Saklama Guardian New-Age zaman yönetimi

1God 1FAITH 1CHURCH Evren Custodian Koruyucuları

Khronicle şu ana zamanın başlangıcından olayları ve açıklamalar sunar. İnsanlığın
aile ağacı. Bizim Miras ve bilgi-Süreklilik!

İnsanoğlu en Soy ağacı
1. hafta İnsanlığın Doğum!
Eski Çağlar 1 Medeniyetler!
Uzak-Geçmiş - 2.100 için - 1.400 yıl!

Orta Geçmiş - 1.400 için - 700 yıl!
Yakın Geçmiş - 700 için - 70 yıl!

Akım-Times - 70 için 0 yıl!
Yeni yaş on-koğuş en 0 yaşındaki! önceden haber vermek

1GOD Sizden duymak için bekliyor! • • • •••
MİRAS - Namaz
Sayın 1GOD , En güzel Evrenin yaratıcısı
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Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli (1 st ad) gösterir biz kim olduğumuzu
söyler Bir Miras gelen olduklarını bir miras A Mirasının sahibi olmak için
müteşekkir mi
Görkemi sonraki kuşağa edilebilir bir miras 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu dua evde veya bir Buluşmasındaki okunduğu!
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Hafta 1 YARATILIŞ
1.gün
Başlangıçta vardı 1GOD & hiçbir şey değil:
Başlangıçta & sonu bir döngü olmadan renksiz, cansız, hareketsiz,
ruhsuz, sessiz, ve zamansız.
Fiziksel olarak içinde 1GOD Pozitif ve negatif hem Evreni makyaj bulunan tüm
yapı taşlarıdır.
Ruhsal Orijinal Ruh olduğunu 1GOD İyi ve kötü hem.
1GOD sıkılmış. 1GOD üfledi, bir sis oluşturuldu
Bu sis hiçliğe her yöne doğru yayılan evrende bulunan tüm temel
malzemeyi içeriyordu. Fiziksel Evren doğdu. Hareket ıslık sesine benzer bir gürültü
yarattı; ' Hareket' & 'Ses' doğdular.
1GOD Bu (İş) denilen 1. Gün ve Saat doğdu.

2. gün
1GOD ellerini çırptı; Bir patlama sesi gibiydi. Bu ısı ve sis-gazların füzyon pozitif ve
negatif çatışan, kıvılcım oluşturulan (Şimşek)
patlamaların ardından (Thunder) sonuçlandı. gazlar karışık olarak, emilen ve tahrip
'Begin- Ning ve sonu ve dönüştürülen Cycle' (CB E & R) doğdu. Bu gösteri 'da doğum
oldu Renk'.

2

1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Saklama Guardian New-Age zaman yönetimi

Yeni oluşturulan karışımlar farklı, hafif kusurlu eşit un- vardı sadece yol 1GOD Beğendim.
Kusur 'başladı Evrim' . Evrim kusurlu hatalar yapmış ama aynı zamanda benzersizliği
ve iç aksiyonunu sonuçlandı ediliyor.
Hiçbir şey mükemmel ya hatalar. Mükemmel Bir kişi en başka bir kişinin
imperfect.Evolution olduğunu 1GOD en
favori oluşturma.
1GOD Bu (İş) denilen 2. gün

3 gün
1GOD karışımlar ile oynanan, onları analiz ve sıcak & soğuk karışımlarını bu da
katılaşma bazı durumlarda oluşturulan yaratan gazların bazı sıvılaştırılmış. 1GOD oluşturulan
küreleri atımlı, parlak, ateşli ' Sun- Yıldız oluşturma 'Evrenin içine spewed sıvı Gezegenler.
Bu oluşturma, bir 'olarak bilinir Güneş Sistemi'. Fiziksel Evren 'yaşayan birçok
Güneş-sistemlerini içerir Çevrim arasında Başlangıç
& Bitiş ve Geri Dönüşüm'.

1GOD Bu (İş) denilen 3 gün

4. Gün
1GOD sonra onun / onu manevi varlığının bloke bölümünü, 'Orijinal Soul' parçasını
binanın her kombinasyonunu verdi. Her
'Ruh' yapı taşları kombinasyonun yeni yaratılış tasarlarkenki düşeni alır.
yapı taşları bir kombinasyonu için ruh returnes yok olur zaman 1 TANRI deneyimleri
hakkında rapor oluşturmayı vardı (Aft- erlife) . Sonra 1GOD Ruh yapı taşlarından
başka kombinasyonları tion içine ediyor göndermek (Reenkarnasyon) . Ruh
deneyimleri belli bir seviyeye ulaştığında o kalır 1GOD
(Olma 'Ebedi') saklayıcı Cennette (Angel) .
1GOD Bu (İş) denilen 4. Gün
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5. Gün
1GOD Evrim Gezegenler bazı özel koşullar yaratarak çeviriyorlardı. belli
bir yöne doğru işaret edilmişti Bu gezegenler, birbirine bağlı çevresi
ve yaşam formlarını yarattı.

olduğunu!

Toprak Böyle bir gezegen

Dünya Destiny Solar- sisteminin Güneş'ten 3 gezegendir. Toprak Sun & 1
yörüngesinde Ay yörünge Earth'te. Gezegen insanlar dahil türlerin milyonlarca ev
sahipliği yapmaktadır.
birbirine bağlı çevresi (Çevre) & yaşam formları (Bitkiler ve canlıların) 'Bu yapmak bizim
ev'.

