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Erlijioa?

Galdera egin da = Galderari erantzun zaio
Law Giver Manifestaren arabera

Irtenbide guztiak irabazi asmorik gabekoak eta bortitzak dira!
Erlijioak bizitzeko mundu naturala eta xedea azaltzen ditu. Erlijioak gizartea
antolatzen du portaera moralarekiko sinesmenen bidez (orientazioa, arauak

). Erlijioa bere aldekoen ongizateaz eta kezkaz arduratzen da.

Historikoki Erlijioak gizateriaren iragana, oraina eta etorkizuna azaltzen ditu.
Erlijioak mundu espirituala aurkezten dio gizakiari ( 1 Jainkoa , Sinesmenak, bizitza
bizia) . Erlijio batekoa izateak adimeneko jendearekin topo egin dezazun eta bere
erritualekin, ekintzekin, ospakizunekin ...
Erlijioek gida bat izaten dute askotan gida hau mezu batean oinarrituta dago 1
Jainkoa pertsona bati helarazi. Gizakien historian zehar tarte irregularretan 1 Jainkoa
pertsona bat aukeratzen du gizakiari mezu bat helarazteko. The Legea ematen duen
manifestua da igorritako azken mezua. Aurreko mezu guztiak erredundanteak
bihurtzen ditu (baztertu) .

Oraingoa! Erlijio bakarra dago:
'1 Jainkoa 1 Fedea 1 Eliza Unibertsoaren Zaindarien Zaindariak '.
Beste guztia Kultuak dira. Erlijioa Zaindariaren zaindari bihurtu eta Law
Giver Manifestaren arabera bizi nahi duzu.

Erlijio errituak
Gurtza maiz erabiltzen da eraikitzeko helburuarekin (eliza, tenplua ..) . 1 Jainkoa ez
du nahi gurtza lekuak eraikitzeko. Eraitsi egiten dira, bere eraikuntza materiala
behartsuentzako eta etxerik gabekoentzako kluster etxeetarako berrerabiltzen da! Custodian
Guardian gurtzea edozein lekutan eta noiznahi. Fun Day egunero (7. eguna) eskola
batean elkarretaratzea egiten dute, SmeC , PHeC.
Erlijioa ditu erritualak: jaiotza, ezkontza, heriotza .. Errituak tradizioan eta
komunitateko estandar aldakorretan oinarritzen dira. Custodian Guardian erritualek
"Lege emaileen manifestua" kontrajartzen ez duten tokiko tradizioak biltzen dituzte.
Elkarretaratze bakoitza bakarra da (ohitura, sukaldaritza, euskalkia, tresneria,
ondarea, tradizioak ..) .
Kultuen erabilera sakrifizioa an Aldarea gurtza erritual gisa. Sakrifizioa izan daiteke
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benetakoa edo sinbolikoa. 1 Jainkoa ez du sakrifiziorik nahi.
Aldareak kendu, desmuntatu! Custodian Guardian ez da sakrifikatzen,
aldare bat atrilarekin ordezkatu dute. Ezagutza bilatu, irabazi,
aplikatu (Korritu 1) Ezagutzaren jarraipena landu.
Erlijioak denboraren kudeaketa erabiltzen du. Zaindariaren zaindaria erabili
New Age denboraren kudeaketa (NAtm) . NAtm gaien egunak ezartzeko
erabiltzen da.
Erlijioak "Aberastasunaren apartheid" -aren aurka egiten du. Budismoa, judaismoa,
kristautasuna, islama, hinduismoa ... Parasito gutiziek erositako ustelak dira. Zaindariaren
zaindariaren aurka, "Aberastasunaren apartheid" -aren gutizia. Lagun iezaguzu eta
aberastasunaren apartheid-a amaitzen utzi eta gutiziak, harrapariak eta parasitoak
kontuak ematen utzi.

Irabaziak Anti 1 Jainkoa da !!!
Erlijioak gizateriaren, animalien eta ingurumenaren aurkako "indarkeriaren" aurka egiten du
. . Budismoa, kristautasuna, hinduismoa, islamismoa, judaismoa ... indarkerian jarduten,

bultzatzen, parte hartzen. Lagundu iezaguzu eta indarkeria amaitzen utzi, indarkeriari
erantzukizunak eman. Arma edukitzea delitua da.

