1FAITH Wetgever Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Custodian Guardians

De Khronicle presenteert gebeurtenissen en verklaringen van het begin der tijden tot
nu. Mensheid stamboom. Ons erfgoed en Kennis- Continuity!

de mensheid Stamboom
Week 1 Geboorte van de Mensheid!

Oud-Times 1e beschavingen!
Verre verleden - 2100 naar - 1.400 jaar!
Medium-verleden - 1400 naar - 700 jaar!
Near-verleden - 700 naar - 70 jaar!

Huidige-Times - 70 naar 0 jaar!

New-Age vanaf 0 jaar on-Ward's! voorspellen

1GOD staat te wachten om te horen van u! • • • •••

ERFGOED - Gebed
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe
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Uw meest nederige trouwe bewaarder-voogd (1 st Naam) is dankbaar voor het
hebben van een Heritage A Heritage die shows waren we komen uit een
erfgoed dat vertelt wie we zijn
Een erfgoed dat kan worden doorgegeven aan de volgende generatie voor de
glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gereciteerd thuis of op een bijeenkomst!
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Week 1 CREATION
Dag 1
In het begin was er 1GOD & niets:
kleurloos, levenloos, bewegingloos, zielloos, geluidloze, en tijdloos,
zonder een cyclus van begin en einde.
fysiek binnen 1GOD zijn alle bouwstenen die bestaan om deel uitmaken van het
heelal zowel positief en negatief.
Geestelijk de Original Soul is 1GOD zowel goed en slecht.
1GOD was verveeld. 1GOD uitgeademd, werd een nevel gecreëerd

Deze nevel bevatte alle basisingrediënten gevonden in het heelal, het
verspreiden in alle richtingen in het niets. De fysieke universum werd geboren. De
beweging gemaakt een suizend geluid; ' Motion' en 'Sound' waren geboren.
1GOD noemde dit (Work) Dag 1 & Time was geboren.

Dag 2
1GOD klapte in zijn handen; het klonk als een knal. Dit zorgde voor warmte en de fusie
van gassen in de mist, positieve en negatieve botsten, vonken (Bliksem)
gevolgd door explosies (Donder) resulteerde. Als de gassen gemengd, geabsorbeerd
en vernietigd, de 'Cycle of be- gin & End & Recycling' (CB & E & R) was geboren. Dit
spektakel was ook de geboorte van ' Kleur'.
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De nieuwe mengsels waren enigszins onvolmaakt, on- gelijk, verschillend, net zoals 1GOD
vond het leuk. Onvolmaaktheid de slag ' Evolutie' . Evolution wordt onvolmaakt fouten
gemaakt, maar ook geleid tot uniciteit en inter-actie.
Niets is perfect en zonder fouten. Eén persoon perfect is imperfect.Evolution een
andere persoon is 1GOD's
favoriete creatie.
1GOD noemde dit (Work) Dag 2

Dag 3
1GOD gespeeld met de mengsels, analyseerde ze en vloeibaar gemaakt een deel van de gassen
het creëren van warme en koude brouwsels dit creëerde ook een aantal gevallen van stolling. 1GOD
gevormde ballen pulserende, helder, vurig ' Sun- Stars' dat uitgespuugd vloeistof in het heelal
creëren ' Planets'.

Deze creatie staat bekend als een ' Zonnestelsel'. Het fysieke universum bevat veel
zonne-systemen die het leven ' Fiets van Begin
& End & Recycling'.

1GOD noemde dit (Work) Dag 3

dag 4
1GOD Vervolgens gaf elke combinatie van bouwstenen deel van zijn / haar
geestelijk wezen, een deel van de 'Original Soul'. Elk
'Ziel' ontvangt op zijn beurt bij de conceptie van de nieuwe schepping van de
combinatie van de bouwstenen.
Wanneer een combinatie van bouwstenen niet meer aan de Soul returnes bestaan om 1
GOD om te rapporteren over ervaringen die het had (Aft- erlife) . Dan 1GOD verzenden,
wordt de ziel in een andere combi- natie van bouwstenen (Reïncarnatie) . Wanneer een
ziel een bepaald niveau van ervaringen heeft bereikt, het blijft bij 1GOD

(Steeds 'Eternal') in de hemel als bewaarder (Engel) .
1GOD noemde dit (Work) dag 4
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dag 5
1GOD speelde met Evolution creëren van bijzondere voorwaarden
op een aantal van de planeten. Deze planeten die op gewezen had
in een bepaalde richting, gemaakt van elkaar afhankelijk omgeving
en levensvormen.

Aarde is zo'n planeet!

De aarde is de 3e planeet vanaf de zon in het Destiny Solar-systeem. De aarde om de
zon draait en 1 maan draait rond de Aarde. De Planet is de thuisbasis van miljoenen
soorten, waaronder de mens.
De onderlinge afhankelijkheid omgeving (Milieu) & levensvormen (Planten en
levende wezens) Maak dit ' ons huis'.

Planeet Aarde ons huis
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1GOD noemde dit (Work) dag 5

dag 6
1GOD had de Angels om te helpen bij de spirituele Universum. Nu levensvormen waar
dat nodig is om te helpen bij het fysieke universum.
1GOD vond dat de Aarde genoeg om de mensheid te introduceren had
voorgeschoten.

1GOD aangemaakt 3 races & Evolutie cheekily geëvolueerd 1. 1GOD is blij met 3 + 1
Races en ziet ze als gelijken maar anders. 1GOD
wil Racial-Integriteit, gemengde rassen zijn een belediging en passen niet in
humankinds Destiny. Raciale-Integriteit is geen racisme noch fanatisme dat betekent
niet dat 1 ras superieur is aan een ander ras. Ongehoorzaam Racial-Integrity creëert
halfbloed outcasts onaanvaardbaar voor iedereen beledigend 1GOD's
ontwerp.

Mensen, zwart gevild; pezige zwart haar en bruine eyed intelligenter
dan enig ander schepsel op de planeet.
1GOD zeggen om hen trots Black te zijn omdat ik je zo gemaakt.
Noemt jezelf 'African' waar je ook woont. Mocht u woont buiten Afrika
de naam toevoegen

van de stam je verblijf bij (Je leeft met de Amerikaanse Tribe)
'Afro-Amerikaans'. Trots houdt in paring en te vermenigvuldigen binnen uw Race:
Racial-Intregrity.
Zoals het zwarte volk vermeerderde ze begonnen te dwalen. Ze kunnen worden
gevonden in Afrika, Persindia, Oceanië en Mongolië.
Later werden ze geïntroduceerd door Europees-Pirates Amazonia &
Amerika als slaven en Europa als bedienden.
Maar het koudere klimaat was niet gunstig voor de zwarte bevolking. Ook de
evolutie was zeer traag. 1GOD besloten om 2 nieuwe rassen te creëren.
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in Mongolië 1GOD veranderde de huidskleur van het geven van een
vaal gele tint, de haren bleven zwart, maar rechtstreeks werd & de
bruine ogen werd schuin. 1GOD zeggen om hen te trots om Slant-eyed
zijn omdat ik je zo gemaakt. Bel jezelf 'Mongools' waar je ook woont.