Gezegen Toprak bizim ev
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1GOD Bu (İş) denilen 5. Gün

6. Gün
1GOD Melekler manevi Evrende yardım gerekiyordu. Şimdi yaşam formları nerede
fiziksel Evrende yardım etmem gerekiyordu.
1GOD Planet Earth insan ırkını tanıtmak için yeterince gelişmiş olduğunu
gördük.
1GOD oluşturulan 3 yarışları & Evrim küstahça 1 gelişti. 1GOD 3 + 1 Yarışları ile mutlu
ve fakat farklı eşit olarak onları görür. 1GOD
Irk-Bütünlük, karışık ırkları bir hakaret ve humankinds Destiny sığmayan istiyor.
Irk-Bütünlük ırkçılık olmadığı gibi bağnazlık o 1 Yarış başka Race üstün olduğu
anlamına gelmez. Irk-Dürüstlük İtaatsizlik hakaret kimseye kabul edilemez Yarı cins
toplumdışını yaratır 1GOD en
tasarımı.

İnsanlar, siyah cidarlı; sırım siyah saçlı ve kahverengi gezegende
başka yaratık daha zeki süzdü.
1GOD Seni çok yapılan çünkü onlara en Siyah olmak gurur demek.
Yaşadığınız her yerde 'Afrikalı' Kendini arayın. Eğer adını ekleyin Afrika
dışında yaşayan Should
Tribe sen kal (American Tribe ile yaşamak)
'Afrikan Amerikan'. gururlu çiftleşme gerektirir olmak & sizin Race içinde
çarparak: Irk-Dürüstlük.
siyah insanlar çoğaldıkça onlar dolaşmaya başladı. Bunlar Afrika, Persindia,
Okyanusya ve Moğolistan bulunamadı.
Daha sonra Köleler ve hizmetçi olarak Europa olarak Amazon & Amerika'ya
Avrupa Korsanlar tarafından tanıtıldı.
Ancak soğuk iklim siyah insanlara faydalı değildi. Ayrıca evrim çok yavaştı. 1GOD 2
yeni ırklar yaratmaya karar verdi.
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Moğolistan'da 1GOD bunu bir soluk sarı belirti veren insan derisi rengi
değişmiş, saç siyah kaldı ama düz oldu & kahverengi gözlü eğimli hale
geldi. 1GOD Seni çok yapılan çünkü onlara en çekik gözlü olmak gurur
demek. Kendini arayın 'Moğol' sen her yerde yaşayabilir.

Moğolistan dışında yaşamalıdır sen kal Tribe adını ekleyin. (Sen Avrupa Tribe ile
yaşamak) 'Moğol-Avrupa'.
gururlu çiftleşme gerektirir olmak & sizin Race içinde çarparak: Racial- Dürüstlük. Eğimli
göz insanlar çarpılır & Amerika, Amazon, Okyanusya, Persindia & Europa gezindi.

Europa olarak 1GOD platin sarışın veya kızıl düz veya dalgalı saçlı, mavi
mavi-gri, yeşil gözlü biriyle soluk ve kırmızımsı tenli insanları yarattı. 1GOD
Seni çok yapılan çünkü onlara en Soluk olmak gurur demek. sıkıntısız
arayın 'Avrupa' sen her yerde yaşayabilir. Yaşadığınız Should

Europa dışında sen kal kabilesinin adını ekleyin (Sen Amazon Kabilesi ile yaşamak) 'Avrupa-Amazon'.
gururlu çiftleşme gerektirir olmak & sizin Race içinde çarparak: Irk-Dürüstlük. Bu
insanlar diğer İllere su (içerilere & denizler) seyahat etmek tercih etti.

Ancak 2-evrim hıçkırık en oluştu. Avrupalılar cilt renkli cilt, koyu
kahverengi düz saç ve kahverengi gözlü bal haline soluk. Bu insanlar
batı Persindia, kuzey Afrika ve güney Europa gezindi & şimdi tüm
İlleri mevcuttur.

Europa insanlarda başka çok siyah deri geri gelişti ama siyah düz
saç ve koyu gözleri vardı. Evolved
1GOD Evrim sen de yapılan çünkü onlara en Siyah olmak gurur demek.
Yaşadığınız her yerde kendini 'Evolved' çağırın. Eğer Persindia dışında
yaşıyor olmalı eklemek
Eğer kalmak Tribe adı. (Sen Okyanusya Tribe ile yaşamak)
'Evolved-Okyanusya'. gururlu çiftleşme gerektirir olmak & sizin Race içinde çarparak:
Irk-Dürüstlük. Bu insanlar Persindia gezindi & şimdi tüm İlleri mevcuttur.

Not! insanoğlu Evrende her şey gibi sadece yol benzersiz, farklı, kusurlu olan 1GOD bunu
seviyor.
1GOD Her yarışı verdi (3 + 1) benzersiz özellikler. Karışık ırkları
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yıkmak 1GOD 'In tasarımı.
1GOD Siyah, Donuk ve Eğimli gözlü: 3 ırk tezat istedi. Fakat 1GOD 4 olarak Evrim
siyahlar kabul inci yarış. 1GOD
Ayrıca Irk-Bütünlük tuttu istiyor. Hiçbir ırklararası çiftleşme veya çarparak anlamına
gelir. 1GOD ancak farklı eşit olarak 3 + 1 Yarışları'na görür.

3 + 1 yarışları oluşturan 7TRIBES Birçok bu canlı
Shires ( Ev) . 7 Diller ve birçok Lehçelerin Konuşma
. Bağımsız olarak uygulanabilir 7Provinces . 1GOD
dil çeşitliliği sever. Değil dünya dili
(Babel kule ve NY ikiz kuleleri unutmayın) .

3 + 1 yarışları eşit ancak farklı
1GOD son 5 gün & bugün elde olduklarından memnun oldu. 1GOD Geçtiğimiz çalışma
haftalık yansır & daha sonraki çalışma hafta bağlamda, planlama başladı.
1GOD Bu (İş) denilen 6. Gün

7. Gün
1GOD bir dinlenme vardı ... Meditasyon & Ebedi-Soul için iç ahenk ve mutluluk
arayan dua. Melekler seslendirdi, dans ve kahkaha her yerde duyuldu, müzik yaptı. 1GOD
hepsi zevk tüm bu merriment ortasındaydı.

