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MENGHINDARI

KRISTEN
KAKAK BERADIK
Jahat itu paling bejat! Tak terlupakan, Kejahatan unforgiveable!

Kongregasi Christian Brothers adalah Orde dalam berasal Katolik Pagan Cult di Irlandia
Europa Province. tujuan awal mereka adalah untuk mendidik generasi muda. Mereka
mengembangkan 'ICttm' (Metode pengajaran anak Irlandia teror) yang menyebar seperti
kanker di seluruh dunia.

Disahkan oleh Jahat Vatikan itu menjadi modus operandi untuk semua pendidikan Katolik. fasilitas
pendidikan mereka 1 dibuka di Waterford Irlandia dan pemerintahan mereka terorisme
anak mulai. Didorong dan dilindungi oleh Uskup, Uskup Agung, Kardinal dan 'Paus'.

Christian Brothers percaya pada Setan dan neraka. Mereka tidak sabar untuk pergi ke sana. Mereka
menciptakan neraka di bumi untuk anak-anak dari Planet kita. Kami berdoa untuk 1 ALLAH bahwa
mereka bertanggung jawab dalam hidup dan Afterlife. Christian Brothers dan Rohaniwan (Imam ke Paus) ,
Katolik: Orang tua, Polisi, Kejaksaan, Politisi, lainnya, ... yang dilindungi praktisi dari 'Anak Irlandia
meneror mengajar metode' menghidupkan kembali kesengsaraan dan penderitaan anak-anak sekarang
dan untuk semua waktu. Bergabunglah doa kita.

'Metode pengajaran anak Irish teror'
Pemerkosaan homoseksual, oral seks, masturbasi, masturbasi hewan, testis cumbuan,
pemukulan, cambuk, memalukan, kekurangan makanan, kerja keras, hipotermia, ... Setiap
hari, setiap malam, setiap minggu, setiap bulan setiap tahun ... NERAKA DI BUMI!! Tahan ini
filfthy bermoral, bejat, memutarbalikkan pendeta, biksu, guru bertanggung jawab, NONA R7

'Christian Brothers Circle of Enlightenment'
Christian Brothers akan membentuk lingkaran di tengah seorang anak muda tanpa celana. Anak itu
homoseksualitas diperkosa sampai ia berdarah dari anus. The Christian Brothers menghukum anak itu
untuk membuat mereka melakukan hal ini. Mereka mengatakan anak itu mereka seperti ini karena ALLAH
membuat mereka seperti ini. Jika anak itu berbicara kembali ia dipukuli. Orang Kristen
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Saudara-saudara periang dan senang.

'-Saudara Kristen Rasa Bersalah'
Christian Brothers tidak hanya secara seksual dan fisik anak-anak diserang di seluruh dunia. Mereka
berbohong, menyalahkan korban-korban mereka, mengklaim korban mana yang buruk. Semua Christian
Brothers memaafkan satu sama lain, dilindungi satu sama lain, memberikan pernyataan palsu ke Polisi
dan Kehakiman. Christian Brothers Predator Seksual bergerak di sekitar mencari lahan perburuan baru
untuk meneror anak-anak. Menjadi Katolik mereka mengklaim (menghina

1 ALLAH) infalibilitas. Mereka menerima perlindungan dari rohaniwan Katolik

(Imam ke Paus) yang menginstruksikan Polri, Kehakiman, politisi yang Katolik untuk
mengabaikan korban. rohaniwan Katolik, Catholic Polisi Officers', katolik Kehakiman dan
Politisi Katolik dioperasikan sebagai Cartell of Evil. Melindungi pelaku Anak dan
mengorbankan Korban. Gereja Katolik terbesar dunia organisasi penyalahgunaan anak.
Terbesar Kejahatan Anti 1 ALLAH organisasi.

'Christian-Saudara Akuntabilitas'
Tidak pernah dalam sejarah manusia telah ada telah terus
menerus predator kekerasan seksual seperti kejahatan
terhadap anak-anak telah dilakukan di seluruh dunia. Setiap
orang tua di planet ini memiliki kewajiban moral untuk
menuntut dari pemerintah mereka, untuk mengejar setiap
orang Kristen Saudara, Katolik yang melindungi mereka,
mengadili NONA R7

Semuanya Christian Brothers memiliki disita (Termasuk barang-barang pribadi) tanpa
kompensasi. Setiap bangunan yang digunakan oleh Christian Brothers adalah tempat of Evil. Tempat-tempat
ini dibongkar, daur ulang, dibangun kembali sebagai Rehabilitasi Senyawa. Setiap memori
dari Christian Brothers dihapus.

'Malu Irlandia'
Orang tua Irlandia, Irish Komunitas, Irish Polisi, Irlandia Kehakiman, politisi Irlandia telah
gagal Anak Irlandia dan Anak-anak di seluruh dunia. Mari Irlandia know (Non kekerasan) betapa
kecewa Anda berada di kurangnya kasih sayang, keadilan dan hati nurani. Irlandia karena
mereka

2

1 Gereja 15.07.3.1 NATM
Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

tidak bertanggung jawab perilaku kriminal tidak bermoral yang tidak dapat diterima untuk dipekerjakan di
mana saja di dunia sebagai polisi, peradilan, pendidikan atau dipilih untuk setiap jabatan politik.

