bisa keyakinan bahwa kerumunan
(Dihasut oleh Rabbi & monarkis) ingin hukuman yang sama karena
memberitakan sebagai pembunuhan. Dia menguji orang banyak
dengan menjanjikan untuk mengampuni 1. Israel memilih pembunuh. Gubernur
Romawi merasa jijik. Yesus dipaku di kayu salib.
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Mati-Sea kultus telah mendengar tentang keadaan Yesus, datang, menyuap penjaga & diganti
Yesus dengan mati-man. Yesus ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Murid.
kebangkitan-Nya dipentaskan untuk membuat misteri.

Yesus kembali ke laut mati!

Yesus ingin mereformasi Israel. Murid-Nya pergi ke dari Center of the Universe:
ROM! Mereka pergi untuk mereformasi Roma. Awal Kekristenan (Rogue-Israel) .

Kekristenan
Dengan Yesus pergi, 2 dari Murid pindah ke Roma, mendirikan agama Kristen. Mereka
mengikuti contoh Romawi menjiplak. Menyerap agama & pagan-ritual lainnya.
Mereka menjadi Romawi Empires agama utama. Kekaisaran Romawi adopsi
kekristenan adalah awal dari akhir.

Kristen telah lebih kriminal, korupsi, menipu, amoral &
kekerasan maka setiap kelompok Keagamaan lainnya. Kristen
telah bermutasi menjadi banyak & beragam Sekte. Makhluk
2 yang paling jahat, Katolik Roma & Gereja Inggris!

1GOD marah !!!
Yesus menentang: Kapitalisme (Parasit Predator Pencatutan) , Globalisasi (Yesus
menentang deciples nya akan Rom) , Membunuh, Monar- chy (Herediter-tirani) ,
Wealth-Apartheid (Kepemilikan pribadi) .
Kristen yang berpartisipasi & / atau mendukung, Kapitalisme, Monarki, Globalisasi,
Membunuh, Wealth-Apartheid, adalah Berbuat Dosa menjadi Anti- Kristus & Anti 1GOD. Yesus
akan mengampuni Kristen ini. 1GOD tidak

- tidak memaafkan tapi memegang jawab dengan konsekuensi. Kristen gagal Yesus. Hal
ini gagal Manusia. Hal ini gagal 1GOD! Ini berakhir.
Kristen gagal 1GOD ! 1GOD ingin orang Kristen untuk merangkul pesan terbaru,
'Hukum-Pemberi Manifest', menjadi Kustodian Guard- ian. Membawa Akhir untuk 1000 dari
tahun Kejahatan! BE Dood Menghukum Kejahatan.
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Kustodian-Guardians' menawarkan cabang zaitun kekerasan non, harmoni
& persahabatan untuk para pengikut 'Christianity'.to bergabung:

1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians dalam menyebarkan

1GOD ini pesan terbaru ' Hukum-Pemberi Manifest '!

CATATAN! pendeta Kristen (Imam ke Paus) tidak diterima.

Dekat - Past

- 700 ke -70 tahun
MENGHINDARI

KRISTEN
KAKAK BERADIK
Kongregasi Christian Brothers adalah Orde dalam berasal Katolik Pagan Cult di Irlandia
Europa-Province. tujuan awal mereka adalah untuk mendidik generasi muda. Mereka
mengembangkan 'ICttm' (Anak-anak meneror metode pengajaran Irlandia) yang menyebar
seperti kanker di seluruh dunia.

Disahkan oleh Jahat Vatikan itu menjadi modus operandi untuk semua pendidikan Katolik. fasilitas
pendidikan mereka 1 dibuka di Waterford Irlandia & pemerintahan mereka dari
anak-terorisme dimulai. Didorong & dilindungi oleh Uskup, Uskup Agung, Kardinal & 'Paus'.

