1FAITH Legislador Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Custodian Guardians

O Khronicle apresenta eventos e explicações desde o início do tempo de agora. família-árvore
da humanidade. Nosso Heritage & conhecimento Continuidade!

A humanidade de Árvore genealógica
Semana 1 Nascimento da Humanidade!

Tempos antigos 1º Civilizações!
Passado distante - 2.100 para - 1.400 anos!

Medium-Past - 1.400 para - 700 anos!
Near-Past - 700 para - 70 anos!

Atuais-Times - 70 para 0 anos!

Nova era de 0 anos on-ala do! Profetizar

1GOD está à espera de ouvir de você! • • • •••
HERANÇA - Oração
querida 1GOD , Criador do Universo mais bonita
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Seu mais humilde fiel depositário-guardian (1 st nome) é grato por ter um
Heritage um patrimônio que shows foram viemos de um patrimônio que
diz quem somos
A Heritage que pode ser passado para a próxima geração Para a
Glória de 1GOD & o bem da humanidade
Esta oração é recitada em casa ou em um encontro!
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Semana 1 CRIAÇÃO
Dia 1
No início havia 1GOD & nada:
incolor, sem vida, imóvel, sem alma, sem som, e atemporal, sem um
ciclo de início e final.
fisicamente dentro 1GOD são todos os blocos de construção que existem para
tornar-se o Universo tanto positivos e negativos.
Espiritualmente, o Soul é 1GOD ambos bons e ruins.
1GOD estava entediado. 1GOD exalado, uma névoa foi criado

Esta névoa continha todos os ingredientes básicos encontrados no
universo, espalhando-se em todas as direções para o nada. O Universo físico
nasceu. O movimento criado um ruído whooshing; ' Movimento' e 'Som' nasceram.
1GOD chamou este (Trabalho) Dia 1 & Tempo nasceu.

Dia 2
1GOD bateu as mãos; soava como um estrondo. Isto criou o calor e a fusão de gases
dentro da névoa, positivos e negativos, confrontaram faíscas (Relâmpago)
seguido por explosões (Trovão) resultou. Como os gases misturados, absorvida &
destruída, o 'ciclo de iní- cio & End & Reciclagem' (CB & E & R) nasceu. Este
espetáculo foi também o nascimento de ' Cor'.
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As misturas recém-criados foram ligeiramente imperfeito, un igual, diferente, do jeito 1GOD
gostei. Imperfeição começou ' Evolução' . Evolução sendo imperfeita cometeu erros,
mas também resultou na singularidade e inter-acção.
Nada é perfeito ou sem erros. Uma pessoa perfeita é imperfect.Evolution de outra
pessoa é 1GOD de
criação favorito.
1GOD chamou este (Trabalho) Dia 2

Dia 3
1GOD jogado com as misturas, analisá-los e liquefeito alguns dos gases criando
quentes e frios misturas isso também criados alguns casos de solidificação. 1GOD bolas
formadas pulsante, brilhante, ardente ' Sun- Stars' que vomitou líquido no universo
criando ' Planetas.
Esta criação é conhecido como um ' Sistema solar'. O universo físico contém muitos
sistemas solares que vivem o " Ciclo do começo
& End & Reciclagem'.

1GOD chamou este (Trabalho) Dia 3

dia 4
1GOD em seguida, deu a cada combinação de blocos de construção parte de sua /
seu ser espiritual, parte do 'Soul Original'. Cada
'Alma' recebe a sua parte na concepção da nova criação da combinação de blocos
de construção.
Quando uma combinação de blocos de construção deixa de existir as returnes alma
para 1 DEUS para informar sobre as experiências que teve (Aft- erlife) . Então 1GOD é
enviar a alma para outra combinação de blocos de construção (Reencarnação) . Quando
uma alma atingiu um certo nível de experiência que permanece com 1GOD

(Tornando-se 'Eterno') no céu como um depositário (Anjo) .
1GOD chamou este (Trabalho) dia 4
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dia 5
1GOD brincou com Evolução da criação de condições especiais em
alguns dos planetas. Estes planetas que tinham sido apontados em
uma certa direção, criou um ambiente interdependentes e formas de
vida.

Terra é como um planeta!

A Terra é o terceiro planeta do Sun no sistema destino Solar-. A Terra orbita o Sol & 1
Lua orbita a Terra. O planeta é o lar de milhões de espécies, incluindo os seres
humanos.
Os arredores interdependentes (Meio Ambiente) & formas de vida (Plantas e seres
vivos) faça isso ' nosso Lar'.

Planeta Terra nosso Lar
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1GOD chamou este (Trabalho) dia 5

dia 6
1GOD tinha os anjos para ajudar no universo espiritual. Agora formas de vida onde for
necessário para ajudar no universo físico.
1GOD descobriram que o planeta Terra tinha avançado o suficiente para introduzir a
humanidade.

1GOD criados 3 corridas & Evolução cheekily evoluiu 1. 1GOD está feliz com 3 + 1
raças e vê-los como iguais, mas diferentes. 1GOD
quer Racial-Integrity, misturado-raças são um insulto e não se encaixam em
humanidades Destino. Racial-Integridade não é racismo nem preconceito, isso não
significa que uma raça é superior a outra Race. Desobedecendo Racial-Integrity cria
párias mestiço inaceitáveis para qualquer um insulto para 1GOD de
desenhar.

Os seres humanos, pele negra; cabelo preto magro & Brown Eyed mais
inteligente do que qualquer outra criatura no planeta.

1GOD dizer da eles ter orgulho de ser negro, porque eu fiz isso.
Chamar-se 'Africano' onde quer que vivam. Se você viver fora da
África adicionar o nome
da Tribo você ficar com (Você vive com a Tribo americano)
'Afro-americano'. Ser orgulhoso implica acasalamento e multiplicando dentro de sua
raça: Racial-intregrity.

Como os negros multiplicado eles começaram a vagar. Eles podem ser encontrados
na África, Persindia, Oceania e Mongólia.
Mais tarde, eles foram introduzidos pela European-piratas para a Amazônia e
América como escravos e Europa como servos.

No entanto, o clima mais frio não foi benéfica para as pessoas negras. Também a
evolução foi muito lento. 1GOD decidiu criar 2 novas raças.
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na Mongólia 1GOD alteraram a cor da pele humana dando-lhe uma coloração
amarela pálida, o cabelo ficou preta, mas tornou-se em linha reta e os olhos
castanhos ficou inclinado. 1GOD dizer da eles ter orgulho de ser de olhos
puxados, porque eu fiz isso. Chamar-se 'mongol' onde quer que vivam.

