Кастодиан Guardian Нью-Нас цагийн удирдлагын

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

Khronicle одоо цаг хугацааны эхнээс үйл явдлыг & тайлбарыг толилуулж байна. Хүн
төрөлхтний гэр бүлийн мод. Манай өв & мэдлэгийг тасралтгүй!

хүн төрөлхтний Ургийн мод
Долоо хоног 1 Хүн төрөлхтний Төрсөн!

Эртний-Times 1-р иргэншил!
Зайны өнгөрсөн - 2,100 нь - 1400 жил!

Дунд Өнгөрсөн - 1400 нь - 700 нас!
Ойрын Өнгөрсөн - 700 нь - 70 нас!

Одоогийн-Times - 70 нь 0 нас!
Шинэ эрин үе дээр нь тойргийн-ийн 0 жилийн! эш үзүүлж

1GOD Танаас сонсох хүлээж байна! • • • •••
ӨВИЙН - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , Хамгийн сайхан ертөнцийн Бүтээгч
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Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч (1 -р нэр)
шоу бид хэн хэлсэн гэсэн өв ирж байсан гэсэн өв соёлын өвийн байх
нь талархаж байна

алдрын төлөө дараагийн үе рүү дамжуулж болно өв 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Энэ залбирал нь гэртээ, эсвэл цугларалт дээр уншдаг байна!
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Долоо хоног 1 БҮТЭЭЛҮҮД
1 дэх өдөр

Эхэнд байсан 1GOD & юу ч биш:
өнгөгүй, амьгүй, хөдөлгөөнгүй, soulless, Аниргүй, & үнэ цэнэтэй,
эхлэл ба төгсгөл нь мөчлөгийн ямар.
Бие махбодийн дотор 1GOD Ертөнцийг эерэг ба сөрөг аль аль нь бий
болгохын тулд байдаг бүх барилгын тоосго нь байна.
Сүнслэг байдлын хувьд эх Soul байна 1GOD сайн ба муу аль аль нь.
1GOD уйтгартай байсан юм. 1GOD эргэлээ нь манан бий болсон

Энэ нь манан юу ч орж бүх чиглэлд руу тархаж, орчлонгийн олдсон
бүх үндсэн найрлагыг агуулсан. физик Universe төржээ. хөдөлгөөн нь
whooshing дуу бүтээв; " Кино '&' Sound " төрсөн.
1GOD Энэ (ажил) гэж нэрлэдэг 1 дэх өдөр, цаг төрсөн.
2 дахь өдөр

1GOD Түүний алгаа ташин, Энэ нь Bang шиг сонсогдсон. Энэ нь дулаан & манан
дотор хийн хайлуулж, эерэг ба сөрөг мөргөлдөж, оч бий (Аянга)
дэлбэрэлт дараа (Thunder) үр дүнд. хий холимог байдлаар шингээж, устгасан,
"Begin- Ning & төгсгөл ба дахин боловсруулах цикл" (CB & E & R) төрсөн. Энэ
үзэгдэл "бас төрөлт байсан Өнгө ".
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шинээр бий болсон холимог нь бага зэрэг, төгс бус үзэхэд тэнцүү өөр байсан,
зүгээр л арга зам 1GOD таалагдсан. Төгс бус эхэлсэн " Evolution ' . Evolution төгс
бус алдаа гаргаж байгаа боловч бас онцлог & хоорондын үйл ажиллагааны үр
дүнд.
Юу ч төгс төгөлдөр, айдасгүй байна. Нэг хүн төгс өөр хүний imperfect.Evolution
юм 1GOD-ийн
дуртай бий болгох.
1GOD Энэ (ажил) гэж нэрлэдэг 2 дахь өдөр

3 дахь өдөр

1GOD холимог хамт тоглож, тэднийг дүн шинжилгээ хийж, халуун, хүйтэн бэлдмэлийг
энэ нь хатуужилтаас зарим тохиолдол бий болгох хийн зарим шингэрүүлсэн. 1GOD бий
бөмбөг одод, тод, галт ' Sun- Stars ' бий болгох "ертөнцийн руу гэдгийг цацсанаас шингэн Гаригууд
".

Энэ бүтээл нь "гэж нэрлэдэг Нарны систем'. Физик Universe олон нарны
системийг амьдарч байдаг " Дугуйны нь эхлэн
& Төгсгөл & дахин боловсруулах ".

1GOD Энэ (ажил) гэж нэрлэдэг 3 дахь өдөр

4 өдөр
1GOD дараа нь / түүний бурханлаг сайхан тоосго нь нэг хэсэг, "эх Сэтгэл"
хэсгийг бий болгох бүрийн хослолыг өгчээ. тус бүр
"Soul" барилгын тоосго нь хослуулан шинэ бүтээлийн үзэл өөрийн хэсгийг
хүлээн авна.

барилгын тоосго нь хослол нь Soul returnes байх зогсоосон үед 1 БУРХАН туршлага
талаар тайлагнах нь байсан (Aft- erlife) . Дараа нь 1GOD Soul барилгын тоосго нь
нэг хослолын нууцтай руу илгээх юм (Хувилгаан) . нь Soul туршлага нь тодорхой
түвшинд хүрсэн үед энэ нь байрладаг 1GOD
(Болсон "Мөнхийн") нь Кастодиан шиг Тэнгэр дэх (Angel) .
1GOD Энэ (ажил) гэж нэрлэдэг 4 өдөр
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5 өдөр
1GOD Evolution ертөнц зарим онцгой нөхцөл бий болгох нь
toyed. тодорхой чиглэл болгон сануулъя байсан эдгээр гариг,
харилцан хамааралтай орчин, амьдрах хэлбэрийг бий болгосон
байна.

Дэлхий Ийм Planet байна!

Дэлхий хувь заяаг Solar- системд Sun-аас 3-р гариг юм. Дэлхий Sun & 1 тойров
Moon Дэлхий тойров. Planet хүн гэх мэт зүйлийн сая сая гэр орон юм.
харилцан хамааралтай орчин (Байгаль орчин) & Амьдралын хэлбэр (Ургамал,
амьд биес) Энэ болгох " Бидний гэр'.

Planet Дэлхий Бидний гэр
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1GOD Энэ (ажил) гэж нэрлэдэг 5 өдөр

өдөр 6
1GOD Тэнгэр элч нар сүнслэг ертөнцийн туслах байсан. Одоо амьдралын хэлбэр
бол физик ертөнцийн туслах хэрэгтэй.
1GOD Planet Earth хүн төрөлхтөнд танилцуулах хангалттай дэвшилтэт байсан нь
тогтоогджээ.
1GOD бий болгосон 3 уралдаанууд & Evolution cheekily 1 хөгжсөөр. 1GOD 3 + 1 уралдаанд хамт аз
жаргалтай байна & боловч өөр өөр тэнцүү болгон хардаг. 1GOD
Арьс үндсээр-Шударга, холимог үүлдрийн нь доромжилж байна & humankinds Хувь тавилангийн багтахгүй
байхгүй бол хүсдэг. Арьс үндсээр-Шударга арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах биш юм ч сохор шүтлэг 1
Тэмцээний өөр уралдах илүү гэсэн үг биш юм. Арьс үндсээр-бүрэн бүтэн байдлыг дагахгүй аваас нь
доромжлолын хэнд ч хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй хагас үүлдрийн гологдол бий болгож байна 1GOD-ийн

загвар.
Хүмүүс, хар арьстай, wiry хар үс, бор дэлхий дээр өөр ямар ч
бүтээл илүү ухаалаг руу харав.
1GOD Би та нарыг бий болгосон учир нь тэдэнд Хар гэж бахархаж байж байна.
"Африкийн" өөрийгөө дуудлага хаана ч чи амьдрах болно. Та нэрийг нэмж
Африк гадна амьдрах ёстой

Овгийн та буудал (Та АНУ-ын овгийн хамт амьдардаг)
'Африк гаралтай Америк'. бахархаж шаардлагатай байдаг маллах зэрэг байх ба таны туургатны дотор
үржүүлж: Арьс үндсээр-Intregrity.

хар хүн үржүүлж хувьд тэд төөрч эхэлсэн. Тэд Африк, Persindia, Номхон далайн
& Монгол олж болно.
Дараа нь тэд Амазонид & Америк боол, зарц гэх мэт Europa гэж
Европын дээрэмчид танилцуулж байна.
Гэсэн хэдий ч хүйтэн уур амьсгалын хар хүмүүст ашигтай биш байсан. Мөн
хувьсал маш удаан байна. 1GOD 2 шинэ арьстан үүсгэхээр шийдсэн юм.
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Монгол улсад 1GOD үүнийг нь цайвар шар tinge өгөх нь хүний арьсны өнгө
өөрчлөгдөж, үс нь хар үлдсэн боловч шулуун болсон & бор нүд налуу болжээ. 1GOD
Би та нарыг бий болгосон учир нь тэдэнд хамгийн налуу нүдтэй байх нь
бахархаж байх гэнэ. Өөрийгөө Дуудлага "Монгол" хаана ч чи амьдрах болно.