Christian Brothers percaya pada Setan & Neraka. Mereka tidak sabar untuk pergi ke sana. Mereka
menciptakan neraka di bumi untuk anak-anak dari Planet kita. Kami berdoa untuk 1GOD bahwa mereka
bertanggung jawab dalam kehidupan & Afterlife. The Christian Brothers & Rohaniwan (Imam ke Paus) ,
Orang tua, Polisi, Judi- ciary, Politisi, lainnya, .. yang dilindungi praktisi dari 'Irish-anak meneror
mengajar metode' menghidupkan kembali penderitaan & penderitaan anak-anak sekarang & untuk
semua waktu. Bergabunglah doa kita.

'Irish anak-anak meneror mengajar metode'
Pemerkosaan homoseksual, oral seks, masturbasi, masturbasi hewan, testis cumbuan,
pemukulan, cambuk, memalukan, kekurangan makanan, kerja keras, hipotermia, ... Setiap
hari, setiap malam, setiap minggu, setiap bulan setiap tahun ... NERAKA DI BUMI!! Tahan ini
depra- bermoral
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ved, filfthy, memutarbalikkan pendeta, biksu, guru bertanggung jawab, NONA / R7

'Christian-Saudara Circle of Enlightenment'
Christian Brothers akan membentuk lingkaran di tengah-tengah anak muda dengan

- keluar celana. Anak itu homoseksualitas diperkosa sampai ia berdarah dari anus. The Christian
Brothers menghukum anak itu untuk membuat mereka melakukan hal ini. Mereka mengatakan anak
itu mereka seperti ini karena ALLAH membuat mereka seperti ini. Jika anak itu berbicara kembali ia
dipukuli. The Christian- Brothers periang & senang.

'-Saudara Kristen Rasa Bersalah'
Christian Brothers tidak hanya seksual & fisik menyerang anak-anak di seluruh dunia. Mereka
berbohong, menyalahkan korban-korban mereka, mengklaim korban mana yang buruk. Semua
Christian Brothers memaafkan satu sama lain, dilindungi satu sama lain, memberikan pernyataan
palsu ke Polisi & Kehakiman. Christian-Saudara Pemangsa Seksual bergerak di sekitar mencari
lahan perburuan baru untuk meneror anak-anak. Menjadi Katolik mereka mengklaim infalibilitas. Mereka
menerima perlindungan dari rohaniwan Katolik (Imam ke Paus) yang menginstruksikan Polri,
Kehakiman, politisi yang Katolik untuk mengabaikan korban. rohaniwan Katolik, Catholic Polisi
Officers', Katolik Kehakiman & Politisi Katolik dioperasikan sebagai Cartell of Evil. Melindungi pelaku
Anak & mengorbankan Korban. Gereja Katolik terbesar dunia organisasi penyalahgunaan anak.
Terbesar Kejahatan Anti 1GOD organisasi.

'Christian-Saudara Akuntabilitas'
Tidak pernah dalam sejarah manusia telah ada telah terus menerus kekerasan seksual seperti yang
sistematis pada anak-anak telah dilakukan di seluruh dunia. Setiap orang tua di planet ini memiliki kewajiban
moral untuk menuntut dari pemerintah mereka, untuk mengejar setiap orang Kristen-saudara & Katolik yang
melindungi mereka, mengadili NONA / R7

Semuanya Kristen-Saudara memiliki disita (Termasuk item onal pers-) tanpa kompensasi. Setiap
bangunan yang digunakan oleh Christian-Brothers adalah tempat of Evil. Tempat-tempat ini
dibongkar & daur ulang & dibangun kembali sebagai Rehabilitasi Senyawa. Setiap memori
Kristen-Brothers terhapus.