Se você mora fora Mongólia adicionar o nome da tribo você ficar com. (Você vive
com a Tribo Europeia) 'Mongol-europeu'.
Ser orgulhoso implica acasalamento e multiplicando dentro de sua raça: Racial- intregrity. Os
seres humanos oculares inclinadas multiplicado & vagava em América, Amazônia, Oceania,
Persindia & Europa.

na Europa 1GOD criado pálidas e avermelhadas humanos esfolados tanto
com azul, azul-cinza, os olhos verdes com loiro platinado ou reto vermelho ou
cabelo ondulado. 1GOD dizer da eles se orgulhar de ser pálido, porque eu fiz
isso. Chamada auto seu- 'europeu' onde quer que vivam. Se você viver

fora Europa adicionar o nome da tribo você ficar com (Você vive com a Amazônia Tribe) 'Europeu-amazônico'
Ser orgulhoso implica acasalamento e multiplicando dentro de sua raça: Racial-intregrity. Estas
pessoas preferiram viajar de água (interior e mares) para outras províncias.

No entanto 2-evolução soluço do ocorrido. Europeus pele pálida se
tornou mel da cor da pele, cabelo liso castanho escuro e olhos
castanhos. Essas pessoas vagou oeste Persindia, norte da África e
Europa sul e agora estão presentes em todas as províncias.

Na Europa outro lote de seres humanos evoluíram de volta para a pele negra, mas
tinha cabelo e olhos escuros Liso Preto. Evolved

1GOD dizer da eles ter orgulho de ser negro porque Evolução te fez
assim. Chamar-se 'Evolved' onde quer que vivam. Se você mora fora
Persindia adicionar o
nome da tribo você ficar com. (Você vive com a Oceania Tribe)
'Evolved-Oceania. Ser orgulhoso implica acasalamento e multiplicando dentro de sua
raça: Racial-intregrity. Essas pessoas vagou Persindia e agora estão presentes em todas
as províncias.
Nota! Humanidade como tudo o mais no universo são imperfeitos, diferente, original
do jeito 1GOD Gosta disso.
1GOD deu a cada corrida (3 + 1) características únicas. raças misturadas
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destruir 1GOD 'Projeto s.
1GOD queria 3 contrastes raciais: preto, Pale & Slant olhos. Mas 1GOD aceito os
negros evolução como 4 º corrida. 1GOD
também quer Racial-Integridade mantida. Isso significa que não acasalamento inter ou
multiplicação. 1GOD vê os 3 + 1 raças de igual para igual, mas diferente.

Os 3 + 1 raças compõem o 7TRIBES que vivem em muitos

Shires ( Casa) . Falando 7 Línguas e muitos dialetos
. Independentemente administrado por 7Provinces . 1GOD
gosta de diversidade linguística. Não uma língua global

(Lembre-se Babel torre & NY torres gêmeas) .

3 + 1 raças igual mas diferente
1GOD ficou satisfeito com o que tinha sido alcançado nos últimos 5 dias e hoje. 1GOD refletiu sobre o
passado semana de trabalho e que começou planeja- mento para a próxima semana de trabalho.

1GOD chamou este (Trabalho) dia 6

dia 7
1GOD teve um descanso ... Meditar e orar buscando harmonia e felicidade interior para
o Eterno-Soul. Anjos fez música, cantou, dançou e riso foi ouvido em toda parte. 1GOD estava
no meio de toda essa alegria desfrutando de tudo isso.

1GOD chamou este (Descansar) dia 7 Dia divertido para o guarda-Guardian.
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A criação dia 7 constitui a base do Depositário-guarda Kalender. Nota! O
comprimento do 1GOD 'S Day é diferente do da Terra.
A CG Kalender tem muitos temas para ' Dia divertido':
Celebrações, memoriais e Shames.
A CG Kalender faz parte da gestão tempo- Nova Era:
CG Klock ~ Time-Triangle ~ Night-Toque de recolher ~
Daily-Rotina ~ Daily-Prayer ~ temas Fun-dia CG Kalender ~ ~
Planner CG ~

DEVE FAZER :
1GOD o exemplo de trabalho de 5 dias no dia 6 de avaliar a sua ment Achievement, completar qualquer
inacabada trabalho e plano de próxima semanas de trabalho. Um dia
7 descansar aproveitar a vida tem um Dia divertido, Celebrar ... visitar um Gathering

Manter-integridade racial sem acasalamento interracial ou multiplicação!
Não interfira com o Evolution nenhuma modificação genética-, clonagem ,. . .

Acreditar em vida após a morte, reencarnação, Imortalidade & Anjos. acreditam 1GOD é o Eternal-Alma
que cada ser vivo tem uma alma.

Viver: 'Ciclo de início e final e Reciclagem' (CB & E & R)
acreditam 1GOD é o Criador e Eterno-Soul Criador dos universos físicos e espirituais. Criador
da Evolução & Humanidade.
1GOD de O design é sagrado! intromissão insultos 1GOD, que interfere com a evolução. Alterar
1GOD O design é um crime Comunidade.

AVISO !!!
Planeta Terra e Humanidade estão sob 'Attack'! Violência, Poluição & Wealth-Apartheid
estão nos separando! Punir a violência, Pare poluidora ing & final Riqueza-Apartheid. 1GOD
está vendo.
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1GOD
está vendo
Antiga - Times I

1º Civilizações! para -2,100 anos *
* Nova Era novo tempo de gerenciamento é usado: Custodian-Guardião Kalender

A humanidade aprendeu a andar eretos, recolher bagas, nozes & Grubb-se raízes. Os seres humanos
agrupados para aumentar a sobrevida resultando na necessidade de liderança. O mais forte Ele tornou-se
tirano & criador principal.
A humanidade avançou para caçador, tornou-se ferramenta-maker, utilizando ferramentas para
caçar. Infelizmente ferramentas foram utilizadas não só para a caça, mas também para matando outros
seres humanos (Pilhagem egoísta de outros seres humanos que resistiram e foram estupradas e
mortas) .

A humanidade descobriu que a caça em grupos
(trabalho em equipe) trouxe maior sucesso do que qualquer caçador.
Isso levou a planejar e organizar viagens de caça e invasões em
outros grupos.
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Humanidade ruídos vocais desenvolvidos, gestos faciais e linguagem corporal para se comunicar.
Levando a fala e linguagem. Essas habilidades levou a aprendizagem e ensino. membros experientes
do grupo repassados conhecimentos adquiridos para os membros do grupo de aprendizagem. Temas
abrangidos: coleta de alimentos, caça, esfola, costura, a tomada de ferramenta, uso da ferramenta,
gestos, grunhidos e discurso.