Та Монгол гадна амьдрах ёстой та байх овгийн нэрийг нэмнэ. (Та Европын
овгийн хамт амьдардаг) "Монгол-Европын".
бахархаж шаардлагатай байдаг маллах зэрэг байх ба таны туургатны дотор үржүүлж: RacialIntregrity. налуу нүд Хүн үржүүлж, Америк, Амазонид, Номхон далайн, Persindia & Europa рүү
тэнүүчилж.
Europa онд 1GOD цагаан шаргал, улаан шулуун, эсвэл Долгионт үстэй, цэнхэр, хөх
саарал, ногоон нүдтэй аль нь цайвар, улаан өнгөт арьстай хүнийг бий болгосон байна. 1GOD
Би та нарыг бий болгосон учир нь тэдэнд хамгийн Цайвар байх бахархах хэлж байна.
your- өөрийгөө Дуудлага "Европын" хаана ч чи амьдрах болно. Хэрэв та амьдрах ёстой

Europa гадна та байх овгийн нэрийг нэмж (Та Амазон овгийн хамт амьдардаг) "Европын
Амазон". бахархаж шаардлагатай байдаг маллах зэрэг байх ба таны туургатны дотор
үржүүлж: Арьс үндсээр-Intregrity. Эдгээр хүмүүс нь бусад аймгуудад (дотоод & далайгаар)
усаар аялах илүүд.

Гэсэн хэдий ч 2-хувьсал зогөсох-ийн гарлаа. Европчууд арьсны
өнгөтэй арьс, хар хүрэн шулуун үс, бор нүд зөгийн бал болсон
цайвар. Эдгээр хүмүүс нь баруун Persindia, хойд Африк, өмнөд
Europa дотор тэнүүчлэн & одоо бүх муж дахь энэхүү байна.

Europa онд хүн өөр нэг их хар арьс буцаж хөгжсөөр ч хар
шулуун үс, хар нүдтэй байв. хөгжсөөр
1GOD Evolution тул та хийсэн, учир нь тэдэнд Хар гэж бахархаж байж байна.
Өөрийгөө "хувирсан" хаана ч чи амьдрах болно гэж нэрлэдэг. нэмж та
Persindia гадна амьдрах ёстой

Хэрэв та байх овгийн нэр. (Та Океанийн овгийн хамт амьдардаг)
"Хөгжсөөр-Океанийн". бахархаж шаардлагатай байдаг маллах зэрэг байх ба таны туургатны дотор
үржүүлж: Арьс үндсээр-Intregrity. Эдгээр хүмүүс Persindia дотор тэнүүчлэн & одоо бүх муж дахь
энэхүү байна.

Тайлбар! хүн төрөлхтөн Орчлонгийн өөр бүх шиг төгс бус, өөр өөр, өвөрмөц л
арга зам байна 1GOD Энэ дуртай.
1GOD уралдаанд тус бүрт өгсөн (3 + 1) өвөрмөц онцлогтой байдаг. Холимог нутаглана
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устгах 1GOD -Ийн дизайн.
1GOD Хар, цайвар & Ташуу Eyed: 3 арьс өнгөөр ялгаатай хүссэн юм. гэхдээ 1GOD 4 гэж Evolution
хар арьстан хүлээн зөвшөөрөгдсөн -р уралдаан. 1GOD
мөн Арьс үндсээр-Шударга хадгалж хүсдэг. Энэ нь ямар ч interracial бэлгийн дур хүслээ хангаж, эсвэл
үржүүлбэл гэсэн үг юм. 1GOD Гэхдээ өөр өөр тэнцэнэ гэсэн 3 + 1 уралдаанууд хардаг.

3 + 1 Арьстан бүрдүүлдэг 7TRIBES олон тэр амьд
SHIRES ( Нүүр хуудас) . 7 Хэлний & маш олон аялгаар ярьдаг ярих

. Бие даан удирдан зохион байгуулдаг 7Provinces . 1GOD
хэлний олон янз байдлыг дуртай. Бус, дэлхийн хэл

(Babel цамхаг & NY ихэр цамхаг санаж) .

3 + 1 Арьстан тэгш боловч өөр өөр
1GOD Сүүлийн 5 өдрийн & өнөөдөр хүрч байсан ямар баяртай байсан юм. 1GOD Сүүлийн
ажлын долоо хоногт тусгасан &-аас дараагийн ажлын долоо хоногт plan- Ning эхэлсэн.

1GOD Энэ (ажил) гэж нэрлэдэг өдөр 6

7 өдөр
1GOD нь үлдсэн байсан ... Бясалгаж & Мөнхийн-Soul дотоод эв нэгдлийг & аз жаргалыг
хайж залбирч. Тэнгэр элч нар, дуу хөгжим хийсэн дуулж, бүжиглэж, инээд хаа сайгүй
сонссон юм. 1GOD Хэрэв бүх эдэлж энэ бүх merriment дунд байсан юм.

1GOD гэж нэрлэдэг энэ (Үлдсэн) 7 өдөр Хөгжилтэй өдөр Кастодиан-Guardian байна.
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7 өдөр Бүтээл Кастодиан-Guardian Kalender үндсийг бүрдүүлдэг. Тайлбар! урт нь 1GOD Гэгээн
Валентины өдөр Earth-ийн өөр байна.

CG Kalender төлөө "олон сэдэв байна Хөгжилтэй өдөр':
Баяр, дурсгалууд & Shames.

CG Kalender Нью-Нас цаг хугацаа удирдлагын нэг хэсэг
юм:
CG Klock ~ Цагийн гурвалжин ~ шөнийн-Curfew ~ Өдөр тутмын
хэвшмэл ~ Өдөр тутмын-Залбирал ~ CG Kalender ~ Fun өдрийн
сэдэв ~ CG Төлөвлөгч ~

DO - ёстой:
1GOD Өдөрт 6-нд 5 хоног таны ололт амжилтыг томилгоо үнэлэх жишээ ажлыг тогтоосон, ямар ч дуусаагүй
ажил, төлөвлөгөө нь ирэх долоо хоногийн ажлаа хийж дуусгана. Өдөр
7 амьдрал сайхан амрах байх нь Хөгжилтэй өдөр, Баяр хөөр ... цугларалт очиж

арьс өнгө, бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах ямар ч interracial маллах буюу үржүүлж!

Evolution саад байхгүй юу ямар ч генетикийн-өөрчлөлт, клон ,. . .

Авсанд, хувилгаан, үхэшгүй байдал & Тэнгэр элч нар итгэдэг. Ид шид, Зөгнөлт 1GOD байна Мөнхийн-Soul
зүйл нь амьд бүр сүнс байдаг юм.

Аж төрж байна вэ гэхэд: "Эхэнд цикл ба төгсгөл, дахин боловсруулах" (CB & E & R)

Ид шид, Зөгнөлт 1GOD Бүтээгч & Мөнхийн-Soul байна бие махбодын болон оюун санааны ертөнц
Бүтээгч. Evolution & хүн төрөлхтний Бүтээгч байна.

1GOD-ийн Дизайн ариун нандин юм! доромжилж оролцох 1GOD, Энэ нь хувьслын халддаг. солих нь 1GOD
-Ийн загвар нь олон нийтэд гэмт хэрэг юм.

WARNI NG !!!
Planet Earth & хүн төрөлхтөн "Attack" дор байдаг! Хүчирхийлэл, бохирдол ба Wealth-апартейдийн
биднийг тусдаа урагдалт байна! Хүчирхийлэл, Stop Pollut- унтаж & эцсийн Wealth-апартейдийн
шийтгэх. 1GOD үзэж байна.
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1GOD
харж байна
Эртний - Times би

1-р иргэншил! -2.100 * жил
* Нью-Нас шинэ цагийн удирдлагын хэрэглэгддэг: Кастодиан-Guardian Kalender

Хүн төрөлхтөнд босоо явж сурсан, жимсгэнэ, самар цуглуулах & үндэс дээр ХХК-. Хүмүүс
манлайлал шаардлагатай үр дүнд амьдрах нэмэгдүүлэх бүлэглэсэн. Хамгийн хүчтэй Тэрээр Дарангуйлагч
& гол үржүүлэгч болсон.
Хүн төрөлхтөнд агнах арга хэрэгслийг ашиглан, анчин нь дэвшилтэт арга хэрэгсэл
үйлдвэрлэгч болсон юм. Харамсалтай нь багаж нь зөвхөн ан төдийгүй ашиглаж байсан амийг
нь хөнөөх бусад хүмүүс (Эсэргүүцэн & хүчиндсэн & амь насаа алдсан нь бусад хүний хувиа
хичээсэн дээрэм тонуул) .

Хүн төрөлхтөнд бүлэг гэж ан илрүүлжээ
(Багийн ажил) ямар нэг анчин илүү амжилт авчирсан. Энэ нь
төлөвлөж, бусад бүлгийн агнуурын аялал & довтолгоон зохион
байгуулж хүргэсэн.
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Хүн төрөлхтөнд боловсруулсан дууны шуугианууд нь, нүүрний дохио зангаа, биеийн хэлний
харилцах. үг хэлэх & хэл Тэргүүний. Эдгээр ур чадвар суралцах & заах хүргэсэн. бүлгийн
Туршлагатай гишүүд сургалтын бүлгийн гишүүдэд олж авсан мэдлэг дээр баталсан. Гарчигууд
хамрагдсан Хоол хүнс, ан агнуур, зуурмагийн хаталтаас, оёдол, хэрэгсэл гаргах, хэрэгсэл
хэрэглээг, дохио зангаа, grunts & илтгэл цуглуулах.

Хүн төрөлхтөнд хүйтэн уур амьсгал руу нүүж хувьд тэд ан

- , Furred амьтан сон тэднийг гэзэгтүүд ба тэдний биеийг хамрагдсан (Загварын
эхлэх) . Яс хэрэгсэл болон хувирсан байна. Оёдлын боловсруулсан ба арьсыг &
үслэг эдлэл дээр ашигласан байна.