1GOD denilen bu (Dinlenme) 7. Gün Eğlenceli gün Saklama-Guardian için.
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7 Gün Oluşturma Sorumlu-Guardian Kalender temelini oluşturmaktadır. Not! Uzunluğu
1GOD Günü Earth'ün farklıdır.
CG Kalender 'için pek çok konusu var Eğlenceli gün':
Kutlamalar, Anıtlar ve Shames.
CG Kalender New-Age zaman-yönetim parçasıdır:
CG Klock ~ Zaman Üçgen ~ Gece çıkma yasağı ~ Günlük-Rutin
~ Günlük-Namaz ~ CG Kalender ~ Fun-Day temalar ~ CG
Planlayıcısı ~

YAPMALI :
1GOD 6. günde 5 gün başarıları ment değerlendirmek örnek çalışmalarını ayarlamak, herhangi bitmemiş işleri
ve planın önümüzdeki hafta çalışmaları tamamlamak. Bugün
7 hayattan zevk dinlenme var bir Eğlenceli gün, Kutlayın ... Bir Buluşması ziyaret

ırk-bütünlüğünü korumak Hiçbir ırklararası çiftleşme veya çoğaltan!
Evrim karışmayın herhangi bir genetik modifikasyon, klonlama ,. . .

Ahiret, Reenkarnasyon, Ölümsüzlük & Angels inanın. inanmak 1GOD olduğu Ebedi-Ruh
Her şey yaşam bir ruhu var olduğunu.

İle yaşamak: 'Başlangıcın Döngüsü & bitir ve Geri Dönüşüm' (CB E & R)

inanmak 1GOD Oluşturan & Ebedi-Soul olduğu fiziksel ve ruhsal Evrenler yaratıcısı. Evrim
ve İnsanlık yaratıcısı.
1GOD en Tasarım kutsaldır! hakaret burnunu sokan 1GOD, evrim engeller. Değiştirme
1GOD 'In tasarımı Toplum suçtur.

WARNİ NG !!!
Planet Earth & İnsanlık 'Saldırı' altındadır! Şiddet, Kirlilik ve Servet-Apartheid bizi
parçalıyor edilmektedir! Şiddet, Durdur kirletici madde ing ve bitiş Servet-Apartheid
cezalandır. 1GOD izliyor.
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1GOD
izliyor
Antik - Times I

1 Medeniyetler! -2100 * yıllara
* New-Age yeni zaman yönetimi kullanılır: Custodian-Guardian Kalender

İnsanlık dik yürümeyi öğrendi, çilek, fındık toplamak ve kökleri yukarı Grubb. İnsanlar
liderlik için ihtiyaç sonuçlanan hayatta kalmasını artırmak için gruplandırılmış. En güçlü o Tyrant
& ana damızlık haline geldi.
İnsanoğlu avlanmak için araçlarını kullanarak, avcı için gelişmiş bir araç üreticisi haline
geldi. Ne yazık ki araçlar avlanmak için değil, aynı zamanda kullanıldı sadece öldürme diğer
insanlar (Direndi & tecavüz ve öldürüldüğü diğer insanların bencil yağma) .

İnsanoğlu gruplarında olduğu avcılık keşfetti
(takım çalışması) Herhangi bir tek avcı daha büyük başarılar getirdi. Bu
planlama ve diğer gruplar üzerinde av gezileri ve baskın
düzenleyerek yol açtı.
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İnsanoğlunun geliştirilen ses sesler, yüz hareketleri ve vücut dili iletişim kurmak için.
Konuşma ve dil Lider. Bu becerileri öğrenme ve öğretme yol açtı. Grubun Deneyimli
üyeleri öğrenme grup üyelerine edinilen bilgiler geçti. Başlıklar: Gıda, avcılık, zarını
dikiş, alet yapımı, alet kullanımı, jestler, homurdanıyor ve konuşma toplanması.

İnsanoğlu soğuk iklime taşındı gibi onlar avı
- , Kürklü hayvanlar ed onları tenli & vücutlarını kaplı (Moda
başlangıcı) . Kemikler araçları haline getirildi. Dikiş geliştirilen ve
derileri ve kürkler kullanıldı.
Mağaralar ve kulübe barınak haline geldi. Yangın yapma pişirme
giden geliştirdi. boyama, oyma ve kil modelleme gibi sanatsal
beceriler ortaya çıktı.

İnsanoğlunun geliştirdiği dini inançlar.
Evil Pagan-ritüelleri kanlı fedâkârlıkla Tanrı'nın rüşvet geliştirdi. Not: 1GOD
Sacrifices istemiyor
(Kanlı ya da başka) . Saklama Koruyucular tüm Sacrifices karşı çıkıyorlar. 1GOD
rüşvetçi veya satın alınamaz.

Diğer insanlar çim tohumları toprak üzerine düştü ve mahsullerin
ortaya çıkmasına neden ayaklar altına farkına vardım. Bu tarım bir 1
adımdı. demek insanları Çiftçilik dolaşmaya yoktu. Kalıcı barınak
mümkün hale geldi. Bazı insanlar yerleşimciler oldu.

İnsanlar takas lider uzmanlaşmaya başladı (Et, deriler, araçlar, yanık kil ..) . Avcılar
yerleşimciler ile takas olur. takas olur yerleşim geçen Göçebeler.