Como a humanidade se mudou para clima mais frio caçam

- ed animais peludos, pele deles e cobriu seu corpo (Início da Moda) . Os
ossos foram transformados em ferramentas. Costura foi desenvolvido e
usado em peles e peles.
Cavernas e cabanas se tornou abrigo. Fazendo o incêndio desenvolvido
levando a cozinhar. habilidades artísticas, como pintura, escultura e
modelagem de argila apareceu.

Humanidade desenvolvidos crenças religiosas.
Maus Pagan-rituais desenvolvidos subornar Deus através de sacrifícios
sangrentos. Nota: 1GOD não quer sacrifícios
(Sangue ou de outro modo) . Custódia Guardians opor todos os sacrifícios. 1GOD não
pode ser subornado ou comprado.
Outros seres humanos tornou-se ciente de que as sementes de grama caiu sobre
o solo e pisoteado levou para as culturas. Esta foi uma primeira etapa da
agricultura. Agricultura pessoas significava não ter que andar. abrigo permanente
tornou-se possível. Alguns seres humanos tornou-se colonos.

Os seres humanos começaram a se especializar levando a negociar (Carne, peles, ferramentas, argila
queimada ..) . Hunters trocaria com os colonos. Nomads passando assentamentos seria escambo.

Nomads com o mal (Tirano) líderes iria saquear e destruir
os assentamentos estupro e matar colonos. O ciclo de
construção, destruição e reconstrução foi estabelecida.
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Tanto a lança e arco e flecha aumentou capacidades de caça,
bem como abate de seres humanos.
Colonizadores usaram os novos instrumentos de caça como armas para se
defender.

Hunters se tornou ciente dos benefícios de controlar rebanhos e
segui-los. Caça tornou-se secundário
. Um estilo de vida nômade desenvolvido. A 1ª etapa da
domesticação dos animais.
Colonos começaram a domesticar animais menores. Settlers desenvolvido relações mais estreitas com
os animais. Animais desenvolvido, por animais accep- humanos ting como seu mestre e uma
necessidade humana de companheirismo.
Domesticação dos animais melhorou o fornecimento de alimentos, peles e ossos para ferramentas e
armas e escambo.

Civilização necessária uma melhor comunicação do que boatos vocal. Desenho
avançado para escrita. Quando os números foram adicionados
desenvolvimento humano começou a acelerar.

A roda fez os seres humanos mais móvel. Eles poderiam viajar distâncias mais rápidos e mais
longos que transportam mais bens. O que a roda fez em terra a vela alcançado na água. Raiders (Nomad
& Settler) usado tanto para suas atividades criminosas.
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Líderes de Nomad Raiders teve a 1 escolha de pilhagem

- ing tornando-os mais ricos do que outros Raiders.
As comunidades agrícolas também pegou geralmente o agricultor mais bem sucedido ou
barterer como líder. Ambos os tipos de Líderes desenvolvido planejamento Estate. Um
desejo de passar o poder e riqueza para seus filhos. As tiranias hereditários * tornou-se
comum. Líderes deu-se fantasiosa

(real) títulos, 'Reis' * . Alguns líderes poder-enlouquecido alegou ser um
Deus.
* Custódia Guardians opor Hereditárias Tiranias & Monarchs como o mal.

Colono fortificações Build & estabelecidos homens armados em tempo integral da Monarch (Guarda
...) Os líderes religiosos construir locais de culto (Templo...) .

Cemitérios e Santuários (Elitista, pomposo ..) para a transição para a vida após a morte
tornou-se comum.

rotas de comércio evoluiu. Gananciosos mal Monarchs seguido estes com seus exércitos e
impérios tirânicos estabelecidos (Civilizações) . Estes zações Civili- eram governados por violência
e terminou violenta.

Tudo tem um começo e fim para fazer Civilizações. No ing
beginn- há luta e forte crença religiosa. Sucesso substitui
strugg- le.
Paz: aumenta a riqueza, população, reduz ética Work, aumenta
lazer e tédio. Tédio leva à imoralidade. Esta decadência
aumenta vício. Ele substitui a religião com irresponsabilidade (Apenas
hav
- diversão ing) , Liberdades tolas, ultrajes filosofias.
Quando a luta pára conjuntos de estagnação em que conduz a decadência e o fim.

A humanidade desenvolveu 1GOD crenças:
Antigas-Times deu-nos 3 messenger 'True' (Akhenaton, Confúcio, Invoker) . 2
messenger 'False' (Moses & Buda) E um mal, Anti-GOD cult: 'Bad-Seed' (Israelitas) , que
está operando agora.
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Akhenaten ( Amanhotep IV) Africano-Reformer Akhenaten promovido 1GOD tanto
masculino (ELE) & feminino (ELA)
simultaneamente. Que toda a criação veio de 1GOD & estava dentro do Criador! Que nenhuma
imagem do 1GOD existe! Que a luz solar foi a principal razão para a existência de vida na Terra!

Akhenaton promovido família e de compartilhamento de família como caminho para a 'felicidade'
duradoura. Harmony promovido entre a humanidade e Habitat! diplomacia promovida sobre a
guerra para resolver disputas fronteiriças. Acelerou a construção usando blocos menores.

Akhenaton arrogantemente alegou ser o 'Filho único' * do 1GOD ( falso) .
Ele não conseguiu terminar 'paganismo' seus rituais e reciclar seus locais de culto e
símbolos . Pageants' tentou apagar sua existência.

* Jesus (Falso messias) usou as mesmas palavras arrogantes (Plagiado) .

Invoker ( Zoroastro) de uma mente boa e Ações em tempo antigo em Persindia 1GOD encontraram
um homem adequado para se tornar um mensageiro. Invoker de uma mente boa e boas ações (Zoroastro)
.

Como Akhenaten ele viu a importância do Sol para a vida na Terra!

O ' Invoker estava muito errado, prometendo um super-humano (messias*)

viria. Este Super-humano faria a humanidade feliz &
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resolver todos os problemas Muitos cultos pegou esta mensagem errada e prometeu um
messias.

* Nota! No Super-humano (messias) está vindo para fazer a humanidade feliz e resolver todos os
problemas. 1GOD quer a humanidade a prova de que eles tenham desenvolvido o suficiente. Para
lidar com a felicidade & problema Sol- ving. 1GOD vai ajudar a humanidade em situações que estão
além do que é capacidades.

O ' Invoker' estabeleceu algumas verdades fundamentais:

1GOD é o criador da física e os universos espirituais.
1GOD é para ser adorado como Supremo.

Adorando pode ser feito tanto em casa e na comunidade. Todos devem trabalhar
ativamente para melhorar sua comunidade. Opor a poluição da água, solo e
atmosfera. Opor a corrupção e injustiça.