'Malu Irlandia'
Orang tua Irlandia, Irish Komunitas, Polisi Irlandia, Irish Judiciary, Irlandia
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Politisi semuanya gagal Irish Anak & Anak-anak di seluruh dunia.
Mari Irlandia know (Non-kekerasan) betapa kecewa Anda berada di kurangnya kasih sayang, keadilan &
hati nurani. Irlandia karena perilaku kriminal tidak bermoral yang tidak bertanggung jawab mereka tidak
dapat diterima untuk dipekerjakan kemana saja di dunia sebagai polisi, peradilan, pendidikan atau
dipilih untuk setiap jabatan politik.

'Malu Katolik'
Katolik memeluk 'Irish-anak meneror metode pengajaran' menggunakannya dalam
Pendidikan Katolik disahkan & dipromosikan oleh Vatikan. Katolik kemudian
bersekongkol, untuk menyembunyikan & membantu Korban Penyalahgunaan Anak
Katolik untuk melarikan diri. Sumpah palsu, diintimidasi, bukti hancur, mengancam
korban semua ini untuk melindungi Katolik Anak Korban Penyalahgunaan. Katolik
Polisi, Kejaksaan &

Politisi berpartisipasi dalam perilaku kriminal ini dengan tidak menuntut, menutupi,
menghancurkan bukti .. Perilaku ini membuat Gereja Katolik organisasi kriminal
terbesar. End Kejahatan ini, SHUN, MALU Tuntut.

Katolik memungkinkan Gereja mereka untuk menciptakan & mengoperasikan Anak terbesar
Pelanggaran Organisasi dalam sejarah manusia membuat umat Katolik ancaman terbesar bagi
Bani Dunia. MALU pada Katolik. Membuat Katolik orang tua tidak layak.

Pemerintah yang memungkinkan pendidikan Katolik. pendidik saat ini Katolik

- tion meminta pendidik menyalahgunakan mereka untuk mengundurkan diri. Mereka memberikan referensi
yang baik & mengirim mereka ke Pendidikan umum di lokasi lain.

Pemerintah yang mengambil sumber daya & dana dari sekolah umum untuk memberikan pendidikan
Katolik gagal dalam tugas mereka perawatan untuk anak-anak yang seharusnya mereka melindungi. Pemerintah
yang gagal anak-anak adalah meja unaccep-, diganti, dituntut, NONA / R7

Orang tua Katolik, Komunitas, Polisi, Kejaksaan, Politisi semuanya gagal Anak-anak Katolik. Biarkan
Katolik tahu (Non-kekerasan) bagaimana dis apointed Anda berada di kurangnya kasih
sayang, hati nurani & keadilan.
Katolik karena perilaku kriminal tidak bermoral yang tidak bertanggung jawab mereka tidak dapat
diterima untuk dipekerjakan di mana saja di dunia sebagai polisi, peradilan, pendidikan atau dipilih
untuk setiap jabatan politik.
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'Bagaimana Rohaniwan Katolik ( Paus ke Priest) Menghina 1GOD'

Gereja Katolik adalah yang terbesar organisasi Anti-SHE. 1GOD
menjadi baik HE & SHE dirancang HE & SHE menjadi berbeda tetapi sama.
Ingin HE & SHE untuk hidup & bekerja sebagai bagian dari tim yang sama dengan diff- erent gulungan.

Katolik mulai seminggu dengan sisa-hari (Minggu) memiliki lima hari seminggu dengan pekerjaan & 1 hari
belanja. 1GOD memiliki pekan kerja 6 hari pada hari ke 7 Hari menyenangkan-. Katolik penghinaan 1GOD dengan
memulai minggu dengan hari istirahat.

Katolik menentang kawin (pembujangan) mengalikan memulai sebuah keluarga.

1GOD ingin HE & SHE memasukkan 'Matrimony Kudus' Kontrak. Mate, Multiply, memulai sebuah
keluarga. Selibat adalah Sin! Anti- 1GOD!
Catatan! Holy Matrimony, memulai sebuah keluarga tidak dapat diterima cacat seksual (Anak-Selingkuh,
bingung jenis kelamin, jenis kelamin yang sama) menderita. Katolik mengorbankan makan tubuh &
minum darah.