Evil ile Göçebeler (Tyrant) liderler yağma ve
yerleşmeler tecavüz yok ve yerleşimciler öldürür. Bina,
yıkım ve yeniden inşa döngüsü kuruldu.
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mızrak ve yay & ok av yetenekleri yanı sıra insanların
katledilmesini arttı Hem.
silah kendilerini savunmak için Settlers yeni av araçlarını
kullandı.
Avcılar sürüler kontrol & onları takip faydalarının farkına vardı. Av
ikincil hale
. Bir göçebe yaşam tarzı geliştirdi. Hayvanların
evcilleştirme 1 adım.
Settlers küçük hayvanları evcilleştirmeye başladı. Settlers hayvanlarla yakın ilişkiler
geliştirdi. Evcil onların usta ve yoldaşlık için bir insan ihtiyacı olarak hayvanların KABUL
ting insanlar tarafından geliştirildi.
Hayvanların evcilleştirilmesi araçları ve silah & takas için gıda, derileri ve kemiklerin
arzını düzeldi.

Medeniyet vokal kulaktan dolma daha iyi iletişim gerekli. yazma
becerileri gelişmiş Çizim. sayılar eklendiğinde insani gelişim
hızlandırmak başladı.

Tekerlek insanların daha mobil yaptı. Bunlar daha mal taşıyan hızlı ve daha uzun
mesafeler kat olabilir. Ne tekerlek karada su elde yelken yaptı. Raiders (Nomad ve
Settler) Onların suç faaliyetleri için ikisi de kullanılır.
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Göçebe Raiders liderleri yağma 1. seçeneği yoktu
- ing diğer Raiders daha onları daha zengin hale.
Tarım topluluklar da genellikle Lideri olarak en başarılı çiftçi veya barterer aldı. Liderleri
Hem tip Estate planlama geliştirdi. Bir arzusu çocuklarına güç ve zenginlik
aktarmak. Kalıtsal Mezalim * yaygınlaştı. Liderler kendilerini hayali verdi

(royal) başlıklar, 'Hükümdar' * . Bazı güç çılgın liderler Tanrı olduğunu
iddia etti.
* Saklama Koruyucular Kalıtsal Mezalim & Monarch'lar Evil olarak karşı çıkıyor.

Yerleşimci Monarch adlı yapı tahkimatı ve kurulan tam zamanlı silahlı adam (Muhafızlar
...) Dini liderler ibadethane inşa (Temple ...) .
Mezarlıklar ve Türbeler (Elit, pompous ..) Afterlife geçiş için ortak oldu.

Ticaret yolları gelişti. Açgözlü Evil Monarch'lar orduları & kurulan Zalimlikler
imparatorlukları bu izledi (Medeniyetleri) . Bu medeniyetler kavramada şiddet tarafından
yönetilen ve şiddet sona erdi.
Her şey çok Uygarlıklar yapmak bir başlangıcı ve sonu vardır. beginning anda mücadele ve güçlü dini inanç vardır. Başarı Mücadelemiz
le değiştirir.

Barış: Zenginlik, nüfus artar iş- ahlakı azaltır, boş zamanı ve
sıkıntısını arttırır. Sıkıntı ahlaksızlığın yol açar. Bu bozunma
bağımlılığı artırır. Bu sorumsuzluk ile Din değiştirir (Hav sadece
- ing eğlenceli) Aptal özgürlükler, felsefeler galeyana getirir.

mücadelesi çürümeye ve bitiş yol açan durgunluk setleri durduğunda.

İnsanoğlu geliştirdi 1GOD inançlar:
Eski-Times 'True' haberci 3 bize verdi (Akhenaten, Konfucyus, Invoker) . 2 'Yanlış'
haberci (Musa ve Buda) & Bir Şeytani, Anti-TANRI kült: 'Kötü tohum' (İsrailliler) , hangi
anda çalışmaktadır.
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Akhenaten ( Amanhotep IV) Afrikalı-Reformer Akhenaten terfi 1GOD hem eril (HE)
ve dişil (O)
eşzamanlı. Tüm yaratılış geldiğini 1GOD & Creator içinde oldu! hiçbir resmin That 1GOD
mevcut! Yani güneş ışığı orada yeryüzündeki yaşamı olmanın başlıca nedeni oldu!

Akhenaten 'Mutluluk' kalıcı yolu olarak aileyi ve aile paylaşımını teşvik. İnsanlığın &
Habitat arasında Tanıtılan Harmony! Sınır anlaşmazlıkları çözmek için savaş
üzerinde Tanıtılan diplomasi. Daha küçük yapı taşları kullanılarak inşaatı hızlandırıldı.

Akhenaten küstahça 'Oğlu' olduğunu iddia * arasında 1GOD ( yanlış) .
HE 'Paganizm' sona kendi ritüelleri ve ibadet ve sembollerin yerlerini geri dönüştürmek için
başarısız . Yarışmaları onun varlığına silmeye çalıştı.

* isa (Yanlış kurtarıcı) Aynı kibirli kelime kullanılan (Aşırma) .

invoker ( Zerdüşt) İyi Aklın & Persindia Antik-Zamanla Eyleminin 1GOD Bir
haberci olmayı uygun bir adam buldum. İyi Aklın & Good Eyleminin invoker (Zoroaster)
.
Akhenaten gibi o Dünya'daki yaşam için Güneş önemini gördük!

' invoker Çok yanlış olduğunu bir Süper-insan umut verici (Mesih*)
gelir misin. Bu Süper-insan yapacak insanoğlunun mutlu &
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tüm sorunları çözmek Birçok kültler bu yanlış mesaj aldı & bir mesih söz verdi.
* Not! Hiçbir Süper-insan (Mesih) Tüm sorunlar insanoğlunun mutlu & çözmek yapmaya
geliyor. 1GOD Yeterince gelişmiş olduğunu ispat etmek insanoğlunun istiyor. mutluluk ve
Sorunun do¤- Ving işlemek için. 1GOD bu yetenekleri var ötesinde durumlarda
insanoğlunu yardımcı olacaktır.