Apoio moral religiosa e justiça social.
Nota! Quando persas abraçou os ensinamentos do Invoker eles floresceram, que estabelece
o maior império de seu tempo. Depois dis- cardação os ensinamentos Invoker. Pérsia perdeu
sua prosperidade / influência.

Devido à mudança evolutiva outras mensagens a partir desse momento não são mais
relevantes. Para suportes do 'Invoker' (Zoroastrianos, Parsi)
é hora de mudar para 1GOD de Mensagem mais recente:

O ' Legislador Manifest '.
Oferta o ramo de oliveira da não-violência, harmonia e amizade para
os seguidores do 'Custodian-Guardians Invoker de uma mente boa e
boas ações' para se juntar

1GOD 1Faith 1Church Universo de Custódia Guardians na divulgação
1GOD de última mensagem ' Legislador Manifest '!

Confúcio
Em tempo Antiga Mongólia ( Província)
1GOD encontraram um homem adequado para se
tornar mentor para a Humanidade:

Confúcio!
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palavras de Confúcio da Sabedoria!
Não faça aos outros o que você não deseja feito ao senhor mesmo!
Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cavar sepulturas 2!

Tudo tem sua beleza, mas nem todos a vêem !
Segure fidelidade e sinceridade como 1 st princípios!
Quando a raiva aumenta, pense das conseqüências!

A firma, a permanente, a simples e modesto estão perto de virtude!

Para ver o que é certo e não fazê-lo, é falta de coragem ou de princípio!
Eu ouço e eu esqueço. Vejo & I lembrar. Eu posso entender.
A vida é muito simples, mas se insistirmos em tornando-se complicado!

O conhecimento real é saber a extensão de sua ignorância.
Confrontados com o que é certo, deixá-la desfeita mostra uma falta de coragem.

Não importa como lentamente você vai contanto que você não parar.

A virtude não é deixado sozinho. Aquele que pratica terá vizinhos.
Quem fala sem modéstia vai ter dificuldade para fazer palavras bom!
Nossa grande glória não consiste nunca na queda, mas em levantar-se cada vez que fazemos!

As pessoas podem ser feitas para seguir um caminho de ação, mas eles não podem ser feitos para
compreendê-lo!

O estudioso que preza o amor de conforto não está apto para ser considerado um estudioso

Quanto mais o homem medita sobre bons pensamentos, melhor será o seu mundo eo
mundo em geral.

Em um país bem governado, a pobreza é algo para se envergonhar. Em um país mal
governado, a riqueza é algo para se envergonhar.
Sabedoria, compaixão e coragem são as 3 qualidades morais universalmente reconhecidos dos
homens.

Para suportes de 'Confúcio' é hora de mudar para 1GOD' s Mensagem mais recente: O ' Legislador
Manifest '.
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oferta Custodian-Guardians' o ramo de oliveira de não

- violência, harmonia e amizade aos seguidores de Confúcio para se
juntar:

1GOD 1Faith 1Church Universo de Custódia Guardians na divulgação
1GOD de última mensagem ' Legislador Manifest '!

hinduismo
Em tempo antigo no Indian-Peninsula (Leste do sistema Indus-Rio e
sul da Faixa Himalaia Mountain) um povo desenvolvido filosofias
religiosas tradicionais. Eles foram invadidas. Para distinguir-se o
invasor. Os habitantes se chamavam Hindu!
invasor Inglês, ocupante, opressores e exploradores chamados os escritos
religiosos locais: Hinduísmo!

Havia pessoas diferentes escrevendo vários livros sagrados. Criando uma família de
filosofias religiosas, em vez de uma única religião. Esta coleção incorpora, 'hinduísmo'!

Os hindus acreditam em um ciclo de nascimento, morte e renascimento governado por Karma

A alma passa através das vidas sucessivas. Sua próxima encarnação é sempre dependente da
forma como a vida anterior foi vivido.

texto hindu (Por exemplo vedas) traz 'conhecimento'. Muitas escrituras discutir 'Código de
conduta', 'Lei' e 'Duty'. 'Hinduísmo' é um modo de vida.

Muitos hindus anseiam por um Ser Supremo ( 1GOD ) . escrituras hindus são datados. É
hora de Hindu de abraçar 1GOD última mensagem 's:

o Legislador Manifest !
oferta Custodian-Guardians' o ramo de oliveira de não

- violência, harmonia e amizade aos seguidores do hinduísmo para se
juntar:
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1GOD 1Faith 1Church Universo de Custódia Guardians na divulgação
1GOD de última mensagem ' Legislador Manifest '!
Nota! Esta oferta aplica-se também aos seguidores do jainismo e sikhismo.

jainismo uma religião antiga da Índia ensina que o caminho para a libertação e
felicidade. É viver uma vida de inocuidade e renúncia. A mira de Jain vida é
alcançar a libertação da alma.

Sikhs
acho que a religião deve ser praticada. Por
viver no mundo e lidar com os problemas
diários da vida.

Bu ddha ( Siddhartha Gautama)
O budismo não é uma religião. É uma coleção de alucinações sem
sentido e algumas visões baseadas em boatos. Ele não tem nenhuma
conexão espiritual com

1GOD!
Budismo, com base em declarações de Siddharta Gautama.

Ele veio de uma família bem de vida. Que viveu no Himalaia. Siddharta
viveu uma vida protegida e mimada. Siddhartha deixou sua vida
protegida. Ele estava buscando a iluminação por encontrar 1GOD! Siddharta
nunca encontrou 1GOD.

Siddharta tentou jejum. Seu cérebro morrendo deu-lhe alucinações. Ele
tentou misturas de ervas, fungos. O cérebro dele deu-lhe
alucinações. A meditação foi o próximo. Seu cérebro lhe deu
algumas visões. Siddhartha não não encontrar 1GOD.

Siddharta realizou reuniões públicas, falando sobre suas experiências de vida
e que ele aprendeu. Seus discursos onde recontadas por admiradores por um
longo tempo antes de ser escrito. Sendo boatos Siddhartha de (Agora
chamado de Buda) palavras & significado originais são perdidas.
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Porque suas idéias são baseadas em um cérebro torturado e ele nunca
encontrou 1GOD. O budismo não é uma religião e inútil para alcançar o
destino da humanidade.

Budistas deve procurar religião!
Custodian-Guardians' oferecer o ramo de oliveira da não-violência,
harmonia e amizade aos seguidores de 'Buda' para juntar-se:

1GOD 1Faith 1Church Universo de Custódia Guardians na divulgação
1GOD de última mensagem ' Legislador Manifest '!

B Cult ad Semente ( Israelense)
Este Cult afirma ser 4000 anos de idade. Chamam-se israelense.
Seus escritos religiosos são fantasia histórica baseada em boatos, Fabels, e contos de fadas.