Mocht u buiten Mongolië voeg de naam van de stam je verblijf bij. (Je leeft met de
Europese Tribe) 'Mongoolse-Europese'.
Trots houdt in paring en te vermenigvuldigen binnen uw Race: Racial- Intregrity. De
schuine oog mensen vermenigvuldigd en liepen naar Amerika, Amazonia, Oceanië,
Persindia & Europa.
in Europa 1GOD aangemaakt bleke & rossig huid mensen met ofwel
blauw, blauw-grijs, groene ogen met platina blond of rood recht of
golvend haar. 1GOD zeggen om hen trots Pale te zijn omdat ik je zo
gemaakt. Bel your- zelf 'Europese' waar je ook woont. Mocht u woont
buiten Europa voegt u de naam van de stam je verblijf bij (Je leeft met de Amazone Tribe) 'Europese
Amazone'. Trots houdt in paring en te vermenigvuldigen binnen uw Race: Racial-Intregrity. Deze
mensen de voorkeur om te reizen met water (op de binnenwateren en zeeën) naar andere
provincies.

Maar 2-evolutie hik's plaatsgevonden. Europeanen bleke huid werd
honingkleurige huid, donker bruin steil haar en bruine ogen. Deze
mensen liepen naar het westen Persindia, Noord-Afrika en
Zuid-Europa en zijn nu aanwezig in alle provincies.

In Europa een andere partij van de mens geëvolueerd terug naar zwarte huid, maar
had zwart steil haar en donkere ogen. Evolved

1GOD zeggen om hen trots Black te zijn omdat Evolution u zo
gemaakt. Bel jezelf 'Evolved' waar je ook woont. Mocht u buiten
Persindia voeg de
naam van de stam je verblijf bij. (Je leeft met de Oceanische Tribe)
'Evolved-Oceanische'. Trots houdt in paring en te vermenigvuldigen binnen uw Race:
Racial-Intregrity. Deze mensen liepen naar Persindia en zijn nu aanwezig in alle
provincies.

Notitie! Mensheid zoals alles in het heelal zijn onvolmaakt, verschillend, uniek alleen
de manier waarop 1GOD vind het leuk.
1GOD gaf elk ras (3 + 1) unieke eigenschappen. gemengde rassen
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vernietigen 1GOD 'S ontwerp.

1GOD wilde 3 raciale tegenstellingen: Zwart, bleke en Slant ogen. Maar 1GOD ingestemd
met de Evolution zwarten als 4 th race. 1GOD
wil ook Racial-Integrity gehouden. Dit betekent dat er geen interraciale voortplanting of
vermenigvuldigen. 1GOD ziet de 3 + 1-races als gelijken maar anders.

De 3 + 1-races deel uitmaken van de 7TRIBES die live in veel

Shires ( Huis) . Spreken 7 Languages & vele Dialecten
. Onafhankelijk toegediend 7Provinces . 1GOD
houdt van taaldiversiteit. Niet een wereldtaal
(Herinner me Babel toren & NY twin towers) .

3 + 1 races Gelijke but Different
1GOD was tevreden met wat was bereikt in de afgelopen 5 dagen en vandaag. 1GOD nagedacht
over de afgelopen werkweek en dan begon plan- ning voor de komende werkweek.

1GOD noemde dit (Work) dag 6

dag 7
1GOD hield rust ... Mediteren en bidden op zoek naar innerlijke harmonie en geluk voor
de Eeuwige-Ziel. Engelen muziek, gezongen, gedanst en gelachen werd overal gehoord. 1GOD
was in het midden van al deze vrolijkheid genieten van alles.

1GOD noemde dit (Rust uit) dag 7 Leuke dag voor Bewaarder-Guardian.
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The 7 Day Creation vormt de basis van de Bewaarder-Guardian Kalender. Notitie! De
lengte van 1GOD 'S Day is iets anders dan de Aarde.

De CG-Kalender heeft vele thema's voor ' Leuke dag':
Vieringen, Monumenten & Shames.
De CG-Kalender maakt deel uit van de New-Age tijd- beheer:
CG Klock ~ Time-Driehoek ~ Night-Avondklok ~ Daily-Routine ~
Daily-Gebed ~ CG Kalender ~ Fun-Day thema's ~ CG Planner ~

MOET DOEN :
1GOD het voorbeeld werk 5 dagen op dag 6 uw achievement te evalueren, te voltooien elke
onvoltooid werk en van plan komende weken werk. op dag
7 rust genieten van het leven hebben een Leuke dag, Vier ... een bezoek aan een Gathering

Handhaaf raciale-integriteit geen interraciale paring of vermenigvuldigen!

Bemoei je niet met Evolution geen genetische-modificatie, klonen ,. . .

Geloof in Afterlife, Reïncarnatie, Onsterfelijkheid & Angels. Van mening zijn 1GOD is de Eternal-Soul
dat al het levende een ziel heeft.

Leef volgens: 'Cycle of Beginning & End & Recycling' (CB & E & R)
Van mening zijn 1GOD is de Schepper & Eeuwige-Soul Schepper van de fysieke en geestelijke
universa. Schepper van Evolution & Mensheid.
1GOD's Design is heilig! inmenging beledigingen 1GOD, het interfereert met de evolutie. Veranderen
1GOD 'S ontwerp is een Community-misdaad.

warni NG !!!
Planeet Aarde en de Mensheid zijn onder 'Attack'! Geweld, Vervuiling & Wealth-Apartheid
verscheuren ons uit elkaar! Straffen Geweld, Stop vervuilende ing & end Wealth-Apartheid. 1GOD
is aan het kijken.
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1GOD
is aan het kijken
Ancient - Times I

1e beschavingen! tot -2100 * jaar
* New-Age nieuw time-management wordt gebruikt: Custodian-Guardian Kalender

De mensheid leerde rechtop te lopen, verzamelen bessen, noten en Grubb wortels. Mensen
gegroepeerd om te overleven wat resulteert in de behoefte aan leiderschap te verhogen. De sterkste Hij
werd Tyrant & belangrijkste fokker.
De mensheid gevorderd tot jager, werd hulpmiddel-maker, met behulp van tools om te jagen. Helaas
werktuigen werden niet alleen gebruikt voor de jacht, maar ook voor doden andere mensen (Egoïstisch
plundering van andere mensen die weerstand en werden verkracht en vermoord) .

De mensheid ontdekte dat de jacht in groepen
(Teamwork) bracht meer succes dan een enkel jager. Dit leidde tot
de planning en het organiseren van jachtreizen en aanvallen op
andere groepen.
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De mensheid ontwikkelde vocale geluiden, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal om te
communiceren. Wat leidt tot spraak en taal. Deze vaardigheden hebben geleid tot het leren en
onderwijzen. Ervaren leden van de groep doorgegeven verworven kennis aan de leden leergroep. Onderwerpen
die aan bod: het verzamelen van voedsel, jacht, villen, naaien, gereedschap maken, gereedschap
gebruik, gebaren, grunts en spraak.

Als de mensheid in kouder klimaat verhuisden ze jagen

- ed pelsdieren, gevild hen en bedekten hun lichaam (Start van de mode) . Beenderen
werden omgezet in gereedschappen. Naaien is ontwikkeld en gebruikt voor het
skins en bont.

Caves & hutten werd onderdak. Vuur maken ontwikkeld die leidt
tot koken. Artistieke vaardigheden zoals schilderen, carving &
boetseren verscheen.