Tubuh diganti dengan roti & darah diganti dengan alkohol. Katolik
penyebab utama Ketergantungan Alkohol & remaja pesta-minum. Setiap
akhir pekan
(Alkohol) Kristen pergi & melakukan kekerasan (Penyerangan, membunuh,
memperkosa, vandalisme ..) . Christian X-mas adalah waktu yang paling kekerasan
tahun.

1GOD tidak ingin pengorbanan, alkohol atau kekerasan.

'Orang tua Katolik'
Orang tua Katolik & ditipu, menyesatkan & dikhianati oleh rohaniwan Katolik (Imam ke Paus) . pendeta
Katolik dengan desain menentang Keluarga (Pernikahan, anak-anak). Membuat mereka tidak cocok
untuk memberikan perkawinan atau saran orangtua & bimbingan. Membuat mereka juga tidak cocok
untuk mengajar atau menjadi dengan anak-anak, remaja, .. Karena pendeta Katolik percaya infalibilitas
Katolik mereka menipu & menyesatkan orang tua tentang amoralitas mereka & kriminalitas. rohaniwan
Katolik adalah yang paling cocok untuk meminta saran apapun.

Moral, orang tua merawat harus meninggalkan Katolik-Pendidikan & Gereja Katolik untuk
keamanan anak-anak mereka. orang tua ini akan disambut oleh 'Kustodian-Guardian. Selamat
Datang ini tidak berlaku untuk Kristen-Saudara atau rohaniwan Katolik (Imam ke Paus) .
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1GOD dukungan 1FAITH 1Church Universe Kustodian-Wali HE & SHE dianggap sama tetapi berbeda. HE
& SHE memasukkan 'Matrimony Kudus' Kontrak, memiliki anak-anak memulai sebuah keluarga. Orangtua,
Anak-anak, petugas medis & pendidik berpartisipasi dalam-pendidikan masyarakat bebas non-elitis &
perawatan kesehatan gratis (SMEC, PHeC) .

Anak-anak adalah masa depan kita

Anak-anak adalah keabadian kami

Anak-anak layak untuk dirawat,
dilindungi & dicintai

1GOD 1FAITH 1Church
Universe Wali Kustodian adalah masa depan, kami
memberitakan 1GOD 's Pesan terbaru, The ' Hukum-Pemberi
Manifest '.

Zaman baru

dari 0 tahun di bangsal

PEACEPRIZE ( Nobel)
2009 Hadiah Nobel Perdamaian:

Anti-Peace anti-1GOD Kriminal!
Barack H.Obama
Menurut 'Nobel (A parasit, predator, mencatut) Akan', Hadiah Perdamaian harus diberikan kepada
orang yang ... akan telah melakukan sebagian besar atau karya terbaik untuk persaudaraan antara
bangsa-bangsa, untuk penghapusan atau pengurangan tentara berdiri & bagi penyelenggaraan &
promosi kongres perdamaian. kehendak ditentukan bahwa hadiah akan diberikan oleh sebuah
komite dari 5 orang dipilih oleh Parlemen Norwegia.

Ketua Komite Nobel Norwegia menyajikan Hadiah Nobel Perdamaian di hadapan Raja
Norwegia (Herediter Tyrant
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) pada tanggal 10 Desember (Pagan Kalender) setiap tahun. Hadiah
Perdamaian menerima ijazah, medali & dokumen mengkonfirmasikan
jumlah hadiah. Hadiah Perdamaian Upacara diadakan di Balai Kota
Oslo. Hadiah Nobel Perdamaian 2009 diberikan kepada Barack H.
Obama "untuk upaya luar biasa untuk memperkuat diplomasi
internasional & kerjasama antara masyarakat".

