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S HU N
C HR ISTIAN
ANAIAK
Gaitza gaizki dago! Ahaztezina, barkaezina den Gaitza!

Anaia Kristauen Kongregazioa Irlandako Europa Probintzian jaiotako Kultura Pagano
Katolikoaren barruan dagoen Ordena da. Haien jatorrizko xedea gazteria heztea zen. 'ICttm'
garatu dute (Irish Child irakasteko metodo beldurgarria) minbizia bezala munduan zehar
hedatu zirenak.

Vatikanoko gaiztoak onartutako modus operandi bihurtu zen hezkuntza katoliko guztientzat. Haien
lehen hezkuntza instalazioak Waterford Irlandan ireki ziren eta haurren terrorismoaren erregealdia
hasi zen. Apezpikuak, Artzapezpikuak, Kardinalak eta 'Aita Santuak' bultzatu eta babesten ditu.

Christian Brothers Satan eta Infernuan sinesten dute. Ezin zuten itxaron hara joateko. Infernua
Lurrean sortu zuten gure Planetako haurrentzat. Otoitz egiten dugu 1 JAINKOA bizitzan eta bizitza
bizian erantzukizunak direla. Anai Kristauak eta Elizgizonak (Aita Santuak apaizak) , Katolikoa:
Gurasoak, Poliziak, Botere Judiziala, Politikariak, beste batzuk ... "Irlandako Haurra
irakaskuntza-metodoa terrorizatzen" duten profesionalak babesten zituzten haurren zorigaitza eta
sufrimendua berriro eta orain betiko bizitzeko. Egin bat gure otoitzarekin.

'Irlandako Haurra irakasteko metodoa beldurtzen'
Bortxaketa homosexuala, ahozko sexua, masturbazioa, animaliak masturbatzea,
barrabilen laztana, jipoiak, azoteak, umiliagarriak, elikagaien gabezia, lan gogorra,
hipotermia, ... Egunero, gauero, astero, hilero urtero ... KAIXO LURRA !! Eutsi klero,
fraide, irakasle, irakasle perverso, desegokiak, perbertituak, ANDEREA R7

'Christian Brothers Ilustrazioaren Zirkulua'
Christian Brothers-ek erdian galtzontzilarik gabeko mutiko bat zirkulatuko luke. Mutikoa
homosexualitatea bortxatua izan zen uzkitik odoljarioa arte. Christian Brothers-ek mutila
zigortzen du hori egitera bultzatu duelako. Mutikoari honelakoak direla esaten diote JAINKOA
horrela egin ditu. Mutila berriro hitz egiten badu jipoitu egiten da. Kristaua
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Anaiak jovial eta pozik daude.

'Christian-Brothers Guilt'
Christian Brothers-ek mundu osoko haurrak sexu eta fisikoki erasotu ez ezik. Gezurra
esan zuten, biktimei errua botaz, biktimak txarrak zirela aldarrikatuz. Anaia kristau guztiek
elkar barkatu zuten, elkar babesten zuten, beren burua poliziaren eta justiziaren aurrean
faltsifikatzen zuten. Christian Brothers Sexual Predators mugitu ziren Haurrak izutzeko
ehiza gune berrien bila. Katolikoak izanik aldarrikatu zuten (iraina
1 JAINKOA) hutsezintasuna. Elizgizon katolikoen babesa jaso zuten
(Aita Santuaren apaiza) biktima alde batera uzteko agindua eman zien Poliziari, Botere Judizialari, katoliko
politikoei. Elizgizon katolikoak, Polizia Katolikoen Ofizialak, Botere Judizial Katolikoak eta Politikari
Katolikoak Gaizkiaren kartel gisa funtzionatzen zuten. Haurren tratu txarrak babestea eta biktimak
biktimizatzea. Eliza Katolikoa munduko haurren tratu txarrak antolatzeko erakunde handiena da. Anti
gaizto handiena 1 JAINKOA antolakuntza.

'Christian-Brothers kontuak'
Gizakiaren historian sekula ez da munduan
haurren aurkako sexu eraso gaizto
harraparirik egin. Planetako guraso guztiek
beren gobernuari exijitzeko betebehar morala
dute, babesten zituen anaia kristau guztiak,
katolikoak babesten dituztenak, epaitu behar
dituzte. ANDEREA R7

Christian Brothers-ek daukan guztia konfiskatzen da (objektu pertsonalak barne) konpentsaziorik
gabe. Christian Brothers-ek erabilitako eraikin oro Gaizkiaren lekua da. Toki horiek
eraitsi, birziklatu, birgaitzen dira birgaitze konposatu gisa. Christian Brothersen
oroitzapen oro ezabatu egiten da.

'Irish Shame'
Irlandako gurasoek, Irlandako Komunitateak, Irlandako Poliziak, Irlandako Botere Judizialak,
Irlandar politikariek porrot egin dute mundu osoko Irish Children eta Children. Irlandarrei jakinarazi (indarkeriarik
gabea) zein etsita zauden errukirik, justiziarik eta kontzientziarik eza. Irlandarra beraiengatik
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ez dira onargarriak portaera kriminal immoral arduragabeak munduko edozein lekutan
polizia, justizia, hezkuntzan edo edozein kargu politikotarako hautatuak izateko.