De mensheid ontwikkeld religieuze overtuigingen.
Evil Pagan-rituelen ontwikkeld omkopen van God door middel van
bloedige offers. Notitie: 1GOD wil niet Offers
(Bloederige of anderszins) . Bewaarder Guardians tegen alle offers. 1GOD kan
niet worden omgekocht of gekocht.
Andere mensen werden zich bewust dat de zaden van gras vallen op de grond
en vertrapt geleid tot gewassen. Dit was een 1e stap van de landbouw. De
landbouw betekende mensen niet hoefden te dwalen. Permanent onderdak
mogelijk geworden. Sommige mensen werden kolonisten.

Mensen gaan specialiseren leidt tot ruilhandel (Vlees, huiden, gereedschappen, verbrand klei
..) . Jagers zou ruilen met kolonisten. Nomads passeren nederzettingen zou ruilen.

Nomads met Evil (Tiran) leiders zouden plunderen en
vernietigen nederzettingen verkrachten en doden kolonisten. Het
gebouw, vernieling en wederopbouw cyclus werd opgericht.
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Zowel de speer en pijl en boog vergroot de jacht
mogelijkheden en slachten van de mens.
Kolonisten gebruikte de nieuwe jacht hulpmiddelen als wapens om zich te
verdedigen.

Hunters werd zich bewust van de voordelen van het regelen van kuddes
en ze te volgen. De jacht werd secundaire

. Een nomadische life-style ontwikkeld. De 1e stap van
domesticatie van dieren.

Kolonisten begonnen met kleinere dieren temmen. Settlers tot een nauwere relatie met
dieren. Huisdieren ontwikkeld, door dieren accep- Ting mensen als hun meester en een
menselijke behoefte aan gezelschap.
Domesticatie van dieren verbeterde de levering van levensmiddelen, huiden en beenderen voor gereedschap en
wapens en ruilhandel.

Civilization nodig betere communicatie dan vocale horen zeggen. Drawing
geavanceerd aan schrijfvaardigheid. Wanneer nummers werden toegevoegd
menselijke ontwikkeling begon te versnellen.

Het wiel heeft de mens gemaakt mobieler. Ze konden reizen sneller en langere afstanden die
meer goederen. Wat het wiel heeft op het land het zeil bereikt op het water. Raiders (Nomad &
Settler) gebruikt zowel voor hun criminele activiteiten.
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De leiders van Nomad Raiders had 1e keus van plundering

- ing waardoor ze rijker dan andere Raiders.
Boerengemeenschappen pakte meestal ook de meest succesvolle boer of kwanselaar als
Leader. Beide type Leaders ontwikkelde Estate planning. Een verlangen door te geven op
de macht en de rijkdom aan hun kinderen. erfelijke tirannieën * gemeengoed werd. Leiders
gaven zich fantasievolle
(Koninklijk) titels, 'Monarchs' * . Sommige power-gek leiders beweerde een
God zijn.
* Bewaarder Guardians tegen Erfelijke tirannieën & Monarchs als Evil.

Settler Monarch's build vestingwerken en gevestigde full-time gewapende mannen (Guards ...) Religieuze
leiders bouwen gebedshuizen (Tempel...) .
Begraafplaatsen & Heiligdommen (Elitair, pompeus ..) voor de overgang naar het hiernamaals
gemeengoed werd.

Handelsroutes geëvolueerd. Greedy Evil Monarchs volgde deze met hun legers en gevestigde
Tyrannical Empires (Civilizations) . Deze Civili- ties werden geregeerd door geweld en eindigde
gewelddadig.

Alles heeft een begin en einde doen beschavingen. Aan het
beginn- ing is er strijd en sterke religieuze overtuiging. Succes
vervangt strugg- le.
Vrede: verhoogt de rijkdom, bevolking, vermindert de werk- ethiek,
verhoogt de vrije tijd en verveling. Verveling leidt tot immoraliteit. Dit
verval verhoogt verslaving. Het vervangt Religie met
onverantwoordelijkheid (Net hav

- ing fun) , Dwaze vrijheden, aanranding filosofieën.

Wanneer de strijd stopt stagnatie sets in wat leidt tot verval en het einde.

De mensheid ontwikkeld 1GOD overtuigingen:
Oud-Times gaf ons 3 'True' messenger (Akhenaten, Confucius, Invoker) . 2 'False'
messenger (Mozes & Boeddha) & Evil, Anti-GOD cult: 'Slecht zaad' (Israëlieten) , die nu
werkt.
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Achnaton ( Amanhotep IV) Afro-Reformer Achnaton bevorderd 1GOD zowel
mannelijke als (HIJ) & vrouwelijk (ZE)
tegelijk. Dat de hele schepping kwam uit 1GOD & was binnen de Schepper! Dat er geen
beeld van 1GOD bestaat! Dat zonlicht was de belangrijkste reden voor dat er leven op
aarde!

Achnaton bevorderd gezin en familie-sharing als pad naar een duurzame
'Happiness'. Promoted harmonie tussen mens & Habitat! Promoted diplomatie dan
oorlog voor het oplossen van grensgeschillen. Versneld bouw door kleinere
bouwstenen.

Achnaton arrogant beweerde de 'enige Zoon' te zijn * van 1GOD ( false) .
Hij slaagde er niet te eindigen 'heidendom' haar rituelen en recyclen hun gebedshuizen &
symbolen . Pageants' probeerde zijn bestaan te wissen.

* Jezus (Valse messias) gebruikte dezelfde arrogante woorden (Plagiaat) .

Invoker ( Zoroaster) van een goede Mind & Acties In het oude-time in Persindia 1GOD vond
een man geschikt is om een boodschapper te worden. Invoker van een goede Mind & Good
Acties (Zoroaster) .

Net als Achnaton zag hij het belang van de zon voor het leven op aarde!

De ' Invoker was heel erg mis, met de belofte van een Super-mens (Messias*)

zou komen. Deze Super-mens zou maken de mensheid gelukkig &
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het oplossen van alle problemen Veel sekten pakte dit een verkeerd signaal en beloofde een
messias.

* Notitie! Geen Super-mens (Messias) komt om de mensheid gelukkig en op te lossen alle
problemen te maken. 1GOD wil de mensheid te bewijzen dat ze voldoende zijn ontwikkeld. Om
geluk & probleem Sol- ving af te handelen. 1GOD zal de mensheid helpen in situaties die
buiten het mogelijkheden.

De ' Invoker' heeft een aantal fundamentele waarheden vastgesteld:

1GOD is de schepper van de fysieke en de spirituele universa.

1GOD te eren als Supreme.
Aanbidden kan zowel thuis en in de gemeenschap. Iedereen moet actief te werken aan het
verbeteren van hun gemeenschap. Verzetten tegen vervuiling van water, land en sfeer.
Verzetten tegen corruptie en onrechtvaardigheid.

Ondersteuning religieuze moraal en sociale rechtvaardigheid.