Zero Tolerantzia Indarkeriari !!!
Ez duzu hilko !!!!!!!
Ez duzu hilko. Nik t da Erlijio ororen oinarria. Egungo erlijio deituriko guztiek,
Bekatuak iraindu egiten dute Jainkoa. Hiltzea ahalbidetzen, bultzatzen, sustatzen
dute. Erlijio faltsuak dira. Irain egiten dute 1 Jainkoa! "Erlijio hiltzaileak" edo
kultuetakoak izateak edo haiek babesteak erantzukizuna eragingo du 1 Jainkoa bizitzan
eta bizitza bizian! 1 Jainkoak ez du, Ahaztu edo Barkatu! Custodian Guardian
gizakiak hiltzeko aurka dago edozein arrazoirengatik (Abortua, atentatua, exekuzioa,
heriotza zigorra, martirioa, atentatu suizida ..)
Erlijioak oinarritutako gida du 1 Jainkoa 's mezua. Iraganeko mezuak erlijio nagusi
guztiek gaizki erabiltzen dituzte. Gezurrez erabiltzen dituzte gidak "Aberastasunaren
apartheid" areagotzeko eta "Indarkeria" praktikatzeko. Hori ez da onargarria 1 Jainkoak! 1
Jainkoa azken mezua, "Legea ematen duen manifestua" (LGM) irabazi asmorik gabea eta
indarkeriarik gabekoa da. LGM-k aurreko mezu eta gidaliburu guztiak zaharkituta uzten
ditu. Besarkatu "LGM" Custodian Guardian bihurtu.

1 Jainkoa ikusten ari da !!!

Mesias?
Mesiasen etorrera 1 izan zen st Invokatzaileak aipatua (Zoroaster) .
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Beste erlijio batzuk (Kristauak, islama, ..) Persindiako probintzian jatorria zuen
Invokers hipotesia jarraitu zuen. Invokatzailea oker zegoen, ez da Mesias
etorriko, ez orduan, ez orain, ezta etorkizunean ere, ez inoiz. Mesiasen zain
dauden pertsona guztiak alferrik zain daude.
Zergatik sinesten du jendeak hori? 1 Jainkoa Mesias bidaliko al du? Jende askok ez du
bere buruarengan eta gizakiarengan konfiantzarik eguneroko arazoak konpontzeko. Jende
patetiko ahul hauek eskatzen dute 1 Jainkoa Mesias bat bidaltzea benetako edo
hautemandako arazo guztiak konpontzeko eta zoriontsu bihurtzeko. Ez Messiarik h ( Bera
edo Bera) etortzen ari da.

1 Jainkoa ez du Mesias bidaltzen. Gizakiak bizirik irauteko gai ez ote den.
Orduan, gizakia historiaren hautsetara desagertuko da. 1 Jainkoa
etsita egongo da eta Evolution-ek Unibertso Fisikoaren Zaindari izatea
kudeatzen duen beste espezie bat sortzeko aginduko du.
1 Jainkoa gizabanako bakoitzak bere burua maneiatzea espero du. Gizabanakoak bilatu beharko
lituzkeen arazo handiagoetarako, bere komunitatearen laguntza lortzeko. Komunitatearen gaitasunak
gainditzen ez dituzten arazoetarako, otoitz egin!

1 Jainkoak jardungo du!
Komunitatearen gaitasunez haratago dagoen gaiak Fedea eta otoitza bateratu behar
ditu: 1 Jainkoa jardungo da! 1 Jainkoa Ekintzak edo inaktibitatea ez dira aurreikusteko
gai edo ulergarriak. Inakzioa irtenbide onena izan daiteke. 1 Jainkoa badaki!

1 Jainkoa nahi dugu gure "bizitzeko xedean" kontzentratzea (gure Arimak bizitza
esperientziak lortzen laguntzen du) . Ez Mesias etorriko amestu (izan bizitza
xahutzailea) . Custodian Guardian-en ustea 1 Jainkoa Pertsona batek erronkei
aurre egitea nahi du, denbora ez galtzea itxaropen irrealekin. Ez dator Mesiasik!
Greedy Profiteers-ek pertsona batzuek Super izatearen beharra baliatzen dute:

Bat man, America kapitaina, Goku, Superman, Thor, Wonder woman, ...
Aisialdi bortitza txarra! Fikziozko zentzugabekeria!
Super izaki erlijiosoa: Jesus, Kalki, Mahdi, Moshiach, ... Ez da etorriko edo
berpiztuko. Mesias faltsua maiz agertzen da. Ez egin jaramonik!