'Lotsa Katolikoa'
Katolikoek Vatikanok onartutako eta sustatutako Hezkuntza Katolikoan "Irlandako Haurra
irakasteko metodo beldurgarria" bereganatu zuten.
Orduan, katolikoak konspiratu ziren, Haurren Tratu Txarrak Katolikoak ezkutatzeko eta laguntzeko

ihes egin. Hildako ebidentziak, jazarpenak, suntsituak, biktimak
mehatxatu zituzten hau guztia, Haur Katolikoen Tratu Txarrak
babesteko. Polizia katolikoak, Botere Judizialak eta Politikariek
jokabide kriminal horretan parte hartu zuten, frogak ez epaitu, estali,
suntsitu ... Jokaera horrek Eliza Katolikoa erakunde kriminalik
handiena bihurtzen du. Amaitu gaitz honekin, SHUN SHAME Jazarri.

Katolikoek beren Elizari gizakien historiako Haurren Tratu Txarren Erakunderik
handiena sortu eta ustiatzea ahalbidetzen diete katolikoek Munduko Haurren
mehatxu handiena. LOTSA katolikoei.
Katolikoak guraso desegokiak bihurtzea.

Hezkuntza katolikoa ahalbidetzen duen gobernua. Gaur egun hezkuntza katolikoak beren hezitzaile
tratu txarrak uzteko eskatzen du. Erreferentzia ona ematen diete eta beste toki bateko hezkuntza
publikora bidaltzen dituzte. Ikastetxe publikoetako baliabideak eta funtsak hezkuntza katolikoari
emateko hartzen dituen gobernuak ez ditu babestuko omen dituzten seme-alabak zaintzeko
betebeharra betetzen. Seme-alabak huts egiten dituen gobernua onartezina da, ordezkatua,
auzipetua, ANDEREA R7

Guraso Katolikoek, Komunitateak, Poliziak, Botere Judizialak, Politikariek huts egin
dute Haur Katolikoetan. Jakinarazi katolikoa (indarkeriarik gabea) zeinen etsita zauden
moralaren falta, errukia, ...
Ez dira onargarriak katolikoak portaera kriminal inmoral arduragabea direla eta,
munduko edozein lekutan polizia, justizia, hezkuntzan edo edozein kargu
politikotarako hautatuak izatea.

'Nola eliz katolikoa ( Pope ahoskatzeak: Forvon dauden ahoskatze eta hitzak Popeekin erlazionatuak Irain 1JAINKOA

Eliza Katolikoa Anti SHE erakunderik handiena da. 1 JAINKOA
biak eta BERA izanik, HE eta BERE desberdinak izateko diseinatu zuten baina
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berdinak. Bera eta BERA ELKARTEAK talde berdineko kide gisa bizi eta lan egitea nahi
dutenak.
Katolikoek aste bat hasten dute atseden egun batekin (Igandea) bost eguneko lan astea eta erosketak
egun bat izatea. 1 JAINKOA 6 eguneko lanaldia du 7. egunean Fun Day. Katolikoek iraina 1JAINKOA astea
atseden egun batekin hasita.

Katolikoak estaltzeen aurka daude (zelibatua) familia sortzea biderkatuz. 1 JAINKOA BERE ETA
BEREK "Ezkontza Santua" Kontratu bat egitea nahi du.

Mate, biderkatu, sortu familia. Zelibatoa bekatua da! Anti 1 JAINKOA!

Ohar! Ezkontza Santua, familia sortzea ez da onargarria sexu desgaitasunarentzat (Haur
abusatzailea, sexu nahasia, genero bera) jota.
N

Katolikoek gorputza jan eta odola edaten sakrifikatzen dute.

Gorputza ogiarekin ordezkatzen da eta odola Alkoholarekin. Katolikoak dira
Alkoholaren Menpekotasunaren eta nerabeen gehiegizko edateko arrazoi
nagusia. 1 JAINKOA ez du sakrifiziorik edo alkoholik nahi.

'Guraso Katolikoak'
Guraso katolikoek elizgizon katolikoek engainatu, engainatu eta traizionatu egin dituzte (Aita
Santuaren apaiza) . Diseinuaren arabera elizgizon katolikoak Familiaren aurka egiten du (ezkontza,
seme-alabak) . Ezkontzak edo gurasoen aholkuak eta orientazioa emateko desegokiak bihurtzea.
Haurrekin, nerabeekin, irakasteko edo egoteko desegokiak bihurtzea. Elizgizon katolikoak hutsegite
katolikoan sinesten dutenez, gurasoak engainatu eta engainatu egiten dituzte beren inmoralitateaz,
gaiztakeriaz eta kriminalitateaz.

Guraso moralek eta solidarioek Hezkuntza Katolikoa eta Eliza Katolikoa utzi behar dituzte
seme-alaben segurtasunerako. Guraso hauei "Custodian Guardian" -ek harrera egingo die. Ongietorri
hau ez zaie kristau anaiei edo elizgizon katolikoei aplikatzen (Aita Santuaren apaiza) .

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Universe Custodian Guardians-ek HE eta SH
berdinak baina desberdinak izatea onartzen dute. BERAK ETA BEREK
"Ezkontza Santuaren" Kontratua sinatzen dute, seme-alabak familia bat sortzen
dute. Gurasoek, haurrek, sendagileek eta hezitzaileek elitistak ez diren
komunitateko doako hezkuntzan eta doako asistentzian parte hartzen dute (SmeC,
PHeC) .
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Aldarrikatzen dugunez, Unibertsoaren Zaindarien zaindariak dira etorkizuna

1 JAINKOA 's azken mezua, ' Legea ematen duen manifestua '.

Haurrak dira gure etorkizuna

Haurrak gure hilezkortasuna dira

Haurrek artatuak izatea merezi dute,
babestua eta maitatua

Amaiera
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