Notitie! Wanneer Perzen omarmde de leer van de Invoker ze bloeide tot vaststelling
van het grootste rijk van hun tijd. Na Dis- kaarden de Invoker leringen. Persia verloren
hun welvaart / invloed.
Als gevolg van evolutionaire verandering andere berichten van die tijd zijn niet relevant meer. Voor
de aanhangers van de 'Invoker' (Zoroastrians, Parsi)
Het is tijd om te veranderen naar 1GOD's laatste bericht:

De ' Wetgever Manifest '.
Bewaarder-Guardians' aanbod van de olijftak van geweldloosheid, harmonie
en vriendschap aan de volgelingen van de 'Invoker van een goede Mind &
Good Actions' om toe te treden

1GOD 1Faith 1Church Heelal bewaarder Guardians het verspreiden
1GOD's laatste boodschap van de ' Wetgever Manifest '!

Confucius
In Oud-time Mongolië ( Provincie)
1GOD vond een man geschikt is om mentor te
worden aan de mensheid:

Confucius!
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Confucianistische woorden van wijsheid!
Doe niet aan anderen wat u niet wilt dat u geschiedt!
Voordat u aan boord voor een reis van wraak, graaf 2 graven!
Alles heeft zijn schoonheid maar niet ziet iedereen het!

Houd trouw en oprechtheid als 1 st principes!
Wanneer woede stijgt, denk aan de gevolgen!
Het bedrijf, de blijvende, de eenvoudige en bescheiden zijn in de buurt van deugd!

Om te zien wat juist en niet om het te doen is, is het gebrek aan moed of principieel!

Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik herinner me. Ik begrijp ik.
Het leven is heel simpel, maar als we aandringen op het maken van het ingewikkeld!

Echte kennis is om te weten de omvang van de eigen onwetendheid.

Geconfronteerd met wat juist is, om het niet nalaten toont een gebrek aan moed.

Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je niet stoppen.

Deugd is niet links om alleen te staan. HE die praktijken zal buren.
Hij die zonder bescheidenheid spreekt zal het moeilijk vinden om woorden goed te maken!

Onze grootste glorie is niet in nooit het vallen, maar in opstaan elke keer als we doen!

De mensen kunnen worden gemaakt om een pad van de actie te volgen, maar ze mogen niet worden gemaakt
om het te begrijpen!

De geleerde die de gemakzucht koestert is niet geschikt een geleerde te worden beschouwd

Hoe meer de mens mediteert op goede gedachten, des te beter zal zijn wereld en de wereld in het
algemeen zijn.

In een land goed bestuurde, de armoede is iets voor te schamen. In een land slecht
geregeerd, rijkdom is iets voor te schamen.
Wijsheid, compassie en moed zijn de 3 universeel erkende morele kwaliteiten van
de mens.
Voor de aanhangers van 'Confucius' het is tijd om te veranderen naar 1GOD' s laatste bericht: De
' Wetgever Manifest '.
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Bewaarder-Guardians' bieden de olijftak van niet
- geweld, harmonie en vriendschap aan de volgelingen van Confucius om mee te
doen:

1GOD 1Faith 1Church Heelal bewaarder Guardians het verspreiden
1GOD's laatste boodschap van de ' Wetgever Manifest '!

Hindoeïsme
In Oud-time op de Indiase-schiereiland (Ten oosten van de Indus-rivier
systeem en ten zuiden van de Himalaya bergketen) een volk ontwikkelde
traditionele religieuze filosoof phies. Ze waren binnengevallen. Om zich te
onderscheiden van de indringer. De lokale bevolking noemden zichzelf
Hindu!
Engels invader, bezetter, onderdrukker en uitbuiters genaamd de lokale
religieuze geschriften: Hindoeïsme!

Er waren verschillende mensen het schrijven van een groot aantal heilige boeken. Het creëren van een
familie van religieuze filosofieën plaats van een enkele religie. Deze collectie belichaamt, 'hindoeïsme'!

Hindoes geloven in een cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte beheerst door Karma

Een ziel gaat door opeenvolgende leven. De volgende incarnatie is altijd afhankelijk van hoe
het vorige leven werd geleefd.
Hindoe tekst (Bijv Vedas) brengt 'Kennis'. Veel geschriften bespreken 'code of conduct', 'Law'
& 'Duty'. 'Hindoeïsme' is een manier van leven.
Veel hindoes hunkeren naar een Opperwezen ( 1GOD ) . Hindoe geschriften zijn gedateerd. Het is tijd
voor Hindoes om te omhelzen 1GOD 'S meest recente bericht:

De Wetgever Manifest !
Bewaarder-Guardians' bieden de olijftak van niet
- geweld, harmonie en vriendschap aan de aanhangers van het hindoeïsme om mee
te doen:
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1GOD 1Faith 1Church Heelal bewaarder Guardians het verspreiden
1GOD's laatste boodschap van de ' Wetgever Manifest '!
Notitie! Deze aanbieding geldt ook voor aanhangers van het jainisme en sikhisme.

Jaïnisme een oude religie uit India leert dat de weg naar bevrijding en gelukzaligheid. Is tot
een leven van onschadelijkheid en afstand wonen. Het doel van Jain het leven is om de
bevrijding van de ziel te bereiken.

Sikhs
denk dat religie moet worden geoefend. Door te leven in
de wereld en het omgaan met de dagelijkse problemen
van het leven.

Bu ddha ( Siddhartha gautama)
Het boeddhisme is geen religie. Het is een verzameling van onzinnige
hallucina- ties en een aantal visies op basis van geruchten. Het heeft geen
spirituele verbinding met

1GOD!
Boeddhisme, op basis van uitspraken van Siddharta Gautama.

Hij kwam uit een welgesteld gezin. Die leefde in de Himalaya. Siddharta
leefde een beschutte en bedorven leven. Siddhartha verliet zijn beschutte
leven. HE werd op zoek naar verlichting door het vinden van 1GOD! Siddharta
nooit gevonden 1GOD.

Siddharta geprobeerd vasten. Zijn stervende brein gaf hem
hallucinaties. Hij probeerde kruidenmengsels, schimmels. Zijn hersenen
gaf hem hallucinaties. Meditatie was de volgende. Zijn hersenen gaf
hem wat visioenen. Siddhartha niet niet vinden 1GOD.

Siddharta openbare vergaderingen, praten over zijn ervaringen en wat hij leerde.
Zijn toespraken waarin opnieuw verteld door bewonderaars voor een lange tijd
voordat ze opgeschreven. Omdat het van horen zeggen Siddhartha's (Tegenwoordig
Boeddha) oorspronkelijke woorden en betekenis verloren.
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Omdat zijn inzichten zijn gebaseerd op een gekwelde hersenen en hij nooit
gevonden 1GOD. Het boeddhisme is geen religie en nutteloos voor het bereiken
van de mensheid Destiny.

Boeddhisten moet geloof zoeken!
Bewaarder-Guardians' bieden de olijftak van geweldloosheid, harmonie en
vriendschap aan de volgelingen van 'Buddha' om mee te doen:

1GOD 1Faith 1Church Heelal bewaarder Guardians het verspreiden
1GOD's laatste boodschap van de ' Wetgever Manifest '!

B ad Seed Cult ( Israëlische)
Dit Cult beweert 4000 jaar oud te zijn. Ze noemen zichzelf de Israëlische.
Hun religieuze geschriften zijn historische fantasie op basis van geruchten, fabels, en sprookjes.

Ze inteelt hun goddeloosheid.
1GOD is boos met hun gewelddadig
gedrag en hun parasitaire hebzucht. Ze
beweren te zijn beloofde land.

