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Gardián gardián

Mensaxe do ano 17
Gozamos dos fogos de artificio do ano novo. Es un vándalo
ambiental. Os vándalos ambientais non merecen un bo ano.
O vandalismo ambiental é unha ameaza para o benestar e a
supervivencia das persoas. Os vándalos ambientais son
responsables,SEÑORITA R7. Substitúe os fogos de artificio
por luces láser.

1 DEUS segue a responsabilizar ás persoas de adiccións,
globalización, inmoralidade, contaminación, violencia,
desperdicios, apartheid de riqueza. Despois de avisos
anteriores, Pulverization of Twin Towers NY (World Trade
Center)', Crises financeiras globais Cidade de Londres
(Brexit), Pandemia chinesa mundial (Wuhan), Cambio
climático (continúa).... 1 DEUS quere 7 tribos que viven en
7 provincias e moitas comarcas. Falar 7 idiomas principais
e moitos dialectos.
Ano '0' N-At-m (Tempo pagán 2004) 1 DEUS tivo a súa última mensaxe,
Manifesto do Dador da Lei, proclamou. Calquera que leu a súa profecía non
se sorprendería da actualidade. As relixións, os cultos, as Nacións Unidas, os
gobernos fracasaron! A xente está a sufrir, loitando pola supervivencia. O
culto, a gobernanza cómpre substituír.
Salva o planeta! Remate co apartheid da riqueza! Apoia a vida na comunidade.
Vertido: adoración anticuada, egoísmo, lucha contra os depredadores parasitos,
compras non esenciais, violencia no entretemento, queima de combustibles fósiles,
gobernanza corrupta, ingresos non gañados, propiedade da posición, poder, riqueza.

Facer contas: Negador do cambio climático, contaminador, lucrador,
corrupción, acto violento, adúltero, fraude, roubo, ...
Esperanza seguida de acción: non sexas violento, non sexa egoísta, deixe de queimar
cousas, deixe de alegrarse as cousas, substitúa o tempo de lecer polo voluntariado,
convértase nun gardián gardián, abrace, viva segundo o Manifesto do Dador da Lei.

Que teñades un ano de cariño, compartición, voluntariado! 1 DEUS está a ver!
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