Eles inbreed sua maldade.
1GOD está irritado com seu
comportamento violento e sua ganância
parasitária. Eles afirmam ter sido
prometido a terra.
Eles conseguiram sua terra prometida. Agora 1GOD quer a Israel para viver lá e em nenhum outro
lugar. Todo ser humano tem o dever moral e civil para ajudá-los a sair ou ser transportado para
Israel.

não raiva 1GOD enviar israelense sem demora ao ' Prometido Terra'.
1GOD está vendo.
Custodian-Guardians' oferecer o ramo de oliveira da não-violência,
harmonia e amizade para os seguidores do 'Cult Bad Seed
(israelense)'. para juntar:

1GOD 1Faith 1Church Universo CustodianGuardians na divulgação
1GOD de última mensagem ' Legislador Manifest '!
NOTA! clero israelenses (Rabino) não são bem-vindos.
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Passado distante

- 2.100 para -1,400 anos

Este foi da China Golden-Age. Eles inventaram um padrão de fabricação de papel rocess. Convertido de
minério de ferro de ferro-gusa, ferro fundido, ferro forjado e aço. As técnicas de fundição melhorados em
bronze e ferro levou a uma gama avançada de ferramentas agrícolas, ferramentas de carpinteiro,
ferramentas culinárias, ferramentas domésticas e armas. Utilizou-se a roda de água. A Rota da Seda foi
estabelecida. Esta rota de comércio da China para a Europa foi uma grande fonte de riqueza.

A Distant-Past vê a fusão de grego e cultura romana. O início do Império Romano. Os
romanos foram os maiores plagiadores na história humana. Quando se depararam com
uma boa idéia, a aplicação (modelo) , Sistema que eles copiado (absorvido) isto. Em
seguida, eles tentaram torná-lo mais bem sucedido. Eles fizeram isso com a
administração, arquitetura, educação, leis, militar, religião e ciência.

Romanos virou o Mediterrâneo em aroman volta-água. Os escravos produziram a riqueza e
os militares garantido e expandiu o Império. O empréstimo de dinheiro e litígios se tornou
principais rotas para enriquecimento ment & influência no Império. O enfraquecimento da
autoridade romana por cristãos fanáticos e hordas germânicas forçar uma divisão do Império
Romano!

Grupo de 13 1 st Cristãos!
O ' Grupo do 13' Consistiu de um reformador religioso (Jesus, filho de um carpinteiro) e seguidores
12 pegou-up israelense & Non-israelenses (Discípulos) .
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Fundo, localização: Jesus nasceu e educado um israelense que viveu na Palestina um
território ocupado por Rom. O israelense foram o principal grupo étnico na Palestina.
Para manter revoltas contra Rom no mínimo, Rom permitiu a Israel para ter um
monarca. O poder judicial executivo foi com os ocupantes.

Fundo, equívoco 1: Os pais de Jesus Joseph & Mary viajou pela Palestina não por causa
de um censo romano, mas estavam fugindo de dívida coletores. Joseph havia emprestado
dinheiro de um agiota (Rabinos agiota afiliada) para materiais de trabalho. Seu cliente um
cidadão romano deixou abruptamente sem pagar. Um escritor queria dar uma razão para a
viagem, mas não a verdadeira razão escolheu um evento (Censo romano) que soava
plausível (Literário-liberdade) . Outros escritores simplesmente copiou este fabel.

Fundo, equívoco 2: Destituídos Joseph & Mary estavam em fuga,
Joseph não podia ter filhos, sendo mutilada quando circuncidado. Maria
tornou-se nant preg-, para cobrir a vergonha de estupro. 1GOD foi
responsabilizado
(Concepção milagrosamente virgem) .
Fundo, equívoco 3: Extremo Oriente ers Astronom- viu um Super Nova
acreditava ser um sinal de que uma pessoa im- portante nasceu. Escritores
escreveram 3 reis viu uma estrela brilhante e veio ver o nascimento de um
rei.
Fundo, Jesus: Nascermos (Desconhecida data de nascimento) na Palestina filho de um carpinteiro,
aprendeu o seu ofício pais, em seguida, juntou-se um tudo HE cult perto do Dead-Mar para ganhar a
educação moral. The Cult ensinou 'Perdão' Jesus & Sharing', mas também expôs a homossexualidade.
Como membros do culto sênior forçado membros do culto cada vez mais jovens em Participações

- ting em práticas homossexuais, então orando por perdão. Jesus deixou, para se tornar
um pregador itinerante.
Nota! Jesus como qualquer heterossexual (normal) tem uma repulsa embutido e desgosto aos
homossexuais (Deficiência sexual) . Jesus abraçou forgive- ness mas em seu coração ele não poderia
perdoar os homossexuais.

Jesus foi ensinado pelo culto à orate (falar em público) mas não escrever. Qualquer coisa Jesus
disse está perdido. Escritos que afirmam saber o que Jesus disse são tão confiáveis como os
'Irmãos Grimm contos de fadas' baseadas em boatos, escritores interpretação e imaginação. Nós
realmente não
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saber o que Jesus disse ou quis dizer. Todos os monges, freiras, clérigos e outros estão desperdiçando seu
tempo e vida estudando essas fantasias históricas.

Jesus, falhou reformador religioso israelense
Jesus era um carismático, bonito, orador. O culto havia lhe
ensinado habilidades orais, mas não escrever.

Ele pregou o perdão e partilha.
Suas viagens através Palestina fez ciente do grande sofrimento e miséria
de pessoas trazidas pela rabino & Monarquista do. Ele viu as famílias
como o crédito destruídas

(Lembrando-o de seus pais) .
Jesus introduziu sátira como sócio-crítica (De Rabinos & realista) em
seus discursos. Os Discípulos apoiou-o, abordando Jesus como Rei,
Senhor, Messias ... As multidões adorei, Jesus tornou-se uma
celebridade.
Monarquistas não gostava de Jesus a celebridade e temia as partes
anarquistas de seus discursos. Rabinos o viam como um falso
perturbador insulto 1GOD. Monarquistas e rabinos traçou um plano para
usar o poder Judicial Roman matar Jesus & culpar Rom.

1 dos Discípulos, confessou o seu amor e carinho para Jesus. Jesus sentiu e demonstrou repulsa (Perdão
não estava em seu coração) . O Discípulo ficou chocado, magoado, consternado, vingança entrou
em sua mente.

O discípulo foi a um Tavern. Bared para outros alcoólicos a sua dor e necessidade de
vingança. Monarquista ofereceu ajuda com vingança.

O Discípulo divulgou os abouts onde de Jesus.
O Monarchist jogou algumas moedas sobre a mesa.
O Discípulo ordenou mais álcool, compartilhando com seus novos amigos
alcoólicas encontrados.