Ze kregen hun beloofde land. Nu 1GOD wil dat de Israëlische daar en nergens anders wonen. Ieder
mens heeft een morele en burgerlijke plicht om hen te helpen om te vertrekken of worden vervoerd
naar Israël.

Niet woede 1GOD stuur Israëlische onverwijld aan de ' beloofde Land'.
1GOD is aan het kijken.
Bewaarder-Guardians' bieden de olijftak van geweldloosheid, harmonie
en vriendschap aan de volgelingen van de 'Bad Seed Cult (Israëlische)'.
meedoen:

1GOD 1Faith 1Church Heelal CustodianGuardians het verspreiden
1GOD's laatste boodschap van de ' Wetgever Manifest '!
NOTITIE! Israëlische geestelijken (Rabbijn) zijn niet welkom.
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Verre verleden

- 2.100 tot -1400 jaar

Dit was China's Golden-Age. Ze bedacht een standaard maken van papier rocess. Converted ijzererts
tot ruwijzer, gietijzer, smeedijzer en staal. De verbeterde smelten technieken in brons en ijzer geleid
tot een innovatief aanbod van agrarische werktuigen, timmermanshulpmiddelen, culinair gereedschap,
huishoudelijke gereedschappen en wapens. Het waterrad werd gebruikt. De zijderoute werd opgericht.
Deze handelsroute van China naar Europa was een grote bron van rijkdom.

De Distant-verleden ziet de fusie van de Griekse en Romeinse cultuur. Het begin van het
Romeinse Rijk. De Romeinen waren de grootste plagiarizers' in de menselijke geschiedenis.
Toen ze over een goed idee, toepassing (sjabloon) , Systeem dat ze gekopieerd (Geabsorbeerd)
het. Daarna probeerde ze om het meer succesvol te maken. Zij deden dit met administratie,
architectuur, onderwijs, wetten, militair, religie en wetenschap.

Romeinen draaide de Middellandse Zee in aroman back-water. De slaven geproduceerde de
rijkdom en het leger bevestigd en breidde het Rijk. Geld uitlenen & rechtszaken werd de
belangrijkste routes naar ment & invloed verrijking in het Rijk. De ondermijning van het
Romeinse gezag van Christian Zeloten & Germaanse horden dwingen een splitsing van het
Romeinse Rijk!

Groep van 13 1 st Christenen!
De ' Groep van 13' bestond uit 1 godsdiensthervormer (Jezus, Zoon van een Timmerman) & 12
opgehaald Israëlisch & Non-Israëlische volgers (Discipelen) .
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Achtergrond, plaats: Jezus werd geboren en opgevoed een Israëlische die Territory bezet door
Rom in Palestina woonden. De Israëlische waren de belangrijkste etnische groep in Palestina. Om
opstanden tegen Rom op een minimum te beperken, Rom liet de Israëlische naar een Monarch
hebben. Executive Rechterlijke macht was met de bezetters.

Achtergrond, misvatting 1: Jezus ouders Jozef & Maria reisden door Palestina niet als gevolg
van een Romeinse volkstelling, maar waren op de vlucht voor de schuld-verzamelaars. Jozef
had geld geleend van een woekeraar (Rabbijnen verbonden loan-shark) voor materialen voor het
werk. Zijn cliënt een Romeins burger verliet abrupt zonder te betalen. Een schrijver wilde een
reden voor de reis te geven, maar niet de echte reden geplukt een evenement (Roman census) dat
klonk plausibel (Literair-vrijheid) . Andere schrijvers gewoon gekopieerd deze fabel.

Achtergrond, misvatting 2: Destitute Jozef & Maria waren op de vlucht,
kon Joseph geen kinderen hebben, worden verminkt wanneer besneden. Mary
werd preg- Nant, tot schande van verkrachting te dekken. 1GOD kreeg de
schuld

(Wonderbaarlijk maagdelijke) .
Achtergrond, misvatting 3: Verre-Oosten Astronom- ers zag een Super Nova
geloofde dat het een teken dat een im- portant persoon geboren zijn. Schrijvers
schreef 3 Kings zag een heldere ster en kwam tot de geboorte van een koning te
zien.

Achtergrond, Jezus: Geboren (Geboorte-datum onbekend) in Palestina zoon van een timmerman,
leerde zijn vader handel trad vervolgens een all HE cultus in de buurt van de Dode-Zee naar morele
opvoeding krijgen. The Cult leerde Jezus 'vergeving' & Sharing', maar hem ook blootgesteld aan
homoseksualiteit. Als Senior leden sekte gedwongen steeds jongere sekteleden in participa

- ting in homoseksuele praktijken, dan bidden om vergeving. Jezus verliet, om een reizende
predikant te worden.
Notitie! Jezus zoals elke heteroseksuele (Normaal) heeft een ingebouwde afkeer en walging
homoseksuelen (Seksuele invaliditeit) . Jezus omarmd forgive- ness, maar in zijn hart kon hij niet
homoseksuelen vergeven.
Jezus werd onderwezen door de cultus te ORATE (spreken in het openbaar) maar niet om te schrijven. Alles
wat Jezus zei verloren gaat. Geschriften beweren te weten wat Jezus zei net zo betrouwbaar zijn als de
'gebroeders Grimm Sprookjes' op basis van geruchten, schrijvers interpretatie en verbeelding. Wij doen
niet echt
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weet wat Jezus zei of bedoelde. Alle monniken, nonnen, geestelijken en anderen verspillen hun tijd en
levens bestuderen van deze historische fantasieën.

Jezus, mislukte Israëlische religieuze Reformer
Jezus was een charismatisch, knap, redenaar. De sekte had hem mondelinge
vaardigheden aangeleerd, maar niet schrijven.

Hij predikte vergeving & sharing.
Zijn reizen door Palestina maakte hem bewust van groot leed en ellende
van mensen die door de Rabbi & Monarchist gebracht op. Hij zag hoe
credit vernietigd families
(Herinneren hem van zijn ouders) .
Jezus introduceerde satire als sociaal-kritiek (Rabbijnen & Royalist) in zijn
toespraken. De discipelen back hem op, door Jezus aanpakken als Koning,
Heer, de Messias ... De menigte vond het geweldig, Jezus werd een
beroemdheid.
Monarchisten hield niet van Jezus, de celebrity en vreesden de anarchistische delen
van zijn toespraken. Rabbijnen zagen hem als een storend nep beledigend 1GOD. Monarchisten
en rabbijnen uitgebroed een plan om Roman Rechterlijke macht te gebruiken om
Jezus te doden en de schuld Rom.

1 van de discipelen, beleden hun liefde en genegenheid aan Jezus. Jezus voelde &
toonde afkeer (Vergeving was niet in zijn hart) . De leerling was geschokt, gekwetst,
ontzet, wraak ging zijn geest.
De discipel ging naar een Tavern. Bared aan andere alcoholisten zijn pijn en behoefte aan wraak. Een
Monarchist aangeboden om te helpen met wraak.

De Disciple bekendgemaakt de, waar abouts van Jezus.