' invoker' bazı temel gerçekleri kurmuştur:
1GOD fiziksel ve ruhsal evrenlerin yaratıcısı.
1GOD Supreme olarak tapınılmalıdır.
İbadet evde & toplumda hem yapılabilir. Herkes kendi topluluğunu geliştirmeye
yönelik aktif çalışmalıdır. Su, toprak ve atmosfer kirliliği karşı dur. yolsuzluk ve
adaletsizlik karşı dur.

dini ahlak ve sosyal adalet destekleyin.
Not! Persler Invoker'ın öğretilerini benimsemiş zaman onların zamanların en büyük
imparatorluğunu kuran gelişti. Invoker öğretileri taraklama dalgalarını sonra. Pers
onların refah / etkisini kaybetti.
O zaman nedeniyle evrimsel değişikliğin diğer mesajlar artık ilgili değildir. 'Invoker'ın'
destekçileri için (Zerdüştiler Parsi)
o kadar değiştirme zamanı 1GOD en son mesajı:

' Yasagetirici Manifest '.
Saklama-Guardians' teklif takipçileri için olmayan şiddet, uyum
ve dostluk zeytin dalı 'katılmak' İyi Aklın Invoker'ın & Good
Eylemler
1GOD 1Faith 1Church Evrenin Saklama Koruyucular yayılmasında
1GOD en son mesajı ' Yasagetirici Manifest '!

Konfüçyüs
Antik zamanlı Moğolistan'da ( İl)
1GOD İnsanlığın için rehber olmak için
bir adam uygun bulundu:

Konfüçyüs!
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Bilgelik Konfüçyüs sözler!
Kendine yapılan istemediğiniz neyi başkalarına yapmayın!
Eğer bir intikam yolculuğuna çıkmak önce, 2 mezarlarını kazmak!

Her şey onun güzelliği vardır ama bunu herkes göremez!

1 olarak bağlılık ve samimiyet tutun st prensipler !

Öfkelendiğiniz zaman sonuçlarını düşünün!
firma, kalıcı basit ve mütevazı erdeme yakın!
bunu yapmak için değil & doğru olanı görmek için cesaret ya ilkesinin istiyorum olduğunu!

Duyduğum & unutuyorum. Gördüğüm & hatırlıyorum. Ben anlıyorum.

Hayat gerçekten basit, ama onu karmaşık hale ısrar eğer!
Gerçek bilginin kişinin cehaletinin büyüklüğünü bilmektir.
doğru olanı ile karşı karşıya kalan geri alınan bırakın cesaret eksikliği gösterir etmek.

Sürece bitmiyor olarak nasıl gideceğini yavaş fark etmez.
Fazilet tek başına bırakılır değildir. HE kim komşuları sahip olacak uygular.
Tevazu olmadan konuşan HE zor kelimeler iyi hale getirmek için bulacaksınız!

En büyük zafer asla ama yapacak her zaman kalkarken düşen değil!
insanlar bir eylem yolunu takip yapılabilir, ama bunu anlamak için yapılamaz!
konfor sevgisini cherishes alim bir bilgin olarak kabul edilecek uygun değil
adam daha iyi onun dünyası ve genel olarak dünyadaki olacak iyi düşünceler üzerine
düşünür.

İyi yönetilen bir ülkede, yoksulluk utanılacak bir şeydir. kötü yönetilen bir ülkede,
zenginlik utanılacak bir şeydir.
Bilgelik, şefkat ve cesaret erkeklerin 3 evrensel kabul görmüş ahlaki niteliklerdir.

'Konfüçyüs' destekçileri için kadar değiştirme zamanı 1GOD' s son mesajı: ' Yasagetirici
Manifest '.
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Saklama-Guardians' teklif olmayan zeytin dalı
- Konfüçyüs'ün takipçilerine şiddet, uyum ve dostluk katılmak
için:
1GOD 1Faith 1Church Evrenin Saklama Koruyucular yayılmasında
1GOD en son mesajı ' Yasagetirici Manifest '!

Hinduizm
Hint-Yarımadası'nda Antik-Zamanla (Himalaya dağ sisteminin
İndus-River sisteminin ve güney doğu) Bir kişi geleneksel dini filozof
phies geliştirdi. Onlar istila edildi. istilacıya kendilerini ayırt etmek.
Yerliler Hindu kendilerini aradı!
İngiliz işgalci, işgalci, ezen ve sömürenler yerel dini yazıları seslendi: Hinduizm!

sayısız kutsal kitap yazarak farklı insanlar vardı. dini felsefeleri yerine tek dinin bir aile
yaratmak. Bu koleksiyon, 'Hinduizm'i' temsil!

Hindular Karma tabi doğum, ölüm ve yeniden doğum döngüsünde inanıyoruz

Bir ruh ardışık yaşamları geçer. Onun sonraki enkarnasyon önceki yaşam yaşamış
nasıl her zaman bağlıdır.
Hindu metni (Örneğin Veda'lar) 'Bilgi' getiriyor. Birçok Kutsal 'davranış kodu', 'Kanun' &
'Görevi' tartışır. 'Hinduizm' yaşam tarzıdır.

Birçok Hindular bir Yüce Varlık için yalvarmak ( 1GOD ) . Hindu kutsal tarihli. Bu Hindu
en kucaklamak zamanı 1GOD 'In son mesajı:

Yasagetirici Manifest !
Saklama-Guardians' teklif olmayan zeytin dalı
- Hinduizmin takipçilerine şiddet, uyum ve dostluk katılmak için:
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1GOD 1Faith 1Church Evrenin Saklama Koruyucular yayılmasında
1GOD en son mesajı ' Yasagetirici Manifest '!
Not! Bu teklif de Jainizm'deki & Sihizm takipçileri için de geçerlidir.