Custodian Guardian-ek ez du mesiasen beharrik edo zain dago. CG-en
konfiantza 1 Jainkoa, dute 1 Fedea eta izan ' Law Giver Manifest ' gidari gisa.
Batu zaitez! Ez duzu etorriko ez den mesiarik behar!

Santuak?
Antzina, jentilek Jainko anitz erabiltzen zituzten gai nagusietarako. Jainkoaren erdia
gurtzen zen arazo txikiagoengatik. Jainkoaren erdiak lotura ezarri zuen
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gizakien eta Jainkoaren artean. Jainkoak bere botere jarrera erabili zuen
bortxatzeko * gizakiak, sasikadak sortuz. Beraz, jendeak gurtzeko. Basurdeak
Jainkoaren erdia bihurtu ziren.
Jendea konturatzen hasi zenean besterik ez zegoen 1 Jainkoa idolatratu eta lan egin. Ahaleginak
egin zituzten, idolo anitzak galdu zituzten. Engainatzeko 1 Jainkoa

eta santuak sortu zituzten idolo ugari dituzte. Haiek ere nahi zuten 1 Jainkoa idolo
faltsu horiek hartu eta Zeruko barneko zirkuluan esertzeko. Kristoren ustez,
Maria bortxatua izan zen * Jainko batek. Santu bihurtu zuten, idolatratu eta
gurtuz. Iraingarriak 1 Jainkoa Idolo bakarra! Ez dago beste. Zeruan ez dago
santurik eserita ondoan 1 Jainkoa!

Custodian Guardian-ek idolo bakarra du gurtzeko, 1 JAINKOA .
Jainko askoren idolatriatzea eta gurtza, erdia Jainkoa, mesias faltsua amaitzen
da!

*Norbaitek lo egiten duen pertsona batengana irristatzen bada, lagunok, hori da Bortxaketa!

Martiria?
1 Jainkoa ez du giza sakrifiziorik nahi! Martiriak bizitza xahutzaileak dira, anti 1 Jainkoa!
Komunitateek ez dituzte nahi. 1 Jainkoa nahi du pertsona bat erlijioagatik bizitzea,
gurtzea eta ez hiltzea!

Sinesmenak mantentzeagatik nahita hil ez izateagatik hiltzen diren pertsonei martiri
deitzen zaie batzuetan. Martirioa eta martiriak onartzeak pertsona ezegonkor
mental eta emozionalak heriotza, suizidioa eta beste pertsonak arriskuan jartzera
bultzatzen ditu. Hauek bere buruaz beste egiten duten martiri faltsuak dira.
Custodian Guardian-ek ez ditu martiriak onartzen edo martiri faltsuak onartzen ditu.

2 martiri faltsu daude:
Suizidio kriminalaren bidez martirioa bilatzen duten pertsonak (suizida)
. Besteei min egitea edo hiltzea hiltzaile bihurtzen dituzte
(gaizkileak) . Bizirik irauten badute auzipetuta daude: ANDEREA R7 . Beraien izena ez
da inoiz esango, existitzen ziren ebidentzia guztiak inoiz existituko ez balira bezala
suntsitzen dira. Haien gurasoak lotsatuta eta lotsatuta daude.

Suizidioaren bidez martirioa bilatzen duten pertsonak. Ospetsuen
izaera lortzeko "kausa" erabiltzen duten arreta berekoiak
bilatzen dituzte. Autoerrausketa edo gosea bezalako iragarki
publikoak egiten dituzte. Emozionalak eta mentalki
ezegonkorrak dira (gaixo) . Bizirik irauten badute bizitza
osorako ospitalean daude.
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Bizitza! Jabetzarik preziatuena.
1 Jainkoa nahi dugu gure "bizitzeko xedean" kontzentratzea (gure Arimak bizitza
esperientziak lortzen laguntzen du) . Ez planifikatu gure heriotza goiztiarra (izan
bizitza xahutzailea) . Custodian Guardian 1 Jainkoa nahi du pertsona batek
gehiegizko arriskuaren aurrean beharrik ez izatea eta 1en bizitza babestea.