De Monarchist gooide wat munten op de tafel.
De Disciple bestelde meer alcohol, delen met zijn nieuwe
alcoholische vrienden.
Jezus werd gemarteld en schuldig bevonden door de Israëlische. De Romeinse
gouverneur kon niet geloven dat de menigte

(Opgehitst door rabbijnen & monarchisten) wilde dezelfde straf voor het
prediken als voor moord. Hij testte de menigte door te beloven vergeven
1. De Israëlische koos voor een moordenaar. De Romeinse gouverneur
walgde. Jezus werd genageld aan een houten kruis.
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De Dode-Sea cultus had gehoord van Jezus hachelijke situatie, kwam, omgekocht een bewaker &
Jesus vervangen door een dode man. Jezus wilde goed- zeggen bye, tot zijn discipelen. Zijn
opstanding werd opgevoerd om mysterie te creëren.

Jezus ging terug naar de Dode-Zee!

Jezus wilde de Israëlitische te hervormen. Zijn discipelen ging naar de dan Centrum van het
Heelal: ROM! Ze gingen aan de Romeinen te hervormen. Het begin van het christendom (Rogue-Israëlieten)
.

Christendom
Met Jezus gegaan, 2 van zijn discipelen verhuisde naar Rome, tot oprichting van het christendom. Zij
volgden de Romeinse voorbeeld van plagiaat. Absorberen van andere religieuze en heidense
rituelen. Zij werden de Romeinse Keizerrijk belangrijkste godsdienst. Het Romeinse Rijk goedkeuring
van Christendom was het begin van het einde.

Christendom is geweest is crimineel, corrupt, bedrieglijk,
immoreel en gewelddadig toen een andere religieuze
groepering. Het christendom heeft gemuteerd in vele en diverse
Cults. De 2 Evil wezen, rooms-katholieken en Church of
England!

1GOD Is boos!!!
Jezus tegen: Kapitalisme (Parasitaire Predatory Woekerhandel) , Glo- balization (Jezus
tegen zijn deciples gaan Rom) , Killing, Monar- Chy (Erfelijke-tirannie) ,
Rijkdom-Apartheid (privebezit) .
Elke Christen die deelneemt en / of steunen, kapitalisme, Monarchie, Globalisering,
Killing, Wealth-Apartheid, zondigt, zijnde een Anti-Christ & Anti- 1GOD. Jesus kan deze
christelijke vergeven. 1GOD doet
- niet vergeven, maar houdt verantwoording met gevolgen. Christendom is niet Jezus. Het
is niet de mensheid. Het is niet 1GOD! Het eindigt.
Christendom is niet 1GOD ! 1GOD wil christenen om de laatste boodschap, de 'Wetgever
Manifest', worden Bewaarder guard- ian omarmen. Waarmee een einde aan 1000's van
jaren Evil! BE DOOD Bestraffen Evil.
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Bewaarder-Guardians' bieden de olijftak van geweldloosheid, harmonie
en vriendschap aan de volgelingen van 'Christianity'.to te voegen:

1GOD 1Faith 1Church Heelal CustodianGuardians het verspreiden
1GOD's laatste boodschap van de ' Wetgever Manifest '!
NOTITIE! christelijke geestelijkheid (Priest aan Paus) zijn niet welkom.

Near - Verleden

- 700 tot -70 jaar

VLIEDEN

CHRISTIAN
BROTHERS
De congregatie van Christian Brothers zijn een bestelling binnen de katholieke Pagan Cult van
oorsprong uit Ierland Europa-Province. Hun oorspronkelijke doel was om jongeren op te
voeden. Ze ontwikkelde 'ICttm' (Iers-Child terroriseren lesmethode) die verspreidde zich als een
kanker in de hele wereld.

Onderschreven door de Evil Vaticaan werd modus operandi voor het katholiek onderwijs. Hun 1e
onderwijs faciliteit geopend in Waterford Ierland en hun bewind van kind-terrorisme begon. Aangemoedigd
en beschermd door de bisschoppen, aartsbisschoppen, Cardinals & 'Pausen'.

Christian Brothers geloven in Satan & Hell. Ze konden niet wachten om er naartoe te gaan. Ze
creëerden Hell on Earth voor de kinderen van onze planeet. We bidden tot 1GOD dat ze
verantwoording in het leven & Afterlife worden gehouden. De Christian Brothers & Clergy (Priesters
naar Pausen) , Ouders, politie, Judi- ciary, politici, andere, .. die beoefenaars van de 'Irish-Child
terroriseren onderwijs-methode' beschermd herbeleven de ellende en leed van de kinderen nu en
voor altijd. Word lid van onze gebed.

'Iers-Child terroriseren onderwijs-methode'
Homoseksuele verkrachting, orale seks, masturbatie, masturberen dieren, testikel strelen,
afstraffingen, zwepen, vernederend, het onthouden van voedsel, dwangarbeid, onderkoeling,
... Elke dag, elke nacht, elke week, elke maand elk jaar ... HEL OP AARDE!! Houd deze
immorele depra-
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ved, filfthy, verdraaien geestelijken, monniken, leraren verantwoording, MEVROUW / R7

'Christian-Brothers Cirkel van de Verlichting'
Christian Brothers zou een cirkel in het midden een jonge jongen met vormen

- out onderbroek. De jongen was homoseksualiteit verkracht tot hij bloedt uit de anus. De
Christian Brothers tuchtigen de jongen waardoor ze dit doen. Ze vertellen de jongen ze zijn
net als dit omdat GOD maakte hen als dit. Als de jongen praat terug hij wordt geslagen. De
christen-Brothers zijn joviale & tevreden.

'Christian-Brothers Guilt'
Christian Brothers niet alleen seksueel en fysiek misbruikt de kinderen over de hele wereld. Ze
logen, de schuld te geven van hun slachtoffers, beweert de slachtoffers waar dit slecht. Alle Christian
Brothers vergaf elkaar, beschermd elkaar, meineed zich Politie & Justitie. Christian-Brothers
seksuele roofdieren verplaatst op zoek naar nieuwe jachtgebieden om kinderen te terroriseren.
Being katholieken ze beweerden onfeilbaarheid. Zij ontvingen bescherming tegen katholieke
geestelijken (Priest aan Paus) die politie, justitie geïnstrueerd, politici die katholieken aan de
slachtoffers te negeren. Katholieke geestelijkheid, Katholieke Police Officers', katholieke rechterlijke
macht en katholieke politici geëxploiteerd als een Cartell van het Kwaad. Het beschermen van het
kind misbruiker & slachtoffer slachtoffers. De katholieke kerk 's werelds grootste Kindermishandeling
organisatie. De grootste Evil Anti- 1GOD organisatie.

'Christian-Brothers Verantwoording'
Nooit eerder in de menselijke geschiedenis is er zo'n continue systematisch seksueel aanval
op kinderen wereldwijd gepleegd. Elke ouder op de planeet heeft een morele plicht om te
eisen van hun regering, om iedere christen-Brother & Katholieke die hen beschermde
vervolgen, te veroordelen MEVROUW / R7

Alles wat de christen-Brothers bezit is in beslag genomen (Met inbegrip van pers- onal items) zonder
compensatie. Elk gebouw gebruikt door de christen-Brothers is een plaats van Evil. Deze plaatsen
zijn gesloopt en gerecycled en opnieuw opgebouwd als Rehabilitation verbindingen. Elke herinnering
aan Christian-Brothers wordt gewist.

'Irish Shame'
Ierse Ouders, Ierse Gemeenschap, Ierse politie, de Ierse rechterlijke macht, Iers
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Politici hebben allemaal gefaald Irish Kinderen en kinderen over de hele wereld.