Jainizm Hindistan'dan eski din kurtuluş ve mutluluk bu şekilde öğretir. zararsızlık
& feragat bir hayat yaşamaktır. Nın amacı Jain hayat ruhun kurtuluşunu elde
etmektir.

Sihler
din uygulanan gerektiğini düşünüyorum.
dünyada yaşayan ve hayatın gündelik
sorunların üstesinden By.

Bu ddha ( Siddhartha Gautama)
Budizm bir din değildir. Bu anlamsız hallucina- tions & kulaktan
dolma dayalı bazı vizyonlarının topluluğudur. Bu hiçbir manevi
bağlantısı yoktur
1GOD!

Budizm, Siddharta Gautama sözlerine dayanan.
HE iyi kapalı bir aileden geliyordu. Kim Himalayalarda yaşadı.
Siddharta korunaklı ve şımarık bir hayat yaşadı. Siddhartha yaşadığı
korumalı hayattan ayrıldı. HE bularak aydınlanma isteyen edildi 1GOD! Siddharta
bulmadım 1GOD.

Siddharta oruç çalıştı. Onun ölmekte beyin ona halüsinasyonlar
verdi. HE, mantar bitkisel karışımlar çalıştı. Beyni ona
halüsinasyonlar verdi. Meditasyon yanında oldu. Beyni ona bazı
hayaller verdi. Siddhartha bulamadık vermedi 1GOD.

Siddharta yaşam deneyimleri ve ne HE öğrenilen bahsediyoruz, kamu
görüşmeler gerçekleştirdi. önce uzun bir süre hayranlarından tarafından
anlatılır yaptığı konuşmalar aşağı yazılmaktadır. kulaktan dolma Siddhartha
adlı Being (Şimdi Buda olarak adlandırılır) Orijinal kelime ve anlamı kaybolur.
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Onun anlayışlar bir işkence beyne dayalı & o bulmadım Çünkü 1GOD.
Budizm bir Din ve İnsanlığın Destiny ulaşmak için yararsız
değildir.
Budistler din almalısınız!
Saklama-Guardians' katılmak için 'Buda' takipçilerine olmayan
şiddet, uyum ve dostluk zeytin dalı:
1GOD 1Faith 1Church Evrenin Saklama Koruyucular yayılmasında
1GOD en son mesajı ' Yasagetirici Manifest '!

B reklam Tohum Cult ( İsrail)
Bu Cult 4000 yaşında olduğunu iddia ediyor. Bunlar İsrail diyorlar.
Onların dini yazıları kulaktan dolma, fabels, & peri masalları dayalı tarihsel fantezi vardır.

Onlar kendi kötülüğü soydan çiftleştirmek.

1GOD Onların şiddet içeren davranışlar
& onların asalak açgözlülük ile kızdırdı
edilir. Bunlar toprak vaat edilmiş iddia.

Onlar vaat edilen arazi benim. şimdi 1GOD İsrail orada & başka hiçbir yerde yaşamak istiyor. Her
insan ayrılmalarına veya İsrail'e taşınacak yardım etme konusunda ahlaki ve medeni görevi
vardır.

öfke etmeyin 1GOD gecikmeden İsrail göndermek ' Söz Kara'. 1GOD
izliyor.
Saklama-Guardians' '(İsrail) Kötü Tohum Cult' takipçilerine
olmayan şiddet, uyum ve dostluk zeytin dalı sunuyoruz. katılmak:
1GOD 1Faith 1Church Evrenin CustodianGuardians yayılmasında
1GOD en son mesajı ' Yasagetirici Manifest '!
NOT! İsrail din adamları (Rav) kabul edilir değildir.
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Uzak - Geçmiş

- 2,100 -1400 yıl

Bu Çin'in Altın-Yaş idi. Onlar standart kağıt yapımı rocess icat etti. pik demiri ile
dönüştürülen demir cevheri, dökme demir, demir ve çelik dövme. bronz ve demir
geliştirilmiş eritme teknikleri tarım araçları, marangoz aletleri, mutfak aletleri, ev aletleri
ve silah gelişmiş bir yelpazede yol açtı. Su çarkını kullanıldı. İpek Yolu kuruldu. Çin'den
Avrupa'ya Bu ticaret yolu zenginlik büyük bir kaynak oldu.

Uzak-Geçmiş Yunan & Roma kültürünün füzyon görür. Roma İmparatorluğunun
başlangıcı. Romalılar insanlık tarihinin en büyük plagiarizers' idi. onlar iyi bir fikir,
uygulama genelinde geldi (Şablon) Sistem onlar kopyalanan (Absorbe edilen) o. Sonra
onlar da daha başarılı hale getirmek için çalıştı. Bunlar yönetim, mimarlık, eğitim,
kanun, askeri, dini ve bilim ile bunu yaptı.

Romalılar aRoman arka suya Akdeniz'e çevirdi. köle zenginliği üretilen ve askeri
emniyete & İmparatorluğu'nu genişletti. Tefecilik ve dava İmparatorluğu'nda ment &
etkisini enrich- başlıca yolları haline geldi. Hıristiyan Zilotlar & Germen ordularını
tarafından Roma otorite sarsılmasına neden olmaktadır Roma İmparatorluğu'nun bir
bölme zorlamak!