Obama (Assasin, penjajah, penjajah panglima perang, dunia
teroris terkemuka) teroris paling aktif mengirimkan nya
'CIA-Drones' untuk meneror, menyakiti & membunuh warga sipil (Anak-anak,
ibu, ayah & lansia) di 'Afghanistan, Pakistan, Somalia, Irak, Libya,
Yaman, .. Dia mengirim Ethiopia &

Pasukan Kenya untuk menyerang Somalia. CIA meneror warga sipil & menghasut kerusuhan. Mulai Suriah
Sipil perang mencoba untuk menggulingkan pemerintah terpilih, ... Catatan! Menggunakan Drones
merupakan tindakan perang.

Obama mendukung kejahatan perang Israel, pembunuhan, genosida warga
Palestina. Dia mendukung pembunuhan Arab Saudi, kejahatan perang,
genosida dari Yemini, ... CIA meneror warga sipil & menghasut kerusuhan di
seluruh dunia .. Obama menyebut nya US Special-Angkatan Assassins
"Heroes". Pembunuh ini adalah Killers pengecut psikotik

(Menembak wanita tak bersenjata ..) bahwa kebutuhan menuntut seperti halnya 'Obama'.

Universe Kustodian Wali menemukan Obama Assassin tidak layak untuk menerima hadiah sepotong. UCG
menghubungi Piece Komite Hadiah untuk mempertimbangkan kembali, mereka mengabaikan kita. Obama
menerima & diterima Piece Prize. Obama dengan menerima menunjukkan kepalsuan, seorang pria
tanpa nurani yang membutuhkan menuntut.

Universe Kustodian Wali berdoa untuk 1GOD .
Untuk campur tangan & menunjukkan Norwegia Pemerintah & Obama &
Assassins nya kesalahan cara mereka. 1GOD
dimulai dengan Norwegia.

1GOD melihat seorang fanatik Norwegia menyerang ment Norwegia pemerin-. fanatik
The ceroboh itu. 1GOD dipandu kriminal ke pemerin- ment disponsori Pemuda-kamp.
penjahat menjadi seorang Assassin.
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1GOD menunjukkan Pemerintah Norwegia & orang-orang bagaimana rakyat Afghanistan, Irak,
Libya, Pakistan, Somalia & Yaman merasa seperti ketika pemogokan Assassins Obama.

Norwegia adalah untuk mengakhiri con, hoax & menyesatkan
'Perdamaian-Prize'. Mereka mencabut 'Obama Hadiah
Perdamaian'. Obama & Pemerintah Norwegia yang menggunakan
uang perdamaian Prize untuk membantu warga sipil tak bersenjata
'Korban Obama' (Belum lahir, anak-anak, ibu, ayah, senior ...) .

Norwegia Pemerintah & Kepala Negara tidak layak untuk memerintah & kebutuhan menggantikan. Menghina
'Perdamaian' menghina 1GOD. Orang bertanggung jawab atas tindakan pemerintah mereka & memiliki
tugas untuk menggantikan pemerintah bermoral. Orang-orang Norwegia memiliki kewajiban moral di
sini.

Universe Kustodian Wali menyatakan:

Barack Obama "Tahun 2012 - 2014" orang yang paling jahat !!!
terkait: Tidak ada Konsep Kekerasan

Terbang-teror
Dukungan 'N-At-m Korban Kejahatan Day' 2.4.7 dukungan 'N-At-m
Korban Perang Day' 3.4.7 dukungan 'N-At-m defoliant Day' 6.4.7
dukungan 'N-At-m Bencana (Perlucutan senjata) 8.2.7 Day'

Perdamaian adalah abstrak.

Kekerasan adalah ancaman.
Berhenti, 'Kekerasan', mulai dari rumah!
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Itu Zaman baru adalah berkembang
Planet bumi 1GOD 's Penciptaan favorit telah dirusak oleh
lingkungan-vandalisme manusia, polusi, keserakahan, korupsi, kultus,
amoralitas & Jahat. 1GOD akan membersihkan Planet Bumi
menggunakan kekuatan alam sebagai alat . Pembersihan mulai di
'0.1.1.1' * (2004)

Kehidupan di Planet Bumi seperti yang kita tahu itu akan berhenti.