Laat Ierse weten (Niet-gewelddadige) hoe teleurgesteld je bent op hun gebrek aan mededogen,
rechtvaardigheid en geweten. Ierse vanwege hun onverantwoordelijke immorele crimineel gedrag
niet acceptabel worden ingezet elke willekeurige plaats in de wereld als politie, justitie, onderwijs of
gekozen voor een politieke functie.

'Katholieke Shame'
Katholieken omarmde de 'Irish-Child terroriseert lesmethode' te gebruiken in het
Katholiek Onderwijs onderschreven en gepromoot door het Vaticaan. Katholieken
dan samengespannen, om te verbergen en helpen katholieke kindermisbruikers
te ontsnappen. Meineed, gepest, bewijsmateriaal vernietigd, bedreigde het
slachtoffer dit alles te beschermen Katholieke kindermisbruikers. Katholieke
politie, justitie en

Politici namen deel aan deze crimineel gedrag door niet te vervolgen, bedekken, het
vernietigen van bewijsmateriaal .. Dit gedrag maakt de katholieke kerk de grootste criminele
organisatie. Beëindig deze Evil, shun, SCHANDE vervolgen.

Katholieken waardoor hun kerk te creëren en bedienen van de grootste Kindermishandeling Organisatie in
de menselijke geschiedenis maakt katholieken de grootste bedreiging voor de Children of the World. Schande
over katholieken. Het maken van katholieken ongeschikt ouders.

Regering dat het katholiek onderwijs mogelijk maakt. Momenteel Katholieke Educa

- tie vraagt hun misbruiken van opvoeders om af te treden. Ze geven hen een goede referentie en
stuur ze naar Het openbaar onderwijs in een andere locatie.

Regering dat de middelen en fondsen neemt van openbare scholen te geven aan het katholiek
onderwijs faalt in hun zorgplicht jegens de kinderen die ze geacht worden te beschermen. Regering dat
kinderen er niet in slaagt is onaanvaardbaar, wordt vervangen, vervolgd, MEVROUW / R7

Katholieke Ouders, Gemeenschap, politie, justitie, politici hebben allemaal gefaald Katholiek
Kinderen. Laat Katholieke weten (Niet-gewelddadige) hoe on- apointed je bent op hun gebrek aan
mededogen, geweten en rechtvaardigheid.

Katholieken vanwege hun onverantwoordelijke immorele crimineel gedrag niet
acceptabel zijn om overal worden gebruikt in de wereld als politie, justitie, onderwijs of
gekozen voor een politieke functie.
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'Hoe katholieke geestelijken ( Paus Priest) Belediging 1GOD'
De Katholieke Kerk is de grootste anti-SHE organisatie. 1GOD
waarbij zowel HE & SHE gemaakt HE & SHE verschillende, maar gelijk zijn.
Willen He & She wonen & werken als onderdeel van een gelijke team met diff- Erent broodjes.

Katholieken start een week met een rustdag (Zondag) hebben een vijfdaagse werk- week en 1 dag
winkelen. 1GOD heeft een 6-daagse werkweek op dag 7 een Fun- Day. katholieken belediging 1GOD door
te beginnen de week met een rustdag.
Katholieken tegen paring (celibaat) vermenigvuldigen van het starten van een gezin.

1GOD wil He & She om een 'Heilig Huwelijk' Contract in te voeren. Mate, Multiply, een gezin te
stichten. Het celibaat is een zonde! Anti- 1GOD!
Notitie! Heilig Huwelijk, het starten van een gezin is niet om seksuele handicap aanvaardbaar (Child-aanrander,
verward geslacht, hetzelfde geslacht) getroffen. Katholieken offeren etende lichaam en bloed
drinken.
Body is vervangen door brood en bloed wordt vervangen door Alcohol.
Katholieken zijn de belangrijkste oorzaak van de alcoholverslaving en tieners
binge-drinken. Elk weekend
(alcoholisch) Christenen gaan en geweld plegen (Aanval, doden, verkrachten,
vernielen ..) . Christian X-mas is de meest gewelddadige tijd van het jaar.

1GOD wil niet offer, alcohol of geweld.

'Katholieke ouders'
Katholieke Ouders hebben en worden bedrogen, misleid en verraden door katholieke geestelijken (Priest
aan Paus) . Katholieke geestelijken by design verzetten Family (Huwelijk, kinderen). Waardoor ze
ongeschikt echtelijke staat of de ouders advies en begeleiding. Waardoor ze ook ongeschikt om les
te geven of met kinderen, tieners, .. Omdat katholieke geestelijken geloven in de katholieke
onfeilbaarheid ze bedriegen en misleiden ouders over hun immoraliteit en criminaliteit. Katholieke
geestelijken zijn het minst geschikt om te vragen om advies.

Moral, zorgzame ouders moeten Catholic-Education & Katholieke Kerk verlaten voor hun
kinderen veiligheid. Deze ouders wordt verwelkomd door 'Bewaarder-Guardian. In dit Welkom
geldt niet voor Christen Brothers noch katholieke geestelijken (Priest aan Paus) .
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1GOD 1FAITH 1Church heelal bewaarder-beschermers support HE & SHE gelijk maar anders. He
& She voer een 'Heilig Huwelijk' Contract, hebben kinderen het starten van een gezin. Ouders,
Kinderen, dokters en leerkrachten deelnemen aan niet-elitaire gratis community-onderwijs en
gratis gezondheidszorg (SMEC, PHEC) .

Kinderen zijn onze toekomst

Kinderen zijn onze onsterfelijkheid
Kinderen verdienen te worden verzorgd,

beschermd en geliefd

1GOD 1FAITH 1Church
Universe Bewaarder Guardians zijn de toekomst, we
verkondigen 1GOD 's laatste boodschap, de ' Wetgever
Manifest '.

New - Age

vanaf 0 jaar on-afdelingen

VREDESPRIJS ( Nobel)
Nobelprijs voor de Vrede 2009:

Anti-vrede Anti-1GOD Criminal!
Barack H.Obama
Volgens de 'Nobel (Een parasitaire, roofzuchtig, profiteur) Will', wordt de Vredesprijs worden
toegekend aan de persoon die ... zullen het meeste of het beste werk voor broederschap tussen
landen hebben gedaan, voor de afschaffing of vermindering van staande legers en voor het houden
en bevorderen van de vrede congres. De wil bepaald dat de prijs wordt toegekend door een
commissie van 5 personen door het Noorse parlement gekozen.

De voorzitter van het Noorse Nobelcomité presenteert de Nobelprijs voor de Vrede in het
bijzijn van de koning van Noorwegen (Erfelijke Tyrant
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) op 10 december (Pagan Kalender) elk jaar. De Peace Prize laureaat
ontvangt een diploma, een medaille en een document waaruit blijkt dat de
prijs bedrag. The Peace Prize ceremonie wordt gehouden in het stadhuis
van Oslo. De Nobelprijs voor de Vrede 2009 is toegekend aan Barack H.
Obama "voor zijn buitengewone inspanningen om de internationale
diplomatie en samenwerking tussen volkeren te versterken".