Агуй & урц байр болсон байна. Гал гаргах хоол хийх хүргэж
боловсруулсан байна. уран зураг, сийлбэр, шавар загварчлал гэх мэт
уран сайхны ур чадвар үзэгдэв.

Хүн төрөлхтөнд боловсруулсан шашны итгэл үнэмшил.
Evil Бөө мөргөл, зан үйл цусан тахилга дамжуулан Бурхан хахуульдах
боловсруулсан. Тайлбар: 1GOD Тахил хүсэхгүй байна

(Цуст болон бусад) . Кастодиан Guardians бүх тахил эсэргүүцдэг. 1GOD хахууль
болохгүй эсвэл худалдан авч болно.

Бусад хүмүүс өвс үрийг хөрсөнд дээр унасан & тариа хүргэсэн
дэвсэлжээ гэдгийг мэдэж билээ. Энэ нь аж ахуй эрхлэх нь 1-р алхам
байсан юм. гэсэн үг ард түмнийг аж ахуй төөрч байгаагүй. Байнгын байр
боломжтой болсон. Зарим Хүмүүс суурьшсан болсон.

Хүмүүс бараа солилцох хүргэж мэргэшсэн эхэлсэн (Мах, арьс, багаж хэрэгсэл, шатсан шавар ..) . Анчид
суурьшигчид нь бараа солилцох юм. суурин бараа солилцох юм өнгөрөх Нүүдэлчин.

Чөтгөр нь Нүүдэлчид (Дарангуйлагч) удирдагчид дээрэм
тонуул, суурин хүчин устгах & суурьшсан алах болно. барилга,
устгах, дахин засварлах мөчлөг байгуулагдсан.
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жад, нум, сумтай ан боломжийг, түүнчлэн хүний хядлага
нэмэгдсэн аль аль нь.
зэвсэг өөрсдийгөө хамгаалахын тулд гэж оршин суугчид шинэ агнуурын
хэрэгсэл ашигласан байна.

Анчид мал хянах, тэдгээрийг дараах ашиг тусыг мэддэг
болсон. Ан агнуурын дунд болсон
. A нүүдэлчин амьдралын хэв маяг боловсруулсан. амьтан
гаршуулан 1-р алхам.
Оршин суугчид жижиг амьтан гэршүүлжээ. Оршин суугчид малтай ойр харилцааг боловсруулсан. Гэрийн
тэжээмэл амьтад нь тэдний эзэн & хамтрагч нь хүний хэрэгцээ гэж мал accep- өөдөөс харж суусан
хүн гэхэд боловсруулсан.

амьтан гаршуулан хэрэгсэл, зэвсэг, Бартерыг нь хоол хүнс, арьс, яс хангамж
сайжирсан.

Соёл иргэншил дууны дам яриа илүү сайн харилцаа хэрэгтэй. бичих
ур чадвар дэвшилтэт зураг. тоо нэмэгдсэн байхад хүний
хөгжлийн хурдасгах эхэлсэн.

дугуй хүмүүс илүү гар хийсэн. Тэд илүү их бараа зөөх хурдан & удаан хол явж болох юм. Ямар
дугуй газар дээр усан дээр хүрч далбаа юм. Raiders (Nomad & итгэмжлэгчийн) тэдний гэмт
хэргийн үйл ажиллагаанд аль аль нь байсан.
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Nomad Raiders удирдагчид олз 1-р сонголт байсан
- унтаж бусад Raiders илүү тэднийг илүү чинээлэг болгож байна.
Хөдөө аж ахуй иргэд ихэвчлэн бас хамгийн амжилттай фермер, эсвэл barterer удирдагч гэж
сонгосон. Удирдагчдын аль аль нь төрөл хөдлөх хөрөнгийн төлөвлөлт боловсруулсан. Хүсэл
тэдний хүүхдүүдэд хүч, эд баялаг дээр улиран тохиох болно. удамшлын Tyrannies * нийтлэг
болсон. Удирдагчид өөрсдөө санаа өгсөн
(Хааны) цол хэргэм, "хаад" * . Зарим нь эрчим хүчний хуржээ удирдагчид Бурхан гэж
мэдэгдсэн.
* Кастодиан Guardians Удамшлын Tyrannies & хаад Чөтгөр гэж эсэргүүцдэг.

Итгэмжлэгчийн Хаан-ын бүтээх бат бэх бэхлэлт & байгуулагдсан бүрэн цагийн зэвсэглэсэн эрчүүд (Харуулууд
...) Шашны удирдагчид мөргөлийн өндөрлөгүүдийг барих (Ариун сүм ...) .

Graveyards & бунхан (Elitist, pompous ..) Авсанд шилжих нь элбэг болжээ.

Худалдааны чиглүүлэлтүүд нь хөгжсөөр. Харамч Evil хаад тэдний цэргийн бүлэглэлүүдийн & байгуулсан
эзэрхэг түрэмгий эзэнт гүрэн эдгээр дагаж (Иргэншил) . Эдгээр Civili- zations хүчирхийлэл захирч,
хүчирхийлэл болсон байна.

Бүх зүйл эхлэл ба төгсгөл тийм соёл иргэншлийн хийж байна. beginnING үед тэмцэл & хүчтэй шашны итгэл байна. Амжилтын struggле сольдог.
Энх тайвны: , Эд баялаг, хүн амын тоо нэмэгдэж ажлын байртай ёс зүй
бууруулдаг чөлөөт цаг & уйтгар нэмэгдүүлдэг. Уйтгар ёс суртахуунгүй
хүргэдэг. Энэ нь муудах донтох нэмэгдүүлдэг. Энэ бол хариуцлагагүй нь
шашнаа солих (Зөвхөн HAV
- унтлагын хөгжилтэй) , Тэнэг эрх чөлөө, философи outrages.

тэмцэл эцсийн муудах & тэргүүлэх нь зогсонги багц зогсоодог бол.
хүн төрөлхтөнд боловсруулсан 1GOD итгэл үнэмшил:
Эртний-Times биднийг 3 "True" элч өгсөн (Akhenaten, Күнзийн, Invoker) . 2 'Хуурамч' элч (Мосе ба
Будда) & Муу, Anti-БУРХАН тахин шүтэх: 'Bad-Үр " (Израилийн хөвгүүд) , нь одоо үйл ажиллагаа
явуулж байна.
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Akhenaten ( Amanhotep IV) Африк-шинэчлэгч Akhenaten дэмжих 1GOD аль аль
нь эр (Тэр) & эмэгтэйлэг (Түүний)
нэгэн зэрэг. бүх бүтээл нь ирсэн бол 1GOD & Бүтээгч дотор байсан юм! ямар ч дүр төрх бол 1GOD
байна! Энэ нь нарны гэрэл тэнд дэлхий дээр амьдрал байгаа гол шалтгаан нь байсан юм!

Akhenaten "Аз жаргал" үргэлжилсэн зам болох гэр бүлийг & гэр бүлийн хуваалцах дэмжсэн. Хүн
төрөлхтөнд & Амьдрах хооронд сурталчилсан Хармони! хилийн маргааныг шийдвэрлэх
дайнд гаруй сурталчилсан дипломат. жижиг блокуудыг ашиглаж барилга дээр Sped.

Akhenaten бардамнан "цорын ганц Хүү" гэж мэдэгдсэн * нь 1GOD ( хуурамч) .
Тэр Харийн шашинтнууд "дуусах нь зан үйл, шүтлэг, бэлгэ тэмдэг нь тэдний газар дахин
чадаагүй . Pageants "түүний оршин арилгах гэж оролдсон.

* Есүс (Хуурамч Мессиа) ижил бардам үгийг ашигласан (Plagiarized) .

Invoker ( Zoroaster) Сайн Mind & ажиллагааны Persindia Эртний цагт нь 1GOD элч
болох тохиромжтой хүнийг олжээ. Сайн Оюун ухаан ба сайн арга хэмжээний Invoker
(Zoroaster) .
Akhenaten нэгэн адил тэрээр дэлхий дээр амьдрал Нарны ач холбогдлыг харсан!

" Invoker Маш буруу байсан Супер хүний амлаж (Мессиа *)
ирнэ. Энэ бол Супер хүний хийж байсан хүн төрөлхтөн аз жаргалтай,
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бүх асуудлыг шийдэж Олон Гаж урсгал энэ нь буруу мэдээг аваад & нь Мессиаг
амласан.

*

Тайлбар! Ямар ч супер хүн (Мессиа) бүх асуудал хүн төрөлхтөн аз жаргалтай & шийдвэрлэх болгох

ирж байна. 1GOD Тэд хангалттай хөгжсөн байна гэсэн нотолгоо нь хүн төрөлхтнийг хүсдэг. Аз жаргал
ба Асуудал sol- ving зохицуулах хэрэгтэй. 1GOD Энэ боломжууд байна цаана байгаа нөхцөлд хүн
төрөлхтнийг туслах болно.

" Invoker " Зарим суурь үнэнийг тогтоосон байна:
1GOD бие махбодын болон оюун санааны ертөнц бүтээгч юм.
1GOD Бүхний Дээдийн гэж шүтдэг байх юм.
Шүтэн бишрэх нь гэртээ, орон нутагт аль алинд нь хийж болно. Хүн бүр өөрсдийн олон нийтийн
сайжруулах чиглэлээр идэвхтэй ажиллах ёстой. ус, газар, агаар мандлын бохирдлыг эсэргүүцдэг.
авлига, шударга бус явдлыг эсэргүүцэж байна.