Jesus foi torturado e considerado culpado pelo israelense. O governador
romano não podia acreditar que a multidão
(Incitado por Rabinos & monarchists) queria a mesma punição por pregar
como para a matança. Ele testou a multidão com a promessa de perdoar
1. O israelense escolheu um assassino. O governador romano estava
desgostoso. Jesus foi pregado numa cruz de madeira.
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O culto Dead-Mar tinha ouvido falar de situação de Jesus, veio, subornou um guarda e
substituído Jesus com um homem morto. Jesus queria dizer adeus aos discípulos. Sua
ressurreição foi encenado para criar mistério.

Jesus voltou para o Dead-Mar!

Jesus queria reformar o israelita. Seus Discípulos foi para o que o centro do
Universo: ROM! Eles foram para reformar os romanos. O início do cristianismo (Ladino
de israelitas) .

cristandade
Com Jesus foi, 2 dos seus discípulos se mudou para Roma, estabelecendo o
cristianismo. Eles seguiram o exemplo romano de plagiar. Absorvendo outros-rituais
pagãos religiosos &. Eles se tornaram o principal religião Empires romanos. A adoção
Império Romano do cristianismo foi o começo de seu fim.

O cristianismo tem sido é mais criminoso, corrompido,
fraudulento, imoral e violento do que qualquer outro grupo
religioso. Cristianismo se transformou em muitos e diversos
cultos. O ser 2 mais Mal, católicos romanos e Igreja da
Inglaterra!

1GOD está triste!!!
Jesus oposição: Capitalismo (Parasitárias predatório Profiteering) , Globalização (Jesus
oposição seus deciples vai Rom) , Matar, chy Monar- (Hereditária-tirania) ,
Riqueza-Apartheid (propriedade privada) .
Qualquer cristão que participa e / ou suportes, Capitalismo, Monarquia, Globalização,
Matar, Riqueza-Apartheid, está pecando sendo um Anti-Christ & Anti- 1GOD. Jesus pode
perdoar estes cristã. 1GOD faz
- não perdoar, mas mantém responsáveis com consequências. O cristianismo está falhando Jesus. Ele está
falhando Humanidade. Ele está falhando 1GOD! Ele termina.

O cristianismo está falhando 1GOD ! 1GOD quer que os cristãos a abraçar a mensagem
mais recente, o 'Legislador Manifest', tornam-se Custodian Protetor ian. Pondo fim a 1000 de
anos Mal! BE DOOD Punir o mal.
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Custodian-Guardians' oferecer o ramo de oliveira da não-violência,
harmonia e amizade aos seguidores de 'Christianity'.to juntar-se:

1GOD 1Faith 1Church Universo CustodianGuardians na divulgação
1GOD de última mensagem ' Legislador Manifest '!
NOTA! clero cristão (Priest ao Papa) não são bem-vindos.

Perto - Past

- 700 a -70 anos

SHUN
CRISTÃO
BROTHERS
A Congregação dos Irmãos Cristãos são uma ordem dentro da Católica Pagan Cult originários
da Irlanda Europa-Província. Seu propósito original era para educar a juventude. Eles
desenvolveram 'ICttm' (Método de ensino-aterrorizando Criança irlandesa) que se espalhou
como câncer em todo o mundo.

Aprovado pelo Mal Vaticano tornou-se modus operandi para toda a educação católica. Sua
primeira estabelecimento de ensino aberto em Waterford Irlanda e seu reinado de
criança-terrorismo começou. Encorajados & protegido por bispos, arcebispos, cardeais e
papas '.
Christian Brothers acreditam em Satan & Hell. Eles não podia esperar para ir para lá. Eles
criaram o inferno na Terra para as crianças do nosso planeta. Oramos para 1GOD que eles são
responsabilizados na vida e vida após a morte. Christian Brothers & Clero (Os padres para
papas) , Pais, polícia, Judi- ciary, políticos, outros, .. que protegia os praticantes da
'-aterrorizando Criança de ensino-método Irish' reviver a miséria e sofrimento das crianças
agora e para sempre. Junte-se a nossa oração.

'-Aterrorizando Criança de ensino-método Irish'
Estupro homossexual, sexo oral, masturbação, animais masturbando, carícias testículo,
espancamentos, chicotadas, humilhante, privação de alimento, trabalho duro, hipotermia, ... Todos
os dias, todas as noites, cada semana, cada mês a cada ano ... INFERNO NA TERRA!! Mantenha
estes depra- imoral

23

1GOD 1FAITH 1Church Universo Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifest

ved, filfthy, perverter clero, monges, os professores responsáveis, SENHORA / R7

'Cristãos-Brothers Circle of Enlightenment'
Christian Brothers iria formar um círculo no meio de um menino com
- cueca para fora. O menino era a homossexualidade estuprada até que ele sangra a partir
do ânus. Christian Brothers castigar o menino para torná-los fazer isso. Eles dizem ao menino
que eles são assim porque DEUS os fez assim. Se o menino fala de volta, ele é espancado.
Os-cristãos Irmãos são jovial e satisfeito.

'-Irmãos Christian Culpa'
Christian Brothers não só sexualmente e física agredido as crianças em todo o mundo.
Eles mentiram, culpando as vítimas, alegando vítimas onde ruim. Todos os Irmãos
Cristãos perdoou o outro, protegidos uns dos outros, eles mesmos perjuros a Polícia e
Judiciário. Christian-Irmãos predadores sexuais movimentados procurando novos locais
de caça para aterrorizar crianças. Ser católicos alegaram infalibilidade. Eles receberam
proteção contra o clero católico (Priest ao Papa) que instruídos Polícia, Judiciário, políticos
que são católicos ignorar vítimas. clero católico, policiais Católicos, Católica Judiciário e
políticos católicos operado como um Cartell of Evil. Proteger abusador de crianças e
vitimizar as vítimas. A Igreja Católica os mundos maior organização de abuso de crianças.
O maior mal Anti- 1GOD organização.

'Cristãos-Brothers Accountability'
Nunca na história da humanidade houve tanta agressão sexual sistemática contínua
sobre as crianças foram cometidos em todo o mundo. Cada pai no planeta tem o dever
moral de exigir do seu governo, para perseguir cada cristão-Brother & Católica que os
protegia, processar SENHORA / R7

Tudo o que os cristãos-Brothers possui é confiscado (Incluindo itens onal pers-) sem
compensação. Cada edifício usado pelos cristãos-Brothers é um lugar do mal. Estes
lugares são demolidas e reciclados e reconstruída como a reabilitação compostos.
Qualquer memória dos cristãos-Brothers é apagada.