Obama (Assassin, invaller, bezetter krijgsheer, 's werelds
toonaangevende terrorist) de meest actieve terroristische stuurt zijn
'CIA-Drones' terroriseren, kwetsen en te doden burgers (Kinderen,
moeders, vaders en ouderen) in 'Afghanistan, Pakistan, Somalië,
Irak, Libië, Jemen, .. Hij stuurt Ethiopian &

Keniaanse troepen binnenvallen Somalië. De CIA is het terroriseren van de burgerbevolking en het aanzetten tot
onrust. Gestart Syrische burgeroorlog proberen om gekozen regering omver te werpen, ... Notitie! Met behulp van
Drones is een daad van oorlog.

Obama steunt de Israëlische oorlogsmisdaden, moord, genocide op de
Palestijnen. Hij steunt Saoedi-Arabische moorden, oorlogsmisdaden, genocide
van Yemini, ... De CIA is het terroriseren van de burgerbevolking en het
aanzetten tot onrust over de hele wereld .. Obama noemt zijn US Special-Forces
Assassins "Heroes". Assassin's zijn psychotische laffe Killers

(Schieten ongewapende vrouwen ..) die behoefte vervolging net als 'Obama'.
Universe Custodian Guardians vind Obama een Assassin ongeschikt om een stuk prijs in
ontvangst. UCG contact opgenomen met de Piece Prize Comite te heroverwegen, ze
genegeerd. Obama ontvangen en aanvaard de Piece Prijs. Obama door het aanvaarden toonde
zijn valsheid, een man zonder geweten wie moet vervolgen.

Universe Custodian Guardians bad tot 1GOD .
Om in te grijpen en tonen de Noorse regering en Obama en zijn
Assassins de dwaling van hun wegen. 1GOD
begonnen met Noorwegen.

1GOD merkte een Noorse fanatiek de aanval op de Noorse Regering. De fanatieke
mislukte het. 1GOD begeleide de misdadiger naar een Regering gesponsorde jeugd-kamp.
De misdadiger werd een Assassin.
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1GOD toonde de Noorse regering en mensen hoe de bevolking van Afghanistan, Irak,
Libië, Pakistan, Somalië en Jemen voelen als toen Assassins staking van Obama.

De Noren zijn om de con, hoax en misleidend 'Peace-Prize' te
beëindigen. Ze zijn naar 'Obama's Prize Peace' in te trekken. Obama
en de Noorse regering zijn de Peace- prijzengeld gebruiken om
ongewapende burgers 'Obama's Slachtoffers' (Ongeboren,
kinderen, moeders, vaders, senioren, ...) .

De Noorse regering en staatshoofd zijn ongeschikt om te regeren en aan vervanging toe. Beledigen
'Peace' is beledigend 1GOD. Mensen zijn verantwoordelijk voor de daden van hun regering en
hebben de plicht om immorele regering te vervangen. De Noorse mensen hebben een morele
plicht hier.

Universe Custodian Guardians verklaren:

Barack Obama "Jaar 2012 - 2014" de meeste Evil man !!!
Verwant: Geen Geweld Concept

Flying-terreur
Support 'N-At-m slachtoffers van misdrijven Day' 2.4.7 Support 'N-At-m
Oorlogsslachtoffers Day' 3.4.7 Support 'N-At-m ontbladeringsmiddel Day'
6.4.7 Support 'N-At-m brandoffer (Ontwapening) 8.2.7 Day'

Vrede een abstract.
Geweld is de dreiging.
Hou op, 'Geweld', begint bij jezelf!
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De New-Age evolueert
Planeet aarde 1GOD 's favoriete Creation is geteisterd door menselijke
milieu-vandalisme, vervuiling, hebzucht, corruptie, culten, immoraliteit &
Evil. 1GOD zal schoon Planet Earth met behulp van natuurlijke krachten
als gereedschap . Cleansing begon bij '0.1.1.1' * (2004)

Het leven op Aarde zoals wij die kennen zal ophouden.

Het leven op aarde zal totaal anders zijn.
De ' Wetgever Manifest ' zal onze gids zijn.
Sinds jaar 0 (2004) het smelten van gletsjers, Noord- en Zuid-Polen
Ice versnelt. Dit zal leiden
(Uiteindelijk) om grote brokken ijs te breken los. Weg te drijven op
beide polen onbalans Planeet Aarde. Deze
zal de planeet wiebelen ernstig over een periode. Dit resulteert in scherpe beweging en
herschikking van de Aarde North South Pole Axis. De as zal vestigen in een andere
configuratie er nieuwe Polen.
De scherpe herschikking van de as tot een korte termijn zwaartekracht
verandering Aarde, wat resulteert in een nieuwe baan van de maan. Satellieten
en de Space-station zullen hun baan veranderen. Zeestromingen zal
veranderen. Het weer zal veranderen om meer x-trme.

De Aarde-platen zal bewegen. Aardbevingen zullen vloedgolven maken &
maken Vulkanen uitbarsten. Laaggelegen gebieden zullen worden gedekt
door de Zee.
Na: Levensvormen zal verdwijnen. Uiteindelijk gemuteerde evolutionaire
nieuwe levensvormen zal verschijnen.
De mensheid zal worden verminderd met 1/3!

Human gemaakt Nuclear-Power Stations zal lekken poisening lucht, bodem &
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water. Toxic-Dumps zal lekken poisening bodem, water en lucht. Bridges, zal hoge gebouwen instorten.
Gescheurde Gaspijpleidingen zal beginnen branden. Oilrigs zal vervuilen de oceanen. Lekkende
olie-opslag en pijpleidingen zal bodem en water vervuilen of verbranden vervuilende lucht. Dams zal
breken en vloed surround ing gebieden. Tunnels in de buurt van het water zal stromen.

De vernietigde infra-structuur en vervuiling leidt tot voedsel en water tekort. Beschavingen
uiteen zal vallen als gevolg plundering, verkrachting, verdierlijking & doden. Financiële
markten zal instorten en kapitalisme zal bancrupt gaan.

S werelds oudste en meest Evil Terrorist (Israëlische) zal worden gehouden accoun

- tafel. Israëlische zal alleen in het beloofde land nergens anders in het fysieke universum
leven. Christendom in het algemeen en Engels sprekende Christus-ians in het bijzonder zal
het meest te lijden. Ook landen die omarmen Engels Christian Cultuur & Kapitalisme zal ook
lijden. Christendom
(Valse messias cult) zal worden teruggebracht tot onbeduidend heidense cultus.

Licht van de cultus Desert (Islam) zal verdwijnen in het stof van de geschiedenis. De
meervoudige-idolen cult (Hindoeïsme) zal worden gezien als niet geschikt voor de New-Age. De
niet-religie (Boeddhisme) zal verdwijnen.

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians zullen de enige religie alles te
verwaarlozen sekten. Individualisme is uit. Privé-eigendom eindigt. Community-ownership
& living de nieuwe normaal. Overlevenden van de reiniging van de aarde door 1GOD zal
hebben, 'The Wetgever Manifest 'Als gids.

Bewaarder-Guardian Proclaimer [ nederige schrijver ] 0.1.1.1 * ( 1/1/2004)
Hoedster van de Wetgever Manifest Universe Custodian Guardians

Aan alles komt een einde.
De laatste scroll verlicht ons om het
mysterie van onze Afterlife
1GOD's laatste boodschap, Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal geschieden
Einde

31

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