13 Grup 1 st Hıristiyanlar!
' grup arasında 13' 1 din Reformer oluşurken (İsa, bir Carpenter Oğlu) & 12 toplanmış
İsrail & Olmayan İsrail takipçileri (Öğrenciler) .
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Arka fon, yer: İsa doğdu ve Filistin'de Rom tarafından işgal bir Bölge yaşamış bir
İsrail eğitim gördü. İsrail Filistin'de büyük etnik grup vardı. en azından Rom karşı
isyanları tutmak için, Rom İsrail bir Monarch izin verdi. Yürütme Yargı gücü işgalcilere
ile oldu.

Arka fon, yanlış kanı 1: İsa'nın anne Yusuf & Mary çünkü bir Roma sayımın değil
Filistin'e yolculuk ama borç toplayıcıları kaçan idi. Joseph para borç veren para ödünç
almış (Rabbis bağlı kredi köpekbalığı) çalışmaları için malzemeler için. Onun Müşteri
bir Roma vatandaşı ödemeden aniden bıraktı. Bir yazar seyahat için bir sebep vermek
istedim ancak gerçek nedeni bir olayı aldı (Roma nüfus sayımı) Bu akla yatkın
geliyordu (Edebi serbestlik) . Diğer yazarlar sadece bu FABEL kopyalandı.

Arka fon, yanlış kanı 2: Yoksul Yusuf & Mary kaçak vardı Joseph
sünnet olduğunda sakat olan, çocuk sahibi olamazdı. Mary Tecavüz
Shame kapsayacak şekilde, faktörü içermeyen gebeliklerden NAnt
oldu. 1GOD suçlandı
(Mucizevi kızlık kavramı) .
Arka fon, yanlış anlama 3: Uzak Doğu Astronom- ers Süper Nova bir
mak önemlidir kişi doğdu dair bir işaret olmasını inanılan gördü. Yazarlar
3 Kings parlak yıldızı gördüm & Bir King'in doğum görmeye geldi
yazdım.

Arka fon, İsa: doğmuş (Doğum tarihi bilinmiyor) Bir Carpenter Filistin Son, babasının
ticaret sonra ahlaki eğitim kazanmak için Ölü-Denizi'ne yakın bütün HE kült katıldı
öğrendim. Cult İsa'nın Merhameti '& Paylaşımı' öğretilen değil, aynı zamanda
eşcinsellik onu teşhir etti. Kıdemli kült üyeleri demok içine hiç genç kült üyeleri zorla
gibi
- ting eşcinsel uygulamalarında, daha sonra af için dua. İsa gezici vaiz olmayı
bıraktı.

Not! Her heteroseksüel gibi İsa (normal) eşcinsel için dahili bir tiksinti ve tiksinti sahip (Cinsel
yetersizlik) . İsa forgive- Ness kucakladı ama yüreğinde o homoseksüelleri
affedemedim.
İsa orate için tarikat tarafından öğretildi (topluluk önünde konuşma) fakat yazmaya değil. Her
şey İsa kayıp olduğunu söyledi. İsa ne dedi biliyor iddia Yazıları kulaktan dolma, yazarlar
yorumlanması ve hayal gücüne dayalı 'Grimm Kardeşler Peri-Tales'den kadar güvenilir. Biz
gerçekten yok
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İsa dedi ya ne anlama geldiğini biliyoruz. Tüm rahipler, rahibeler, din adamları ve diğerleri zaman
harcıyorsun & bu tarihi fanteziler okuyan yaşıyor.

İsa, Başarısız İsrail dini Reformer
İsa karizmatik, yakışıklı, hatip oldu. kült ona sözlü becerileri
öğretilir ama yazmıyordu almıştı.
O af ve paylaşımı vaaz verdi.
Filistin aracılığıyla Seyahatleri Haham & Monarşist en getirdiği
insanların büyük acılar ve sefalet onu haberdar. O nasıl kredi tahrip
aileleri gördük
(Ailesinin onu hatırlatan) .
İsa sosyal eleştiri olarak hiciv tanıtıldı (Rabbilerin ve royalist
arasında) Konuşmalarında. Müritleri King, Rab Mesih İsa'yı ele
alarak, onu yedeklenmiş ... kalabalık İsa Ünlü oldu sevdim.

Kralcıları İsa'ya ünlü gibi & konuşmalarında anarşistik kısımlarını
korkulan olmadı. Hahamlar hakaret yıkıcı sahte olarak gördüm 1GOD.
Kralcıları & Rabbis İsa'yı öldürmek ve Rom suçlu Roma Yargı
gücünü kullanmak için bir plan yumurtadan.

Burda 1, İsa'ya aşklarını & sevgi itiraf etti. İsa hissetti & tiksinti gösterdi (Bağışlama
yüreğinde değildi) . Mürit şok oldu, zarar, dehşete, intikam fikrini girdi.
Mürit bir lokali gitti. Onun acı ve intikam için ihtiyaç diğer alkoliklere, açtı. Bir
Monarşist intikam yardım önerdi.
Disciple İsa burada abouts tarif.
Monarşist masaya bazı paraları attı.
Mürit onun yeni bulunan alkollü arkadaşlarıyla paylaşarak,
daha çok alkol emretti.
İsa işkence ve İsrail tarafından suçlu bulundu. kalabalık olduğu
Roma Vali yapamadı inanç
(Rabbilerin ve monarşistler tarafından kışkırtılan) öldürme gibi
vaaz için aynı cezayı istedi. O İsrail bir katili seçti 1. af söz
vererek kalabalığı test etti. Roma Valisi tiksinti. İsa tahta çarmıha
gerildi.
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Ölü-Deniz kült geldi bir bekçi rüşvet & ölü adam ile İsa yerini İsa'nın çıkmaz
duymuştu. İsa havarilere elveda demek istedik. Dirilmesi gizemi yaratmak için
sahnelendi.
İsa Ölü Deniz'e döndü!