Giza sakrifizioa primitiboa da, psikotikoa, paganoa, iraganeko erritual bat
zaharkitua. Suizidioa giza sakrifizioa alferrik galtzen den 'bizitza' da!
Bere buruaz beste egitea eta beste batzuk hiltzea dakarren giza sakrifizioa delitua da: ANDEREA R7

Bizitzeko xedea ez da zure burua edo beste edozein pertsona hiltzea! Zure
gorputzak Biziraun behar du. Suizidioa edo hiltzea iraina da 1 Jainkoa!

1 Jainkoa ez du giza sakrifiziorik nahi!
Giza bizitza sakratua da!
Martiri edo Martirioa sustatzen, onartzen duen edozein erakunde erlijioso edo
beste edozein gizateriaren aurkakoa da 1 Jainkoa . Erakunde horiek
erantzukizunpean daude. Custodian Guardian Shun and Shame! Komunitateak
itxi egiten ditu erakunde horiek eta auzitara eramaten ditu!
1 Jainkoa erantzukizunak egiten dizkie Life and Afterlife!

Martirioa onartezina da!
Inork ez du gizakiak hiltzeko eskubiderik!

Bizitzea ona eta desiragarria da!
Zelibatoa
Zelibatoa aurka doa 1 Jainkoa s Familia estaltzea, biderkatzea eta sortzea. Estaltzea,
biderkatzea beharrezkoa da espezieen biziraupenerako eta populazioaren
hazkunderako. Biztanleriaren hazkundea beharrezkoa da Giza motaren Patua
betetzeko: Unibertso Fisikoa kolonizatzea.
Zelibatoa praktikatzen duten elizgizonak, fraideak, mojak irainak dira 1 Jainkoa ! Gainera,
gizakiaren espeziearen biziraupenerako mehatxua dira eta hura betetzen da Lesti! Unibertso
fisikoaren zaindaria izatea!
Zelibatoa amaitzen da! Zelibatoa babesten duten erakunde erlijiosoak
lotsatuta daude eta azkenean amaitu egiten dira! Monasterioa, komentua,
monasterioa, eraisten diren eraikuntza materiala birziklatzen da.
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1 Jainkoa!
1 Jainkoa gorena da! 1 Jainkoa bai BERA eta BERA dela! 1
Jainkoa Jatorrizko Betiko Arima da! 1 Jainkoa sortu 2
Unibertsoa: espirituala eta fisikoa. Bi Unibertsoak zaindaria
behar zuten: Aingeruak eta Gizakia!
1 Jainkoa gorena eta absolutua da edozein izenburu erabiltzen diren. 1 Jainkoa,

erlijiosoek gurtzen dute izen eta izen desberdinak erabiliz: Adonai,
Ahura Mazda, Allah, Aten Al Hakam, Al Mutakabbir, Baha'i, Brahman,
Father, Gott, Creator, Hashem, Jehovah, Manitou, Lord, Yahweh,
Waheguru , .. 1 Jainkoa denak dira.

Custodian Guardian gurtza 1 Jainkoa gisa ' 1 Jainkoa '!
1 Jainkoa Erlijio bakarra nahi du: 1 Fedea ! 1 Fedeak Unibertsoaren Zaindarien
Zaindari izenarekin ezagutzen den Eliza bakarra du (UCG) ! UCGk 7 administrazio
independente ditu 7 Probintziatan.

1 Jainkoa 7 tribu independente nahi ditu. 7 hizkuntza nagusi eta euskalki
asko hitz egiten ditu, 7 Probintzietan eta Shire askotan bizi da. Probintzia
guztiek eliza independentea dute (UCG1, ... 7) administrazioa erabiliz: 1
Jainkoa Azken mezua, "Law-Giver Manifest" gida gisa.

Gurtza 1 Jainkoaren laguntza 1 Fedea 1 Eliza!
1 Jainkoa Komunitateko bizitzako besarkadarik gabeko eta irabazi asmorik gabeko
irtenbideak nahi ditu. Familia, komunitatea, gobernua eta erlijioa. Baztertu
indarkeria, irabaziak, elitismoa, ... sustatzen dituzten erakunde eta idazki erlijioso
edo politikoak.

1 Jainkoa erantzukizuna nahi du! 1 Jainkoa erantzukizuna ez barkamena
aplikatzen du. Custodian Guardian laguntza erantzukizuna. Pertsona, erakunde,
gobernu bakoitza arduratzen da!