'Shame Irish'
Os pais irlandeses, comunidade irlandesa, polícia irlandês, irlandês Judiciário, irlandeses
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Os políticos falharam Irish Crianças e das crianças em todo o mundo.
Vamos saber Irish (não-violento) como decepcionados você está em sua falta de compaixão, justiça
e consciência. Irlandesa por causa de seu comportamento criminoso imoral irresponsável não são
aceitáveis a ser empregada qualquer- onde no mundo como a polícia, judiciário, na educação ou
eleito para qualquer cargo político.

'Shame Católica'
Católicos abraçaram o 'método Irish-aterrorizando Criança de ensino' usá-lo
em Educação Católica endossado & promovido pelo Vaticano. Católicos, em
seguida, conspiraram para esconder e ajudar abusadores de crianças
católicas para escapar. Perjuros, intimidado, evidência destruída, ameaçado
vítimas Tudo isso para proteger Católica Criança abusadores. Polícia
Católica, Judiciário &

Os políticos participaram deste comportamento criminoso por não processar, cobrindo-se,
destruir provas .. Este comportamento faz com que a Igreja Católica a maior organização
criminal. Terminar este mal, Shun, VERGONHA processar.

Católicos que permitem a sua Igreja para criar e operar a maior Child Abuse
Organização na história humana torna católicos a maior ameaça para as Crianças do
Mundo. VERGONHA os católicos. Fazendo católicos pais impróprios.

Governo que permite educação católica. educa Atualmente Católica
- ção pede seus educadores abusando de renunciar. Eles dar-lhes uma boa referência e
enviá-los para a educação pública em outro local.

Governo que toma recursos e fundos de escolas públicas para dar a educação católica
falha em seu dever de cuidado para as crianças que deveriam proteger. Governo que
falha crianças é a tabela unaccep-, é substituído, processados, SENHORA / R7

Os pais católicos, Comunidade, Polícia, Judiciário, políticos falharam Católico Filhos. Vamos
Católica sabe (não-violento) como dis- apointed você está em sua falta de compaixão,
de consciência e justiça.
Católicos por causa de seu comportamento criminoso imoral irresponsável não são aceitáveis
para ser empregado em qualquer lugar do mundo, como polícia, judiciário, na educação ou eleito
para qualquer cargo político.
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'Como Clero Católico ( Papa Priest) Insulto 1GOD'
A Igreja Católica é a maior organização Anti-SHE. 1GOD
sendo ambos He & She projetado HE & SHE ser diferentes, mas iguais.
Querendo ele & ela para viver e trabalhar como parte de uma equipe igual com rolos erent diff-.

Católicos começam a semana com um dia de descanso (Domingo) têm cinco dias da semana Work &
shopping 1 dia. 1GOD tem uma semana de 6 dias no dia 7 de um dia Fun-. católicos insulto 1GOD iniciando
a semana com um dia de descanso.

Católicos opor acasalamento (celibato) multiplicando começar uma família.

1GOD quer ele & ela entrar em um contrato 'Santo Matrimônio'. Mate, Multiply, começar uma
família. O celibato é um pecado! Anti- 1GOD!

Nota! Santo Matrimônio, começando uma família não é aceitável para a deficiência sexual (Child-molester,
sexo confuso, mesmo sexo) aflitos. Católicos sacrificar comer o corpo e beber o sangue.

Corpo é substituído com pão e sangue é substituído com álcool. Os católicos são
a principal causa de alcoolismo e consumo excessivo de álcool na adolescência. Todo
final de semana

(alcoólico) Os cristãos vão e cometer violência (Assalto, matar, estuprar,
vandalizar ..) . Christian X-mas é o momento mais violento do ano.

1GOD não quer sacrifício, álcool ou violência.

'Católica Pais'
Os pais católicos e estão sendo enganados, enganar e traído pelo clero católico (Priest ao
Papa) . clero católico por projeto opor Família (casamento, filhos). Tornando-os impróprios para
dar civil ou aconselhamento e orientação dos pais. Tornando-os também inadequado para
ensinar ou estar com crianças, adolescentes, .. Porque clero católico acreditar na infalibilidade
católica enganam e enganar os pais sobre sua imoralidade e criminalidade. clérigos católicos
são os menos adequados para pedir qualquer aconselhar.

Morais, os pais cuidam deve deixar Católica-Education & Igreja Católica para a sua
segurança filhos. Estes pais será acolhido por 'Custodian-Guardian. Esta Bem-vindo
não se aplica a-cristãos irmãos nem clero católico (Priest ao Papa) .
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1GOD apoio 1FAITH 1Church Universo Custodian-Guardians HE & SHE sendo igual, mas
diferente. He & She introduzir um contrato 'Santo Matrimônio', tenho Filhos começar uma
família. Pais, filhos, médicos e educadores participam de não-elitista comunidade
de-educação e cuidados de saúde gratuitos (SMEC, PHEC) .

As crianças são o nosso futuro

As crianças são nossa imortalidade

As crianças merecem ser cuidadas,
protegidos e amados

1GOD 1FAITH 1Church
Universo de Custódia Guardiões são o futuro, proclamamos 1GOD
's Mensagem mais recente, A ' Legislador Manifest '.

Nova era

a partir de 0 ano no enfermarias

PRÊMIO DA PAZ ( Nobel)
2009 Prêmio Nobel da Paz:
Anti-Paz Anti-1GOD Criminal!
Barack H.Obama
De acordo com o 'Nobel da (Um parasita, Predatory, Profiteer) Will', o Prêmio da Paz deve ser
concedido à pessoa que ... deve ter feito a maior ou melhor trabalho pela fraternidade entre as
nações, pela abolição ou redução dos exércitos permanentes e pela realização e promoção de
congressos de paz. A vontade especificou que o prêmio ser concedido por uma comissão de 5
pessoas escolhidas pelo Parlamento norueguês.

O Presidente do Comité Nobel da Noruega apresenta o Prêmio Nobel da Paz, na
presença do Rei da Noruega (Hereditária Tirano
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) em 10 de Dezembro (Calendário Pagan) cada ano. O ganhador do
Prêmio da Paz recebe um diploma, uma medalha e um documento
confirmando o valor do prêmio. A Cerimônia do Prêmio da Paz é
realizada no Oslo City Hall. O Prêmio Nobel da Paz 2009 foi atribuído a
Barack H. Obama "por seus esforços extraordinários para fortalecer a
diplomacia internacional e cooperação entre os povos".