шашны ёс суртахууныг & нийгмийн шударга ёсыг дэмжинэ.

Тайлбар! Персийн Invoker сургаалуудыг хүлээн үед тэд цаг үеийн хамгийн агуу эзэнт
гүрнийг байгуулж хөгжжээ. Invoker сургаалыг самнах тивд дараа. Перс тэдний хөгжил
цэцэглэлт / нөлөөгөө алдсан байна.

Тэр үед бусад улмаас хувьслын өөрчлөлт мэдээллүүд нь дахиж холбогдох биш юм. "Invoker"
дэмжигчдийн хувьд (Zoroastrians, Parsi)
энэ нь өөрчлөх цаг нь болжээ 1GOD-ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ:

" Хууль, Өгөгч Манифест ".
Кастодиан-асран хамгаалагч "санал болгох нь дагалдагчид нь бус
хүчирхийлэл, эв & найрамдлын чидун салбар" нэгдэх нь сайн оюун
ухааны Invoker & Сайн ажиллагааны "
1GOD 1Faith 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид тархаж байгаа
1GOD-ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ ' Хууль Өгөгч Манифест "!

Күнзийн
Эртний удаа Монгол Улсад ( муж)
1GOD хүн хүн төрөлхтөнд зөвлөгч болох
тохиромжтой олдсон:

Күнзийн!
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Мэргэн Ухааны Күнзийн үг!
Та өөртөө хийж хүсэхгүй байгаа зүйлийг бусдад бүү хий!

Та нар өс хонзон нь аялах өмнө 2-р булш ухаж!
Бүх зүйл өөрийн гоо сайхныг байдаг хэдий ч хүн бүр түүнийг хардаг!

итгэлтэй & чин сэтгэлээсээ 1 гэж зохион -р зарчим!
уур хилэн мандах үед, үр дагавар гэж бодож байна!

компани, чанд энгийн, даруухан буян ойрхон байна!
зөв, үүнийг хийх биш юм юу харахын тулд, эр зориг, эсвэл зарчмыг хүсч байна!
Би сонсох, би мартдаг. Би харж, би санаж байна. Би ойлгохгүй байна.
Амьдрал үнэхээр энгийн байдаг, гэхдээ бид үүнийг төвөгтэй болгож шаардах уу!

Бодит мэдлэг хэн нэгний мунхагийн хэмжээг мэдэх явдал юм.

зөвийг тулгарсан буцаасан нь үлдээх зориг дутагдаж харуулж байна.
Энэ нь та урт та зогсоож чадахгүй бол хэрхэн удаан явах нь хамаагүй.
Ариун журам ганцаараа зогсож үлдсэн байна. Тэр хүн энэ нь хөрш байх болно үйлддэг.

Даруу ч ярьдаг тэр нь энэ хэцүү үг сайн хийх олж болно!
Бидний хамгийн агуу алдар суу, гэхдээ бид хийх бүрт босож хэзээ ч унаж биш юм!

ард түмэн үйл ажиллагааны замыг дагаж хийж болно, харин тэд үүнийг ойлгохын тулд хийсэн
байж болно!

тав тухтай хайрыг үнэлдэг эрдэмтэн нь эрдэмтэн гэж байх тохирох ороогүй байна

илүү хүн, сайн бодол дээр бясалган илүү түүний дэлхийн & том нь дэлхийн
байх болно.
сайн засаглалтай улс оронд ядуурлыг ичих байх ёстой зүйл юм. муу
зохицуулна оронд, эд баялаг ичих байх ёстой зүйл юм.
Мэргэн ухаан, нинжин сэтгэл, эр зориг эрэгтэй 3 нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн ёс суртахууны
чанарууд байдаг.

"Күнзийн" дэмжигчдийн хувьд энэ нь өөрчлөх цаг болжээ 1GOD " ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ: " Хууль,
Өгөгч Манифест ".
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Кастодиан-асран хамгаалагч "санал болгох бус чидун салбар

- Күнзийн шавь нь хүчирхийлэл, эв нэгдэл, найрамдал
нэгдэх:
1GOD 1Faith 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид тархаж байгаа
1GOD-ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ ' Хууль Өгөгч Манифест "!

хиндуйзм
Энэтхэг хойг дээр эртний цагт (Гималайн нурууны Индус-голын
системийн & өмнөд зүүн) ард түмэн уламжлалт шашны гүн ухаан
phies боловсруулсан. Тэд довтолж байна. булаан өөрсдийгөө
ялгахын тулд. орон нутгийн иргэд Хинду өөрсдийгөө нэрлэдэг!
Англи булаан эзлэгч, occupier, дарлагч, мөлжигч, орон нутгийн шашны
бичээсүүдийг гэж нэрлэдэг: Хиндуйзм!

олон ариун ном бичиж өөр өөр хүмүүс байсан. Нэг шашин биш, харин шашны
философийн нь гэр бүлийн бий болгох. Энэ нь цуглуулах, агуулна "Хиндуизм"!

Хинду карма зохицуулна төрөлт, нас баралт, төрөлдөө нь мөчлөгийн итгэдэг
А сүнс дараагийн амьдралд дамждаг. Түүний дараагийн хувилгаан өмнөх амьдрал хэрхэн амьдарч байсан
талаар нь үргэлж хамааралтай байна.
Хинду текст (Жишээ нь, Ведүүд) "Мэдлэг" авчирдаг. Олон судар "ёс зүйн дүрмийг ',' хууль '&' хүлээсэн
үүргээ биелүүлэх нь" хэлэлцэнэ. "Хиндуйзм" амьдралын нэг арга зам юм.

Олон Хинду нь Агуу Нэгэний хувьд шаардах ( 1GOD ) . Хинду судар-ны өдрийн байдаг. Энэ нь Хинду-ийн
хүлээн авах цаг болжээ 1GOD Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ:

The Хууль, Өгөгч Манифест !
Кастодиан-асран хамгаалагч "санал болгох бус чидун салбар

- Хиндуизм дагалдагчид нь хүчирхийлэл, эв нэгдэл, найрамдал
нэгдэх:
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1GOD 1Faith 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид тархаж байгаа
1GOD-ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ ' Хууль Өгөгч Манифест "!
Тайлбар! Энэ нь санал болгох нь мөн Жайнизмыг & Sikhism дагалдагчид хамаарна.

Жайнизмыг Энэтхэгийн эртний шашин ангижралд & аз жаргал гэж арга замыг заадаг. harmlessness
& огоорол нь амьдралаар амьдрах юм. гол зорилго нь Жайн амьдрал сэтгэлийн ангижралд
хүрэх явдал юм.

Sikhs
шашин хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. дэлхийд
амьдарч & амьдралын өдөр тутмын асуудлыг даван
туулах байна.

Bu ddha ( Siddhartha Гаутама)
Буддын шашин бол шашин биш юм. Энэ нь булай hallucina- бодлыг &
дам яриа үндэслэн зарим үзэгдэл цуглуулга юм. Энэ нь ямар ч
сүнслэг холбогдсон байна

1GOD!
Буддын шашин, Siddharta Гаутама нь хэлэхийг дээр суурилсан.
Тэр сайн унтраах гэр бүлээс гаралтай. Хэн Гималайн амьдарч байна. Siddharta нь
хамгаалалттай & хүчингүй амьдралаар амьдарч байсан. Siddhartha өөрийн
хамгаалалттай амьдралыг орхисон. HE олох замаар гэгээрэлд хайж байна 1GOD! Siddharta
олж хэзээ ч 1GOD.

Siddharta мацаг барих гэж оролдсон. Түүний үхэж тархины түүнд хий өгчээ. HE
ургамлын гаралтай бэлдмэлийг, мөөгөнцөр хичээсэн. Түүний тархи нь түүнд
хий өгчээ. Бясалгал ирэх байсан юм. Түүний тархи нь түүнд зарим нэг
үзэгдлийг өгөв. Siddhartha олж чадахгүй биш үү 1GOD.

Siddharta түүний амьдрал туршлага & Тэр юу сурсан талаар ярьж, олон
нийтийн уулзалт зохион байгууллаа. өмнө нь удаан хугацааны туршид шүтэн
бишрэгчидтэй хамт retold Түүний илтгэл бичиж байна. дам яриа Siddhartha-ийн
байх нь (Одоо Будда гэж нэрлэдэг) Анхны үг, утга алдагдсан байна.
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Түүний ойлголт нь эрүүдэн шүүж тархины дээр суурилсан байдаг ба тэр олж
хэзээ ч учраас 1GOD. Буддын шашин ба хүн төрөлхтний хувь тавилан хүрэх
ямар ч хэрэггүй юм.
Буддын шашинтнууд "шашин хайх ёстой!

Кастодиан-сахин хамгаалагчид " санал нэгдэх "Бурхан багшийн"
дагалдагчид нь бус хүчирхийлэл, эв & найрамдлын чидун салбар:

1GOD 1Faith 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид тархаж байгаа
1GOD-ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ ' Хууль Өгөгч Манифест "!

B зар Үрийн тахин шүтэх ( Израйлийн)
Энэ нь тахин шүтэх 4000 жилийн настай гэж үздэг аж. Тэд өөрсдийгөө Израйлийн гэж нэрлэдэг.

Тэдний шашны бүтээлүүд дам яриа, fabels, & шидэт үлгэр дээр суурилсан түүхэн уран зөгнөл байдаг.