1 Jainkoa gizakiak ikastea nahi du eta gero hezten irakatsi! J epai
eguna, 1 Jainkoa nahi du pertsona batek zer ezagutza metatu
dituen etengabe eta nola erabili zen bertako habitataren,
ingurunearen eta komunitatearen onurarako. Custodian
Guardianek ezagutzak bilatu, eskuratu eta aplikatu eta
ezagutzaren jarraipena praktikatzen du bizitza osoan zehar.
1 Jainkoa espero du gizakiak azken mezua entzutea eta aurreko guztiak aintzat ez
hartzea! Epaiketa egunean, 1 Jainkoa nahi du bere azken mezua nola entzun,
aplikatu eta zabaldu zen azaldu zuen. Custodian Guardian zuzenean eta
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gurtza 'Law Giver Manifest' bidez. Beste batzuk horretara animatzen dituzte.

1 Jainkoa s gizadiaren patua! 1 Jainkoa espero du
gizakia bertako habitataren, ingurune handiaren eta
Unibertso fisikoaren gainerako zaintzailea izatea. Gizakiak
espazioa lotu, biderkatu, esploratu, kolonizatu behar
du. Custodian Guardian beren patua lortzeko
ahalegintzen da!

1 Fedea!
Sinestea 1 Jainkoa ematen dizu 1 Fedea ! 1 Fedea orientazioa
ematen dizu zu eta zure komunitateari. 1 Fedea da gure
indar morala.

1 Jainkoa eskriba xumeari agindu zion mezu guztiak idatzi eta biltzeko, ' 1
Fedea ' jaio zen. 1 Fedea onartzen duen erlijio bakarra da 1 Jainkoa. Beste
guztia kultu zaharkitu bihurtzen da. Besarkada 1 Fedea!
Egin zaitez Custodian Guardian! 1 Jainkoa maite zaitu !!!

1 Fedea idatzita dago 7 korritze :
Sinesmenak, betebeharrak, pribilegioak, hutsegiteak, bertuteak,
kronikula, bizitza bizia.

1 Fedea aurkezten du, New Age denboraren kudeaketa.
Denboraren beste kudeaketa guztiak ordezkatzen ditu. Ez da
gaizki erabili behar esklabutza, aprobetxamendua, esplotazioa!

Ez erabili Denbora giza gorputza bizkortzeko. Gorputza ez dago
presaz egiteko diseinatuta. Ez dago abiaduraren beharrik.

NAtm: Epe laburra:
CG Klock ~ Denboraren triangelua ~ Gaueko topa ~ CG Eguneko Errutina ~

Epe ertaina: CG Kalender ~ Fun Day gaiak ~ CG Planner ~
CG Urteko Almanaka

Epe luzera: CG Khronicle ~ C. G Ezagutzaren jarraipena ~
1 Fedea ' Aitortzeko ikurrak zenbakiak dira 7 ' (jainkotiarra)
eta Heptagonoa (7 alde, 7 angelu, poligono geometrikoa) .
Jendea 1 Fedea aldekoak dira. Laguntzailea Custodian Guardian izenarekin
ezagutzen da (CG) Tutore zaindari gisa zuzentzen dira (1. izena) .
Denak Fun Day ( asteko 7. eguna) Egunsentiaren ondoren ordu 1etik Ilunabarra
baino ordu bat lehenago, Custodian Guardian elkarretaratzean elkartzen dira. CGrentzat
Gathering ez da justizia erlijiosoa, soziala, ingurumenekoa
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elkarrekin. Baina baita sozializatzeko ere: Otoitz egin, eztabaidatu, berriketan aritu, barre egin, abestu
eta dantzatu, jolastu eta harmonizatu, jan eta edan (alkoholik gabea) . 1 Jainkoa

ez du nahi gurtzeko lekuak eraikita. Bilerak hezkuntza instalazioetan
egiten dira (SmeC, PHeC, eskola publikoa) .
1 Fedea hautatutako batzordeek kudeatzen dute. Gathering batek 14ko Klana du
(7 He, 7 She) Zaharrak. Probintzietako batzorde hautatuak daude
(Orackle) 7tik He, 7 She Praytorian. Orackle Oratorio batean elkartuko da.