Obama (Assassino, invasor, ocupante senhor da guerra,
mundos terrorista principais) o terrorista mais ativo envia seu
'CIA-Drones' para aterrorizar, ferir e matar civis (crianças,
mães, pais e idosos) em 'Afeganistão, Paquistão, Somália,
Iraque, Líbia, Iêmen, .. Ele enviar etíope &

tropas quenianas para invadir a Somália. A CIA está aterrorizando os civis e incitar tumultos.
Iniciado Syrian Civil-guerra tentando derrubar o governo eleito, ... Nota! Usando Drones é
um ato de guerra.
Obama apoia crimes de guerra de Israel, assassinatos, genocídio dos
palestinos. Ele suporta assassinatos da Arábia Saudita, crimes de guerra,
genocídio de Yemini, ... A CIA está aterrorizando os civis e incitar tumultos
em todo o mundo .. Obama chama seus US Special Forces-Assassins
"Heroes". Assassino de são covardes assassinos psicóticos
(Tiro mulheres desarmadas ..) essa necessidade de acusação como faz 'Obama'.

Universo Custodian Guardians encontrar Obama um assassino impróprios para receber um
prêmio peça. UCG em contato com o Comitê do Prêmio peça para reconsiderar, eles nos
ignoraram. Obama recebeu e aceitou o pedaço Prize. Obama aceitando mostrou sua falsidade,
um homem sem consciência que precisa processar.

Universo Custodian Guardians orou a 1GOD .
Para intervir e mostrar o Governo norueguês & Obama & seus
assassinos o erro de suas maneiras. 1GOD
começou com a Noruega.

1GOD notado um fanático norueguês atacando a ment norueguês governos. O fanático
estragado tudo. 1GOD guiado o criminoso a uma governos ment patrocinado Juventude-campo.
O criminoso se tornou um assassino.
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1GOD mostrou o Governo norueguês e pessoas como o povo do Afeganistão, Iraque,
Líbia, Paquistão, Somália e Iêmen sinto como quando greve Assassinos de Obama.

Os noruegueses são para acabar com o con, embuste e
enganosa 'Paz-Prize'. Eles são de revogar 'Prêmio da Paz de
Obama'. Obama e o Governo norueguês estão a usar o dinheiro
do Prémio Paz- para ajudar civis desarmados das vítimas de
Obama ' (não nascidos, crianças, mães, pais, idosos ...) .

O Governo norueguês e Chefe de Estado são impróprios para governar e necessidade de
substituição. Insultante 'Paz' é um insulto 1GOD. As pessoas são responsáveis pelas ações de
seu governo e têm o dever de substituir o governo imoral. O povo norueguês têm o dever
moral aqui.

Universo Custodian Guardians declarar:

Barack Obama "Ano 2012 - 2014" homem mais mal !!!
relacionados: No conceito de violência

Flying-terror
Suporte 'N-At-m Vítimas de Crime Dia' 2.4.7 Suporte 'N-AT-M Vítimas
do Dia War' 3.4.7 Suporte 'N-At-m desfolhante Day' 6.4.7 Suporte
'N-At-m Holocausto (Desarmamento) 8.2.7 Day'

Paz é um resumo.
Violência é a ameaça.
Pare, 'Violência', começar em casa!
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o Nova era está evoluindo
Planeta Terra 1GOD 's Criação favorito foi devastado por
environmental-vandalismo humana, a poluição, a ganância, a corrupção,
cultos, imoralidade & Evil. 1GOD vai limpar o Planeta Terra usando
forças naturais como ferramentas . A limpeza começou no '0.1.1.1' * (2004)

Vida no Planeta Terra tal como a conhecemos deixará.

A vida na Terra será totalmente diferente.
O ' Legislador Manifest ' será nosso guia.
Desde o ano 0 (2004) o derretimento das geleiras, Norte e Sul
poloneses gelo está se acelerando. Isto levará
(Eventualmente) de enormes pedaços de gelo para quebrar solto. Afastar-se de ambos os
poloneses a desequilibrar o planeta Terra. este

fará com que o planeta oscilar fortemente ao longo de um período. Resultando em acentuado
movimento e realinhamento de Norte Pólo Sul Eixo da Terra. A Axis vai se estabelecer em uma
configuração diferente, haverá novos pólos.

O realinhamento afiada da Axis leva a uma mudança termo gravidade
curto para o Planeta Terra, resultando em uma nova órbita da Lua. Satélites
e da estação Space- irá alterar suas órbitas. As correntes oceânicas
vai mudar. O tempo mudará para mais x-trme.

A Terra-Plates se moverá. Terremotos irá criar ondas de maré e fazer
vulcões entram em erupção. áreas de baixa altitude costeiras serão
cobertos pelo mar.
Depois de: As formas de vida desaparecerá. formas de vida novos
evolucionários, finalmente mutantes aparecerão.

A humanidade será reduzida em 1/3!

Humana criada Estações Nuclear-Power vai vazar poisening ar, solo e
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agua. Toxic-Dumps vai vazar poisening solo, água e ar. Pontes, edifícios altos entrará em colapso.
Gasodutos danificados poderá iniciar incêndios. Oilrigs vai poluir os oceanos. Vazamento de óleo-de
armazenamento e dutos vai poluir o solo e água ou queimar o ar poluente. Barragens vai quebrar &
inundação surround áreas ING. Túneis perto da água vai inundar.

A infra-estrutura e poluição destruídos vai levar a comida e água escassez. Civilizações
se desintegrará resultando em saques, estupros, brutalização e morte. Financeiras-Mercados
entrará em colapso e Capitalismo irá bancrupt.

mais antiga e mais mal do Terrorist os mundos (Israelense) será realizada accoun

- mesa. Israelense só vai viver na terra prometida nenhum outro lugar do Universo
físico. O cristianismo em geral e Inglês falando ians Cristo-, em particular, sofrem
mais. Também os países que adotam Inglês Christian Cultura e Capitalismo também
sofrerá. cristandade
(Cult Messias falso) será reduzido para cultos pagãos insignificantes.

Luz do cult deserto (Islamismo) vai desaparecer na poeira da história. O culto vários ídolos
(Hinduísmo) será visto como não é adequado para a Nova Era. O não-religião (Budismo) vai
desaparecer.

1GOD 1FAITH 1Church Universo Custodian Guardians será a única tudo Religion mais
são cultos insignificantes. O individualismo está fora. extremidades Private-propriedade. Comunidade-propr
& living será o novo normal. Sobreviventes da limpeza da Terra por 1GOD terá, 'The Legislador
Manifest 'Como guia.

Custodian-Guardião Proclaimer [ humilde escriba ] 0.1.1.1 * ( 1/1/2004)
Guardião do Legislador Manifest Universo Custodian Guardians

Tudo chega a um fim.
A última rolagem nos ilumina para o
mistério da nossa Afterlife
mais recente mensagem de 1GOD, Legislador Manifest Como está escrito será
Fim
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