Тэд ёс бусыг inbreed.
1GOD Тэдний хэрцгий зан, тэдний
паразит шунал нь уурлуулсан байна. Тэд
амласан газар байна гэж үздэг.

Тэд амласан газар нутгийг авчээ. Одоо 1GOD Израйлийн тэнд & өөр хаана ч амьдраасай гэж
хүсдэг. Хүний бүр тэднийг орхиж, эсвэл Израильд тээвэрлэнэ туслах ёс суртахууны & иргэний
үүрэгтэй.

уур бүү хий 1GOD цаг алдалгүй Израйлийн илгээх " амласан Газар'.
1GOD үзэж байна.
Кастодиан-сахин хамгаалагчид " 'Bad Үр тахин шүтэх (Израйль)'
дагалдагчид нь бус хүчирхийлэл, эв & найрамдлын чидун салбар санал
болгож байна. нэгдэх:

1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians тараах нь
1GOD-ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ ' Хууль Өгөгч Манифест "!
ТАЙЛБАР! Израйлийн оюун санааны (Рабби) тавтай морилно уу биш юм.

18

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Кастодиан Guardian Нью-Нас цагийн удирдлагын

Зайны - Өнгөрсөн

- 2,100 нь -1.400 жил

Энэ нь БНХАУ-ын Алтан-Нас байсан юм. Тэд стандарт цаас гаргах rocess зохион бүтээжээ. гахайн
төмөр хөрвүүлэгдэх нь төмрийн хүдэр, ширэм, төмөр, ган үйлдэгдсэн. хүрэл ба төмөр сайжруулсан
хайлуулах арга хөдөө аж ахуйн багаж хэрэгсэл, мужаан багаж хэрэгсэл, хоолны хэрэгсэл, дотоодын
хэрэгсэл, зэвсэг дэвшилтэт хүрээнд хүргэсэн. таталтаар ашигласан байна. Торгоны зам
байгуулагдсан. Европ руу Хятадаас Энэ худалдааны зам баялаг агуу эх сурвалж юм.

Зайны өнгөрсөн Грек & Ромын соёл хайлуулж хардаг. Ромын эзэнт гүрний эхлэл. Ром
хүн төрөлхтөний түүхэн дэх хамгийн агуу plagiarizers "байсан юм. Тэд сайн санаа,
хэрэглэх даяар ирээд (Загвар) , Систем нь хуулж (Шингээж) энэ нь. Дараа нь тэд
илүү амжилттай болгох гэж оролдсон. Тэд захиргаа, архитектур, боловсрол, хууль
тогтоомж, цэрэг, шашин, шинжлэх ухаан нь энэ юм.

Ром aRoman буцаж ус руу нь газар дундын тэнгисийг болсон. боолууд баялаг
үйлдвэрлэсэн & цэргийн баталгаажсан & эзэнт гүрнийг өргөжсөн. Мөнгө-зээлийн &
зарга эзэнт гүрний дотор томилгоо & нөлөө enrich- гол маршрут болсон. Christian
Zealots & Германы цэргүүд гэхэд Ромын эрх хүчийг сулруулж Ромын эзэнт гүрний
салгах хүчээр!

13 бүлэг 1 -р Христэд итгэгчид!
" Групп нь 13 " 1 шашны шинэчлэгч бүрдэж (Есүс, мужаан Хүү) & 12 авч руу
Израйлийн & бус Израйлийн дагалдагчид (Шавь нар) .
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Оршил, байршил: Есүс төрсөн & Палестины Ром эзлэгдсэн нутаг дэвсгэрт амьдарч
байсан Израилийн боловсролтой байна. Израйлийн Палестины томоохон угсаатны бүлэг
юм. наад зах нь Ром эсрэг эсэргүүцэлтэй байлгахын тулд, Ром Израйлийн нь хаан байх
эрхтэй. Гүйцэтгэх Шүүхийн эрчим хүчний нутаглаж байв.

Оршил, буруу ойлголт 1: Есүсийн эцэг эх нь Иосеф, Мариа Учир нь Ромын тооллогын биш,
Палестин замаар аялсан боловч өрийн цуглуулагчдад хугацаанд байсан. Иосеф мөнгө
зээлдүүлэгч мөнгө зээлж байсан (Багш нар нэгдмэл сонирхолтой зээлийн акул) ажилд
материал. Түүний Үйлчлүүлэгч Ромын иргэн төлөхгүйгээр гэнэт орхисон. A зохиолч зорчих
шалтгаан өгөхийг хүсч байсан хэдий ч бодит шалтгаан нь үйл явдлыг авч (Ромын тооллого) гэж
үнэмшилтэй сонсогдсон (Уран зохиолын-эрх чөлөө) . Бусад зохиолчид л энэ fabel хуулсан.

Оршил, буруу ойлголт 2: Ядуу зүдүү Иосеф ба Мариа хугацаанд
байсан Иосеф хөвч хөндүүлэх үед гэмтэлтэй байгаа, хүүхэдтэй байж
чадсангүй. Мэри хүчингийн ичгүүр хамгаалах, preg- хилох болсон. 1GOD
буруутгаж байна
(Гайхамшигтайгаар virginal үзэл баримтлал) .

Оршил, буруу ойлголт 3: Алс-Дорнод Astronom- цагчид супер
Нова нь у portant хүн төрсөн гэсэн тэмдэг байна гэж үздэг байлаа. Зохиолчдын
3 Хаад тод од харсан & хааны төрсөн харж ирсэн бичжээ.

Оршил, Есүс: төрсөн (Төрсний-огноо нь тодорхойгүй) мужааны нь Палестин Хүү нь түүний эцэг худалдааны
дараа нь бүх HE Сөнөсөн-тэнгисийн ойролцоох тахин шүтэх ёс суртахууны боловсрол олж авах нь нэгдсэн
сурсан. Тахин шүтэх Есүсийн Уучлал "& хуваалцах" сургасан ч ижил хүйстнүүдийн түүнийг илчилсэн юм.
Ахлах тахин шүтэх гишүүд хэзээ нэгэн цагт залуу тахин шүтэх гишүүд participa руу албадан байдлаар

- түүндээ хүрэх гомосекс туршлага, дараа нь уучлал төлөө залбирч ". Есүс аялж
номлогч болж үлдсэн.
Тайлбар! гетеросекс бүр адил Есүс (Хэвийн) ижил хүйстнүүдийн нь софтвэр revulsion & жигшил байна (Бэлгийн
тахир дутуугийн) . Есүс forgive- Ness тэврэн харин түүний зүрх сэтгэлд тэрээр ижил хүйстэнүүд уучилж
чадахгүй байна.

Есүс orate нь Гаж урсгал заадаг байсан (Олон нийтийн өмнө үг хэлэх) Гэхдээ бичих байх. Юу ч
Есүс алдсан байна гэжээ. Есүс юу гэж хэлснийг мэдэх мэдэгдсэн бүтээлүүд "Grimm Ах
Үлгэр-домог" дам яриа, зохиолчид тайлбар & төсөөллийн дээр суурилсан шиг найдвартай байдаг.
Бид үнэхээр байхгүй бол
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Есүс хэлсэн, эсвэл юу гэсэн үг болохыг мэдэж байна. Бүх лам, гэлэнмаа нар, шашны болон бусад нь цагаа
дэмий үрж байгаа ба эдгээр түүхэн fantasies сурч амьдарч байна.
Есүс, амжилтгүй болсон Израилийн шашны шинэчлэгч
Есүс бурхнаас заяасан онцгой авьяастай, царайлаг, уран илтгэгч байсан
юм. тахин шүтэх түүнд аман ур чадварыг зааж байсан ч бичиж байна.

Тэр уучлал & хуваалцах номлосон.
Палестины дамжуулан Түүний аялал түүнийг Рабби & хуульт хаант улсын аас
дээр авчирсан хүн их зовлон ба зовлонгийн мэдэж байлаа. Тэр хэрхэн
зээлийн устгасан гэр бүл харсан

(Түүний эцэг, эх нь түүнд сануулж) .
Есүс нийгмийн шүүмжлэл зэрэг хошигнол танилцууллаа (Багш нар ба Royalist) нь Түүний
хэлсэн үг юм. Шавь нар нь Есүс Хаан, Эзэн, Мессиа гэж шийдвэрлэх замаар хүртэл
түүнийг барьцаалсан ... олон түмэн үүнийг хайртай Есүс Алдартнуудын болсон.

Monarchists "Есүсийг од шиг, түүний хэлсэн үг нь anarchistic хэсгийг
айж байсан. Багш нар доромжлолын нь саад хуурамч хэмээн үзсэн 1GOD.
Monarchists & багш нар Есүсийг алахаар & Ром буруутгах Ромын
Шүүхийн хүч хэрэглэх төлөвлөгөөг өссөн.

Шавь 1 Есүс тэдний хайр, хайр хүлээн зөвшөөрчээ. Есүс мэдэрсэн & revulsion байна (Уучлал
зүрхэндээ биш байсан) . Шавь цочирдож байсан, бэртсэн, цочирдуулан айлгаж, өс хонзон нь
түүний сэтгэлийг оров.
Шавь нь Tavern явсан. Түүний өвчин ба өшөө хэрэгцээ шаардлага нь бусад архичин гэж Bared. А
хуульт хаант өшөө тусламж санал болгосон байна.

Шавь Есүс хаана abouts тодруулна.
Хуульт хаант ширээн дээр зарим нэг зоос шидэж.
Шавь нь түүний шинэ олж согтууруулах найзуудтайгаа хуваалцах нь илүү
архи, согтууруулах ундаа тушаажээ.