1 Fedea da gure indar morala!
1 Eliza
1 Jainkoa nahi 1 Fedea eta 1 Eliza . Elizak 7
administrazio independente izango ditu, 1 tribu
bakoitzeko. 1 eliza honela ezagutuko da:
Unibertsoaren Zaindarien Zaindariak !

Unibertsoaren Zaindarien Zaindariak izena azaldu da:

Unibertsoa: Unibertso fisikoa da.

Zaintzailea: Giza patua, izan Unibertso fisikoaren zaindari!
Tutoreak: Aldekoak eta kideak 'zaindariak dira' 1 Jainkoa s-ren azken
mezua: ' Law Giver Manifest ' .

2 laburdura daude:
UCG1 ( 7 digitu) , UCG1 ( 3 letra + zenbaki 1) .
UCG1 Unibertsoaren Zaindarien Zaindariak ' 1 Jainkoa ',' 1 Fedea ', 1 Eliza !

UCG1 zenbakia (1-7) erakutsi Orackleren ordena ezarritakoa.
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Administrazio independente bakoitza "Orackle" batek zuzentzen du. (7 He
Praytorian, 7 She Praytorian batzorde hautatua) . Orackle topagunea
Probintziako Oratorio batean dago.

1 Elizak 7 pertsona mota biltzen ditu: Sinestezina>
Aldekoak > Zaharrak > C. Zenturion > C. Praytorian >
Ikastuna CG Aldarrikatzailea > Zaindariaren zaindaria Aldarrikatzailea

1 Eliza (7 administrazio independente)
Giza patua administratzen!
UCG1 - Zuhaitza

Jendea ....
Legea ematen duen manifestua

Fedearen aldekoek 14 adineko hautatzen dituzte (7 He 7 She) batzorde
bat osatzen dute (Klan) !

Klan aukeratu 2 Custodian Zenturion (1 He 1 She) beren
probintziako UCGko kide bihurtzen direnak.
Custodian Zenturion-ek 14 Custodian Praytorian aukeratu zituen

(7 He 7 She) batzorde bat osatzen dute (Orackle) !
Orackle aukeratu 2 Apprentice Custodian Guardian
Pro-reclamant (1 He 1 She)

CG aldarrikatzailea hautatu behar denean. 7 He eta 7 She AC
G. 7 probintzietako aldarrikatzaileak 1 aukeratu zuen (Bera edo Bera) hurrengoa izateko

C. G. Aldarrikatzailea. CG Proclaimer LGMren zaindaria da

Unibertsoaren Zaindarien Zaindariak
ez irabazi asmorik gabe, ez indarkeriaren, erlijioen,
ingurumenaren eta justizia sozialaren irtenbideetarako. Doako
hezkuntza hornitzailea, New Age denbora kudeatzeko
administratzailea. Aldarrikatzen 1 Jainkoa s
azken mezua: Legea

ematen duen manifestua

Irtenbideak ez dira bortitzak

1aren Aintzarako Jainkoa eta Gizateriaren Ongia!
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1 Jainkoa 1 Fedea 1 Eliza Unibertsoaren Zaindarien Zaindariak

www.universecustodianguardians.org

LGM
The Legea ematen duen manifestua ( LGM) da 1 Jainkoa 's azken mezua ! Aurreko
mezu guztiak zaharkituta uztea . Bota ezazu garbi .

Giza historian zehar tarte
irregularrean 1 Jainkoa
pertsona bat aukeratzen du
gizakiari mezu bat helarazteko.

1 Jainkoa etsita dago jende
askok mezu hauei kasu egin ez
dielako. Sinestea 1 Jainkoa absolutua
da, salbuespenik ez.

1 Jainkoa eskriba xumeari argi utzi zion konpromisoa edo desbideratzea
onartezina dela eta "Epaiketa egunean" tratatuko dela.

Orientazioa: Mezuaren espiritua eta ulermena dira garrantzitsuak. Ez
banakako hitz edo esaldi egitura baten esanahia.
Pentsamenduaren espiritua eta xedea ulertzeak mezua
gauzatzen lagunduko du.
Gobernuaren legeak bat egin behar du Legea ematen duen manifestua ' gidari
gisa. Lege eta legeria guztiak atzera begiratzekoak dira. Zigorra berriro
derrigorrezkoa da. Ez da "Errudun" zigorrik gabe geratuko.

Milaka urte Izan Ona Punish Evil Evil amaitzear
daude.
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