'Malu Katolik'
Katolik memeluk 'meneror anak metode pengajaran Irlandia' menggunakannya dalam
Pendidikan Katolik didukung dan dipromosikan oleh Vatikan.
Katolik kemudian bersekongkol, untuk menyembunyikan dan membantu Korban Penyalahgunaan
Anak Katolik untuk melarikan diri. Sumpah palsu, diintimidasi, bukti hancur, mengancam korban
semua ini untuk melindungi Katolik Anak Korban Penyalahgunaan. Katolik Polisi, Kejaksaan dan
Politisi berpartisipasi dalam perilaku kriminal ini dengan tidak menuntut, menutupi, menghancurkan
bukti ... Perilaku ini membuat Gereja Katolik organisasi kriminal terbesar. End Kejahatan ini, SHUN
MALU Tuntut.

Katolik memungkinkan Gereja mereka untuk menciptakan dan mengoperasikan Anak terbesar
Pelanggaran Organisasi dalam sejarah manusia membuat umat Katolik ancaman terbesar bagi
Bani Dunia. MALU pada Katolik.
Membuat Katolik orang tua tidak layak.

Pemerintah yang memungkinkan pendidikan Katolik. Saat ini pendidikan Katolik meminta pendidik
menyalahgunakan mereka untuk mengundurkan diri. Mereka memberikan referensi yang baik dan
mengirim mereka ke Pendidikan umum di lokasi lain. Pemerintah yang mengambil sumber daya dan dana
dari sekolah umum untuk memberikan pendidikan Katolik gagal dalam tugas mereka perawatan untuk
anak-anak yang seharusnya mereka melindungi. Pemerintah yang gagal anak-anak tidak dapat diterima,
diganti, dituntut, NONA R7

Orang tua Katolik, Komunitas, Polisi, Kejaksaan, Politisi semuanya gagal Anak-anak
Katolik. Biarkan Katolik tahu (Non kekerasan) bagaimana kecewa Anda berada di
kurangnya moralitas, kasih sayang, ....
Katolik karena perilaku kriminal tidak bermoral yang tidak bertanggung jawab mereka tidak dapat
diterima untuk dipekerjakan di mana saja di dunia sebagai polisi, peradilan, pendidikan atau dipilih
untuk setiap jabatan politik.

'Bagaimana Rohaniwan Katolik ( Paus ke Priest) Menghina 1GOD'

Gereja Katolik adalah yang terbesar organisasi Anti SHE. 1 ALLAH
menjadi baik HE dan SHE dirancang HE dan SHE untuk menjadi berbeda tetapi
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sama. Ingin HE dan SHE untuk hidup dan bekerja sebagai bagian dari tim yang sama dengan yang berbeda
gulungan.

Katolik mulai seminggu dengan hari istirahat (Minggu) memiliki minggu kerja lima hari dan 1 hari
belanja. 1 ALLAH memiliki pekan kerja 6 hari pada hari ke 7 Hari Fun. Katolik penghinaan 1GOD dengan
memulai minggu dengan hari istirahat.

Katolik menentang kawin (pembujangan) mengalikan memulai sebuah keluarga. 1 ALLAH ingin HE
dan SHE memasukkan 'Matrimony Kudus' Kontrak.
Mate, Multiply, memulai sebuah keluarga. Selibat adalah Sin! Anti 1 ALLAH!
N

Catatan! Holy Matrimony, memulai sebuah keluarga tidak dapat diterima cacat seksual (Selingkuh

anak, bingung jenis kelamin, jenis kelamin yang sama) menderita. Katolik mengorbankan makan
tubuh dan minum darah.

Tubuh diganti dengan roti dan darah diganti dengan alkohol.
Katolik penyebab utama Ketergantungan Alkohol dan remaja pesta
minum. 1 ALLAH tidak ingin pengorbanan atau alkohol.

'Orang tua Katolik'
Orang tua Katolik telah dan sedang ditipu, menyesatkan dan dikhianati oleh pendeta Katolik (Imam ke
Paus) . pendeta Katolik dengan desain menentang Keluarga (Pernikahan, anak-anak) . Membuat mereka
tidak cocok untuk memberikan perkawinan atau saran orangtua dan bimbingan. Membuat mereka juga
tidak cocok untuk mengajar atau menjadi dengan anak-anak, remaja, .. Karena pendeta Katolik percaya
infalibilitas Katolik mereka menipu dan menyesatkan orang tua tentang amoralitas mereka, kebobrokan
dan kriminalitas.

Moral, orang tua merawat harus meninggalkan Pendidikan Katolik dan Gereja Katolik untuk
keamanan anak-anak mereka. orang tua ini akan disambut oleh 'Kustodian Guardian. Selamat
Datang ini tidak berlaku untuk Christian Brothers atau rohaniwan Katolik (Imam ke Paus) .

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Wali Kustodian mendukung HE dan
SHE tetap sama tetapi berbeda. HE dan SHE memasukkan 'Matrimony
Kudus' Kontrak, memiliki anak-anak memulai sebuah keluarga. Orangtua,
Anak-anak, petugas medis dan pendidik berpartisipasi dalam pendidikan
masyarakat non elitis gratis dan kesehatan gratis (SMEC, PHeC) .
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Universe Wali Kustodian adalah masa depan, kami memberitakan
1 ALLAH 's Pesan terbaru, The ' Hukum-Pemberi Manifest '.

Anak-anak adalah masa depan kita

Anak-anak adalah keabadian kami

Anak-anak layak untuk dirawat,
dilindungi dan dicintai

Akhir
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