Есүс эрүүдэн шүүж & Израилийн гэм буруутай олжээ. Ромын
захирагч олон хүн гэж итгэж чадахгүй байв
(Рабби & monarchists өөр incited) аллага хувьд дэлгэрүүлэх адил
шийтгэлийг хүссэн юм. Тэр Израилийн нь алуурчныг сонгосон 1.
уучлах нь амлаж хамт олныг туршсан байна. Ромын захирагч
disgusted байна. Есүс модон загалмайд хадаж байлаа.
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Сөнөсөн далайн тахин шүтэх, Есүсийн мухардалтанд нь сонссон ирж, хамгаалагч хахууль &
Үхсэн-хүн Есүсийг сольсон. Есүс шавь нартаа баяртай талийгаач хэлэхийг хүссэн юм. Түүний дахин
амилалт нууцыг бий болгох үе шаттай байна.

Есүс нас барсан-тэнгис буцаж явсан!

Есүс Израиль шинэчлэх хүссэн юм. Түүний шавь нар ертөнцийн төв-аас очиж:
ROM! Тэд Ром шинэчлэх явсан. Христийн шашны эхлэл (Rogue израиль) .

Христитгэл
Есүс явсан нь шавь нар нь 2 христийн байгуулах, Ром руу нүүсэн байна. Тэд
Plagiarizing Ромын жишээг дагав. бусад шашны & харь-зан шингээх. Тэд Ромын
эзэнт гол шашин болсон. Христийн шашны Ромын эзэнт гүрэн сонголт нь
төгсгөлийн эхлэл байсан юм.

Христитгэл байна дараа нь бусад Шашны бүлэглэл, илүү эрүүгийн
авилгач, зальтай, ёс суртахуунгүй, хүчирхийлэл юм. Христитгэл нь
олон, олон Гаж урсгал руу мутаци болсон байна. 2 хамгийн их
хилэнцэт байж, Ромын Католик болон Английн Сүмийн!

1GOD сэтгэл дундуур байна !!!

Есүс эсэргүүцсэн: капитализм (Паразит Олзонд улайрсан ашгийн) , Glo- balization (Есүс
deciples Ром гэж эсэргүүцэж) , Амь Monar- Чаи (Удамшлын-харгислал) ,
Wealth-апартейдийн (Хувийн эзэмшил) .
Ямар ч христийн оролцож, / эсвэл дэмждэг, капитализм, хаант засаг, даяарчлал, хүний амь
хөнөөх, Wealth-апартейдийн нь эсрэг Христ & эсрэг байх гэм байдаг 1GOD. Есүс эдгээр
Христэд итгэгч уучлах болно. 1GOD вэ

- уучлах боловч үр дагавар нь хариуцлага эзэмшдэг байна. Христитгэл Есүсийг чадахгүй байна. Энэ нь хүн
төрөлхтний чадахгүй байна. Энэ нь чадахгүй байна 1GOD! Энэ нь дуусна.

Христитгэл чадахгүй байна 1GOD ! 1GOD Христэд итгэгчид хамгийн сүүлийн үеийн мэдээг "хууль-Өгөгч
Манифест" болж Кастодиан Guard- Иан баяртайгаар хүлээн хүсдэг. жилийн бузар муугийн-ын 1000
төгсгөл авчрах! DOOD BE Evil шийтгэнэ.
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Кастодиан-сахин хамгаалагчид " санал "Christianity'.to дагалдагчид
нь бус хүчирхийлэл, эв & найрамдлын чидун салбар нэгдэх:

1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians тараах нь
1GOD-ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ ' Хууль Өгөгч Манифест "!
ТАЙЛБАР! христийн шашны (Пап ламын тахилч) тавтай морилно уу биш юм.

Ойрын - Өнгөрсөн

- 700 -70 жил

зуршлаас зайлсхийх

CHRISTIAN
Ах,
Христэд итгэгч ах дүү чуулган Ирланд Европа-муж дахь Католик Бөө мөргөл тахин шүтэх
санаачлагч дотор захиалах юм. Тэдний анхны зорилго нь залуучуудад боловсрол олгох
явдал юм. Тэд боловсруулсан "ICttm" (Ирландын Хүүхэд-terrorizing заах арга) нь дэлхий даяар
хорт хавдар шиг тархсан.

Evil Ватикан баталсан бүх Католик боловсролын үйл ажиллагааны зарчим operandi болжээ. Waterford
Ирланд & хүүхэд терроризмын тэдний засаглалын нээсэн Тэдний 1-р боловсролын байгууламж
эхэлсэн байна. Дэмжих, бишопууд, Archbishops, Cardinals & 'Ромын пап' хамгаалагдсан.

Christian Ах Сатан & Тамд итгэдэг. Тэд тэнд очиж хүлээж чадсангүй. Тэд манай гаригийн
хүүхэд дэлхий дээр тамыг бий болгосон байна. Бид залбирч 1GOD Тэд амьдралдаа &
оролддог хариуцлага зохион байгуулж байгаа юм. Christian Ах & шашны (Ромын пап тахилч) ,
Эцэг, эх, цагдаа, Judi- ciary, улс төрчид, бусад, .. "Ирландын Хүүхэд-terrorizing заах арга"
-ийн эмч хамгаалагдсан одоо ба бүх цаг үеийн турш хүүхдүүдийн зовлонг & зовлонг
багадаа. бидний залбиралд нэгдэнэ үү.

"Ирландын Хүүхэд-terrorizing заах арга"
Гомосекс Хүчингийн хэрэг, аман секс, Masturbation, masturbating амьтан, ур fondling,
зодох, flogging, доромжлол, хүнсний хасах, хатуу хөдөлмөр, халуун буурах, ... Өдөр бүр,
шөнө бүр, долоо хоног бүр, сар бүр жил бүр ... Там ТУХАЙ EARTH !! Эдгээр ёс
суртахуунгүй depra- зохион
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VED, filfthy, шашны, лам нар, багш нар хариуцлага гажуудуулж, MS / R7

"Гэгээрлийн христийн-Ах Circle"
Christian Ах дунд залуу хүү нь нэг тойрог байгуулж болно
- гарч дотуур. хүү тэр Хошногны амсарт нь bleeds хүртэл ижил хүйстэн хүчиндсэн
байна. Christian Ах нь тэдэнд үүнийг хийхэд хүү сахилгажуулах. Тэд энэ нь адил юм хүү
хэлэх БУРХАН тэднийг ийм болгосон. хүү эргэж ярьдаг бол тэр зодуулж байгаа.
Christian- Ах баяр хөөрөөр дүүрэн & таатай байна.

"Христийн-Ах гэм буруу"
Христэд итгэгч Ах нь зөвхөн бэлгийн замаар & физик дэлхий даяар хүүхдийг халдсан. Тэд хаана
ч муу хохирогч шаардах, тэдний хохирогчдыг буруутгах, худал. Христийн шашны бүх Ах, бие
биенээ уучилсан бие биенээ хамгаалж цагдаагийн & Шүүхийн өөрсдийгөө perjured. Христэд
итгэгч-Ах Бэлгийн Махчид Амьтныг хүүхдүүд айлган сурдүүлэх шинэ ан үндэслэлээр хайж орчим
болжээ. Байх Католик тэд infallibility гэжээ. Тэд Католик хуврагуудтай хамгаалалт авсан (Пап
ламын тахилч) Цагдаа, зааврын хэн Католик сүм байдаг улс төрчид хохирогчдыг үл тоомсорлож
байна. Католик шашны Католик Цагдаагийн ажилтнууд ", Католик Шүүхийн & Католик Улс төрчид
Чөтгөр нь cartell болгон үйл ажиллагаа явуулж. Хүүхдийн урвуулан хэрэглэдэг хамгаалах,
хохирогчид гэм. Католик Сүм дэлхийн хамгийн том хүүхдийн хүчирхийлэл байгууллага юм.
хамгийн том Evil эсрэг 1GOD байгууллага.

"Христийн-Ах Хариуцлага"
хүүхдэд хүн төрөлхтний түүхэнд гарч байсан нь хэзээ ч ийм тасралтгүй байнгын бэлгийн
Танхайн дэлхий даяар үйлдсэн байна. дэлхий дээр эцэг эх бүр өөрсдийн засгийн
газраас шаардах тэднийг хамгаалж Христийн шашинтан бүрт ах & католик баримтлах ёс
суртахууны үүрэгтэй, яллах MS / R7

Христэд итгэгч-Ах эзэмших Бүх зүйл хураан авсан байна (Pers- onal зүйлсийн гэх мэт) нөхөн
олговор олгодог. Христэд итгэгч-Brothers ашиглаж барилгын бүр муу газар юм. Эдгээр газрууд нь
нураах, дахин боловсруулсан, нөхөн сэргээлт нэгдэл болгон дахин бүтээж байна. Христэд
итгэгч-Brothers аливаа санах ойн устгаж байна.

"Ирландын Ичгүүр"
Ирландын эцэг, эх, Ирландын хүрээлэл, Ирландын Цагдаа, Ирландын шүүх, Ирландын
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Улс төрчид нь бүх дэлхий даяар Ирландын Хүүхэд & Children чадаагүй байна.
Ирландын мэдэгдээрэй (Хүчирхийллийн бус) Та нар энэрэн нигүүлсэх сэтгэл, шударга ёс, ухамсрын дутмаг
үед хэрхэн сэтгэл дундуур байна. Учир нь тэдний хариуцлагагүй, ёс суртахуунгүй гэмт зан Ирландын ямар
ч улс төрийн албанд цагдаа, шүүх, боловсрол гэх мэт дэлхийн хаана any- хөдөлмөр эрхэлдэг буюу
сонгогдох хүлээн зөвшөөрсөн биш юм.