Kehidupan di Bumi akan benar-benar berbeda.
The ' Hukum-Pemberi Manifest ' akan menjadi Panduan kami.
Sejak tahun 0 (2004) mencairnya gletser, Northern & Southern Polandia Es
mempercepat. Hal ini akan menyebabkan
(akhirnya) untuk potongan besar es untuk membebaskan diri. Melayang jauh di kedua
Polandia ketidakseimbangan Planet Bumi. Ini

akan membuat planet bergetar parah selama periode. Mengakibatkan gerakan tajam &
penataan kembali bumi North South Pole Axis. Axis akan menetap di konfigurasi yang
berbeda akan ada Polandia baru.
Penataan kembali tajam dari Axis mengarah ke perubahan jangka
gravitasi pendek untuk Planet Bumi, menghasilkan orbit baru
Bulan. Satelit & stasiun Space akan mengubah orbitnya. Arus laut
akan berubah. Cuaca akan berubah menjadi lebih x-trme.

Bumi-Pelat akan bergerak. Gempa bumi akan menciptakan gelombang pasang
& membuat Gunung berapi meletus. Daerah pesisir dataran rendah akan
ditutupi oleh laut.

Setelah: Bentuk kehidupan akan hilang. Akhirnya bermutasi evolusi
bentuk kehidupan baru akan muncul.

Manusia akan berkurang 1/3!
Manusia diciptakan Stasiun Nuklir-Power akan bocor poisening udara, tanah &
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air. Beracun-Dumps akan bocor poisening tanah, air & udara. Jembatan, gedung-gedung tinggi
akan runtuh. pipa Gas pecah akan mulai kebakaran. Oilrigs akan mencemari lautan. Bocor
Oil-storage & pipa akan mencemari tanah & air atau membakar polusi udara. Bendungan akan
pecah & banjir surround- daerah ing. Terowongan dekat air akan banjir.

polusi infra-struktur & menghancurkan akan menyebabkan makanan & air kekurangan. Peradaban
akan hancur mengakibatkan penjarahan, pemerkosaan, brutalization & pembunuhan. Keuangan-Pasar
akan runtuh & Kapitalisme akan bancrupt.

Dunia tertua & paling jahat Teroris ini (Israel) akan diadakan accoun
- meja. Israel hanya akan hidup di tanah yang dijanjikan tempat lain di alam semesta fisik. Kristen
secara umum & berbahasa Inggris ians Kristus-khususnya akan paling menderita. Juga
negara-negara yang menganut Kristen Inggris Budaya & Kapitalisme juga akan menderita. Kekristenan
(Mesias kultus palsu) akan dikurangi menjadi kultus pagan tidak signifikan.

Terang Desert kultus (Islam) akan memudar ke dalam debu sejarah. The multiple-berhala
kultus (Hinduisme) akan dilihat sebagai tidak cocok untuk New-Age. The non-agama (Buddhisme)
akan memudar.
1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali akan menjadi satu-satunya Agama segala
sesuatu yang lain adalah kultus tidak signifikan. Individualisme keluar. Swasta Kepemilikan
berakhir. Komunitas-kepemilikan & hidup akan menjadi normal baru. Selamat dari pembersihan
Bumi 1GOD akan memiliki, 'The Hukum-Pemberi Manifest 'Sebagai panduan.

Kustodian-Wali Proklamator [ juru tulis yang rendah hati ] 0.1.1.1 * ( 2004/01/01)

Wali UU-Pemberi Manifest Universe Kustodian Wali

Semuanya berakhir.
Scroll terakhir menerangi kita dengan
misteri Afterlife kami
Pesan terbaru 1GOD, Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus
Akhir
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