"Католик Ичгүүр"
Католик үүнийг ашиглан Католик Боловсролын баталсан & Ватикан
дэмжиж "Ирландын Хүүхэд-terrorizing заах аргыг" тэврэв. Католик
дараа нь нуух & зугтахыг Католик Хүүхдийн донтогч туслах,
хуйвалдаж. Perjured, дарамталж, устгасан нотлох баримт, Католик
Хүүхдийн донтогч хамгаалах хохирогч энэ бүх аюул учруулж байна. Католик
Цагдаа, &

Улс төрчид .. Энэхүү зан Католик Сүмийн хамгийн том гэмт хэргийн байгууллага
болгож нотлох баримтыг устгаж, яллах хүртэл хамарсан биш, энэ гэмт хэргийн зан
оролцлоо. Энэ гай гамшгийг эцэст Шун, ичгүүр яллах.

сүмийн бий болгох, хүний түүх Католик Дэлхийн Хүүхдийн хамгийн их аюул занал болгодог
хамгийн том Хүүхдийн байгууллага буруугаар ашиглах үйл ажиллагаа явуулах боломж олгох
Католик. Католик дээр ичгүүр. Католик эвдэх эцэг эх нь гаргах.

Католик шашны боловсрол олгодог Засгийн газар. Одоогоор Католик educa

- чимэглэлийг огцрох тэдний хүчирхийлж сургагч асууна. Тэд тэдэнд сайн лавлагаа өгөх, өөр газар дахь
олон нийтийн боловсрол эзэмших тэднийг илгээж болно.

Католик шашны боловсрол олгох олон нийтийн сургууль нөөцийг & хөрөнгийг авдаг Засгийн
газар нь хамгаалах ёстой байгаа хүүхдүүдэд тусламж өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх
чадахгүй. хүүхэд амжилтгүй Засгийн газар unaccep- хүснэгт, сольсон юм яллах, MS / R7

Католик Эцэг, эх, олон нийт, цагдаа, шүүх, улс төрчид бүгд Католик Children чадаагүй байна. Католик
шашны мэдэх болтугай (Хүчирхийллийн бус) хэрхэн салгаж apointed та өрөвч сэтгэл, мөс чанар,
шударга ёсны дутмаг байдаг.

Учир нь тэдний хариуцлагагүй, ёс суртахуунгүй гэмт зан үйлийн Католик боловсрол, цагдаа,
шүүх зэрэг дэлхийн хаана ч ажиллаж, эсвэл аль нэг улс төрийн албан тушаалд сонгогдож
хүлээн зөвшөөрсөн биш юм.
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"Хэрхэн Католик шашны ( Тахилчид Пап лам) доромжилсон 1GOD "
Католик Сүмийн хамгийн том Anti-Охин байгууллага байна. 1GOD
байх аль аль нь HE & тэрбээр & Түүний өөр өөр боловч тэнцүү байх зорилготой.

амьдрах & diff- erent хуйлаас бүхий тэнцүү багийн нэг хэсэг болох ажил тэр & тэр хүсэл.

Католик нь үлдсэн өдөр нь долоо хоногт эхлэх (Ням) таван өдөр ажлын байртай долоо хоног & 1 өдөр
дэлгүүр байдаг. 1GOD өдөр 7 Fun- өдөр 6 өдрийн Долоо хоногийн ажлын байна. Католик доромжилж 1GOD амрах
өдөр долоо хоногт эхэлж байна.

Католик Орооны эсэргүүцэж (Гэрлээгүй) үржүүлж гэр бүл эхлэх.
1GOD HE & Охин нь "Ариун Matrimony" гэрээ гэж хүсдэг. Болзохдоо, үржүүлэх, гэр бүл
эхэлнэ. Гэрлээгүй бол нүгэл юм! эсрэг 1GOD!
Тайлбар! Ариун Matrimony, гэр бүл эхлэн бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүлээн зөвшөөрсөн биш
юм (Child-molester, андуурч хүйс, ижил хүйсийн) зовж шаналсан. Католик биеийг идэх & цусыг нь
ууж золиослох.

талх, цусны Архи нь сольж байгаа нь байгууллага солигдоно. Католик
Архинд донтох & өсвөр насны хэтрүүлэн уух нь гол шалтгаан болдог. амралтын
өдрүүдэд бүр
(Согтууруулах) Христэд итгэгчид явж, хүчирхийлэл үйлдэх (Танхайн, хүчиндэх алж,
vandalize ..) . Christian X-ШУА-ийн жилийн хамгийн их хүчирхийлэл цаг нь болжээ.
1GOD золиослол, согтууруулах ундаа болон хүчирхийллийг хүсэхгүй байна.

"Католик Эцэг эхчүүд"
Католик Эцэг эхчүүд болон, мэхэлж байгаа юм байна төөрөгдүүлсэн & Католик шашны санваартнуудын
нь түүнээс урваж (Пап ламын тахилч) . загвараар Католик шашны Гэр бүл эсэргүүцэх (Гэр бүл, хүүхдүүд). Гэр
бүлийн эсвэл эцэг эхийн зөвлөгөө & удирдамж өгч тэднийг тохиромжгүй гаргах. Тэднийг ч бас зааж,
хүүхэд, өсвөр үеийнхний хамт байх тохиромжгүй болгох нь .. Католик шашны Католик infallibility итгэдэг
учраас тэд мэхэлж, тэдний ёс суртахуунгүй, гэмт хэргийн тухай эцэг эх нь төөрөгдүүлсэн. Католик
шашны ямар нэгэн зөвлөгөө гуйх наад зах нь тохиромжтой байдаг.

Ёс суртахууны, халамжтай эцэг эхчүүд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах Католик-боловсрол, католик
сүмийг орхиж ёстой. Эдгээр нь эцэг эх нь "Кастодиан-Guardian-ийн хамт угтан болно. Энэ тавтай морилно
уу Christian- Ах дүү ч биш, католик шашны санваартны үл хамаарна (Пап ламын тахилч) .
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1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан-хамгаалагчид дэмжлэг HE & Түүний адил боловч
өөр өөр байна. HE & Тэр нь "Ариун Matrimony" гэрээ нь гэр бүлийн эхлэн хүүхэдтэй. Эцэг, эх,
хүүхэд, эмнэлэгийнхэн & сурган хүмүүжүүлэгчид бус elitist чөлөөт олон нийтийн боловсрол,
үнэгүй эрүүл мэндийн оролцох (SMEC, PHeC) .

Хүүхэд бидний ирээдүй
Хүүхдүүд маань үхэшгүй байна
Хүүхдийн төлөө санаа тавьж байх олох
Тусгай хамгаалалттай & хайртай

1GOD 1FAITH 1Church
Universe Кастодиан Guardians бид тунхаглаж, ирээдүй 1GOD ийн
Хамгийн сүүлийн үеийн Захиа " Хууль, Өгөгч Манифест ".

Шинэ эрин үе

0 жилээс дээр нь тойрог

PEACEPRIZE ( Нобелийн)
2009 оны Нобелийн энх тайвны шагналтан:

Anti-Энх тайвны эсрэг 1GOD Эрүүгийн!

Барак H.Obama
"Нобелийн-ийн дагуу (А Паразит, Олзонд улайрсан, Profiteer) Хүсэл ", энх тайвны
шагналтан ... цаазаар авах ялыг халах, эсвэл байнгын цэргийн ба энх тайвны их хурал
хийхтэй & дэмжих бууруулах, улс хоорондын ойр дотныхны хувьд хамгийн, эсвэл
хамгийн сайн ажил хийсэн байна этгээдэд олгосон болно. хүсэл шагналыг Норвегийн
УИХ-аар сонгосон 5 хүн хорооноос олгоно гэж заасан.

Норвегийн Нобелийн хорооны дарга Норвегийн Хаан өмнө Нобелийн Энх тайвны
шагналыг танилцуулна (Удамшлын дарангуйлагч
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) Оны арванхоёрдугаар сарын 10-нд (Паганы хуанли) жил бүр. Энх тайвны
шагналт диплом, медаль, баримт бичиг шагналын хэмжээг баталж авдаг
байна. Энх тайвны шагналт ёслол Осло хотын City Hall-д зохион байгуулж
байна. Нобелийн Энх тайвны шагналыг 2009 "ард түмний хоорондын олон
улсын дипломат болон хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь түүний онцгой
хүчин чармайлт нь" Барак Х. Обама хүртсэн.

Обама (Хөлсний алуурчин, булаан эзлэгч, occupier цэргийн удирдагч,
тэргүүлэгч алан хядагч ертөнц) хамгийн идэвхтэй террорист, айлган
сурдүүлэх гэмтээхгүй & энгийн иргэдийг алж түүний "АНУ-ын
ТТГ-нисгэгчгүй онгоц" илгээх (Хүүхэд, эх, өвөг дээдэс, ахмад настан) "Афганистан,
Пакистан, Сомали, Ирак, Ливи, Йемен, .. Этиопын Тэрээр илгээх &

Кенийн цэрэг Сомали руу довтолсон. ТТГ-ын иргэдийг & incit- унтаж бухимдал terrorizing байна. Эхлэл
Сирийн иргэний дайн, Gov- ernment сонгогдсон түлхэн унагахыг оролдож ... Тайлбар! Нисгэгчгүй онгоц
ашиглах дайны үйлдэл юм.
Обама Израилийн дайны гэмт хэрэг, аллага, Палестиний Үй олноор хөнөөх
дэмждэг. Тэрээр, Саудын Араб аллага, дайн, гэмт хэрэг, Yemini нь Үй олноор
хөнөөх дэмждэг ... ТТГ-ын иргэдийг terrorizing & дэлхий даяар эмх замбараагүй
байдал турхирч байна .. Обама АНУ-ын Тусгай хүчний алуурчин "баатарууд" гэж
нэрлэсэн. Хөлсний алуурчин -ийн солиорлын аймхай алуурчид байна

(Буудаж зэвсэггүй эмэгтэй ..) гэсэн шаардлага "Обама" шиг яллах.
Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид Обама хэсэг шагнал авах эвдэх нь хөлсний
алуурчин олж болно. UCG тэд биднийг үл ойшоож, эргэн харах Piece шагналыг хороо
холбоо. Барак Обама хүлээн & Piece шагналыг хүлээн авсан. хүлээн авснаар Обама
falseness, яллах хэрэгтэй ухамсрын ямар ч хүн байна.
Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид залбирсан 1GOD .
хөндлөнгөөс оролцох, Норвегийн Засгийн газар, Обама болон түүний алуурчин нь
тэдний арга замаар алдааг харуулж байна. 1GOD

Норвеги эхэлсэн.
1GOD Норвегийн Засгийн газрууд томилгоо довтолж Норвегийн хэт шүтэгч анзаарчээ. хэт шүтэгч үүнийг
bungled. 1GOD нь Засгийн газрууд лэлтэд эрүүгийн удирдлага Залуучуудын-хуаран ивээн тэтгэсэн.
эрүүгийн нь хөлсний алуурчин болсон.
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1GOD Афганистан, Ирак, Ливи, Пакистан, Сомали, Йемений ард түмэн хэзээ Обамагийн
алуурчин ажил хаялт шиг санагддаг хэрхэн Норвегийн Засгийн газар, ард түмнийг байна.

Норвегичууд санааг, Луйврын & төөрөгдүүлсэн "Энх шагналыг" зогсоох
явдал юм. Тэд "Обамагийн Энх тайвны шагналыг" хүчингүй болгох юм. Барак
Обама, Норвегийн Засгийн газар "Обамагийн Хохирогчид зэвсэггүй
энгийн номхон иргэдийг нь туслахын тулд энхийг шагналын мөнгө
ашиглаж байна (Төрөөгүй, хүүхэд, эх, өвөг дээдэс, ахмад ...) .

Норвегийн Засгийн газар ба төрийн тэргүүн удирдах & шаардлага оронд нь эвдэх юм. Доромжлолын
"Peace" доромжилж байна 1GOD. Хүмүүс нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөө хариуцлага
хүлээдэг, ёс суртахуунгүй засгийн газрыг солих үүрэгтэй. Норвегийн хүмүүс энд ёс суртахууны
үүрэгтэй.

Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид зарлах:

Барак Обама "Year 2012 - 2014" хамгийн муу хүн !!!
Холбогдох: Ямар ч хүчирхийлэл үзэл баримтлал

Flying-аймшиг
3.4.7 дэмжих "N-At-м Defoliant Day '6.4.7 дэмжих" N-At-м-ийн 2.4.7 дэмжлэг
дайн өдрийн N-At-м-ийн хохирогчдын дэмжих "Гэмт хэрэг өдөр N-At-м-ийн
хохирогчид" Holocaust (Зэвсэг хураах) Day '8.2.7

Энх тайвны хийсвэр юм.
Хүчирхийллийн аюул учруулж байна.

Зогс, "Хүчирхийлэл" гэртээ эхлэх!

29

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Кастодиан Guardian Нью-Нас цагийн удирдлагын

The Шинэ эрин үе хувьсан өөрчлөгдөж байна
Дэлхий гариг 1GOD ийн дуртай Бүтээл хүний хүрээлэн буй орчны,
санаатайгаар халдаж, бохирдол, шунал, хээл хахууль, Гаж урсгал, ёс
суртахуунгүй & Evil өөр сүйрүүлж байна. 1GOD хэрэгсэл зэрэг байгалийн
хүчийг ашиглан Planet Earth цэвэрлэж болно . Цэвэрлэгч "0.1.1.1" эхлэв * (2004)

Planet Дэлхий дээр амьдрал Бидний мэдэж байгаагаар энэ нь зогсоох болно.

Дэлхий дээр амьдрал тэс өөр байх болно.
" Хууль, Өгөгч Манифест " Бидний гарын авлага болно.
жилийн 0 оноос хойш (2004) Мөсөн голууд, Хойд ба Өмнөд польш мөсний
хайлах хурдасгадаг байна. Энэ нь хүргэнэ

(Эцэст нь) Мөсөн асар их хэсгүүдээр сул эвдэх. Planet Earth unbalancing
аль аль нь шон дээр хол зөрөх. энэ нь

гариг хугацаанд маш их гуйвж болгоно. Дэлхийн Хойд Өмнөд туйл тэнхлэгүүдийг
огцом хөдөлгөөн, дахин шинэчлэх замын үр дүнд. Axis шинэ Польшууд байх болно
өөр тохиргоо суурьшиж болно.
Тэнхлэгүүдийг хурц адилгүй сарны шинэ тойрог замд үр дүнд, Planet Earth
хувьд богино хугацааны хүндийн хүчний өөрчлөлт рүү хөтөлдөг. Хиймэл
дагуул & Space- станц нь тэдний тойрог замыг өөрчилж болно. Далайн
урсгал өөрчлөгдөх болно. Цаг агаарын илүү х trme нь өөрчилж болно.

Дэлхий хавтан шилжих болно. Газар хөдлөл нь хүн амын шилжилт хөдөлгөөн
долгион үүсгэж & Галт дэлбэрэх болно. Бага хэвтэж эрэг хавийн газар нутаг
тэнгисийн хамрагдсан болно.

дараа: Амь хэлбэр алга болно. Эцэст нь мутаци хувьслын
шинэ амьдрал-хэлбэрүүд гарч ирнэ.

Хүн төрөлхтний 1/3 багасгаж болно!
Хүний Цөмийн цахилгаан станц агаар, хөрс, poisening алдагдсан юм бий
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ус. Хортой-далан хөрс, ус, агаарыг poisening алдагдсан болно. Bridges, өндөр барилга нурж байна.
Гэмтэлтэй Хийн хоолой гал эхэлнэ. Oilrigs Далайнууд бохирдуулж болно. Газрын тосны хадгалалт,
дамжуулах хоолой задруулсан хөрс, усыг бохирдуулж, агаар бохирдуулах шатаах болно. Vерийн
хамгаалалт эвдэж, үер унтаж газар surround- болно. усны ойролцоо Хонгил цутгаж болно.

устгасан инфро-бүтэц ба бохирдол хоол хүнс, усны хомсдол хүргэх болно. Соёл
иргэншлүүд дээрэмдэн, хүчиндсэн, brutalization & аллага үр дүнд задарч болно. Санхүүгийн-зах
зээл нуран унах болно, капитализм bancrupt явах болно.

ертөнцийн "хамгийн эртний, хамгийн Evil Террорист-ийн (Израйль) accoun зохион байгуулагдах гэж байна

- хүснэгт. Израйлийн зөвхөн амласан физик ертөнцийн хаана ч өөр газар амьдрах болно. ерөнхий
ба англи хэл дээр Христийн ялангуяа Христ ians ярих хамгийн их зовох болно. Мөн Англи
христийн Соёл ба капитализмын баяртайгаар хүлээн авч, улс оронд ч бас зовох болно. Христитгэл
(Хуурамч Мессиа тахин шүтэх) ач холбогдолгүй бөө мөргөлийн Гаж урсгал хүртэл бууруулж болно.

Цөлийн Гаж урсгал гэрэл (Ислам) түүхийн тоос шороо руу алга болно. олон шүтээнүүд
тахин шүтэх (Хиндуйзм) Нью-Нас нь тохиромжтой биш гэж үзэж болно. бус шашин (Буддын
шашин) алга болно.
1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид бас л шашин бүх зүйлийг ач
холбогдолгүй Гаж урсгал байдаг байх болно. Бие даасан гарч байна. Хувийн эзэмшил дуусгавар
болно. Олон нийтийн өмчлөл ба амьдралын шинэ хэвийн байх болно. гэхэд дэлхийн цэвэрлэсэн нь
амьд 1GOD , Байх болно "The Хууль, Өгөгч Манифест "Гэж гарын авлага.

Planet Дэлхий дээр амьдрал Бидний мэдэж байгаагаар энэ нь зогсоох болно.

Дэлхий дээр амьдрал тэс өөр байх болно.
" Хууль, Өгөгч Манифест " Бидний гарын авлага болно.

Бидэнтэй нэгд! Кастодиан-Guardian Нью-Нас цагийн менежмент хүлээн авах:
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Богино хугацааны

CG Klock ~ Цагийн гурвалжин шугам ~ Шөнийн-Curfew ~
CG өдөр тутмын тогтмол ~

Дунд хугацааны

CG Kalender ~ Fun өдрийн сэдэв ~
Урт хугацааны

CG Khronicle ~
CG Knowlege тасралтгүй ~

The Хууль Өгөгч Манифест 1GOD-ийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, өмнөх бүх хуучирсан
гаргах!

Төгсгөл
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