İsa İsrailli reform istedi. Onun Müritleri Evrenin daha Merkezi'ne gitti: ROM'u! Onlar
Romalılar reform gitti. Hıristiyanlığın başlangıcı (Yetkisiz-İsrailoğulları) .

Hristiyanlık
İsa gitmesiyle, onun Burda 2 Hıristiyanlığı kuran, Roma'ya taşındı. Onlar plagiarizing
Roma örneğini izledi. diğer dini ve putperest-ritüelleri Emici. Onlar Roma
İmparatorluklar ana din haline geldi. Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu
benimsenmesinin sonun başlangıcıydı.

olmuştur Hıristiyanlık sonra başka Dini gruplama daha
bozuk, ceza hilekar, ahlaksız ve şiddet. Hristiyanlık birçok &
çeşitli Kültler dönüşmüştür. 2 En Kötü varlık, Roma
Katolikleri ve İngiltere Kilisesi!

1GOD üzgündür!!!
İsa karşı: kapitalizm (Parazit Yıkıcı Vurgunculuk) , Küreselleşme (İsa deciples Rom
gidiş karşı) , Öldürme, Monar- chy (Kalıtsal-tyranny) , Varlık Apartheid (özel mülkiyet) .
katılır ve / veya destekler, Kapitalizm, Monarşi, Küreselleşme, Öldürme,
Servet-Apartheid, bir Anti Christ & Anti olmanın Sinning olan her Hıristiyan 1GOD. İsa
bu Hıristiyan affeder. 1GOD yapar
- affet ama sonuçları ile sorumlu tutan değil. Hristiyanlık İsa zayıflıyor. Bu
insanoğlunun zayıflıyor. Bu işlem, başarısız 1GOD! O biter.
Hıristiyanlık başarısız 1GOD ! 1GOD Hıristiyanlar son mesajı, 'yasagetirici Manifest'
haline Custodian The Guardian kucaklamak istiyor. 1000 yıl Şer 's Sona getirmek! DOOD
BE Evil cezalandır.
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Saklama-Guardians' Christianity'.to' takipçilerine olmayan şiddet,
uyum ve dostluk zeytin dalı katılmak:
1GOD 1Faith 1Church Evrenin CustodianGuardians yayılmasında
1GOD en son mesajı ' Yasagetirici Manifest '!
NOT! Hıristiyan din adamları (Papa Priest) kabul edilir değildir.

Yakın - Geçmiş

- 700 -70 yıl

SHUN
HIRİSTİYAN
KARDEŞLER
Hıristiyan Brothers Cemaat İrlanda Europa-İl Katolik Pagan Cult menşeli içinde bir
Sipariş vardır. Onların asıl amacı gençleri eğitmek oldu. Onlar geliştirdiği 'ICttm' (İrlanda
Çocuklara terör öğretim yöntemi) hangi dünya çapında kanser gibi yayıldı.

Evil Vatikan tarafından onaylanmıştır hepsi Katolik eğitimi için çalışma biçimi haline
geldi. Waterford İrlanda & çocuk terör devirlerinin açıldı Onların 1 eğitim tesisi
başladı. Cesaret ve Piskoposlar, Archbishops, Kardinaller & 'Papalar' korunmaktadır.

Christian Brothers Şeytan & Hell inanıyoruz. Onlar oraya gitmek için sabırsızlanıyordu.
Onlar bizim Gezegen'in çocuklar için yeryüzünde cehennemi yarattı. Biz dua 1GOD hayatın
& Afterlife içinde sorumlu tutulurlar. Christian Brothers & Ruhban Sınıfı (Papa Priestlar) ,
Ebeveyn, Polis, 'İrlandalı Çocuk terörize öğretme-yöntemin' uygulayıcıları korumalı bir
yargı, diğer siyasetçiler ise .. şimdi & her zaman için çocukların sefalet ve ıstırap yeniden
yaşamak. dualarımızı katıl.

'İrlandalı Çocuk terörize öğretme-yöntemi'
Homoseksüel Tecavüz, oral seks, mastürbasyon, mastürbasyon hayvanlar, testis
okşamak, dayak, falaka, alçaltıcı, aç bırakma, ağır işçilik, hipotermi, ... Her gün, her
gece, her hafta, her ay, her yıl ... CEHENNEM YERYÜZÜNDE !! Bu ahlaksız depratutun
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ved, filfthy, din adamları, rahipler, öğretmenler sorumlu sapık, MS / R7,

'Aydınlanma Hıristiyan-Brothers Çember'
Hıristiyan Kardeşler ortada genç bir çocuk ile bir daire oluşturacak
- dışarı külot. Oğlan Anüsten kanamaları kadar eşcinsellik tecavüz oldu. Christian
Brothers onlara bu zorladığı için çocuğu cezalandırmak. Onlar bu çünkü gibidir evlat
söyle TANRI bunları böyle yaptı. oğlan geri konuşursa o dövülür. Hıristiyan-Brothers
neşeli ve mutluyuz.

'Hıristiyan-Brothers Suçluluk'
Hıristiyan Kardeşler sadece cinsel & fiziksel dünyada çocuklara saldırdı. Onlar nerede
kötü kişinin ölümüne kurbanlarını suçlayarak, yalan söyledi. Bütün Hıristiyan Kardeşler
birbirine affetti birbirlerini korumalı, Polis & Yargı kendilerini yalancı şahit.
Hıristiyan-Brothers Cinsel Predators Children terörize yeni av sahası etrafa taşındı.
Being Katolikler onlar şaşmazlık iddia etti. Bunlar Katolik din adamlarının karşı koruma
aldı (Papa Priest) Polis, Yargı talimat kim Katolikler olan siyasetçiler kurbanları
görmezden. Katolik din adamları, Katolik Polis Memurları, Katolik Yargı ve Katolik
Siyasetçiler Evil bir Cartell olarak işletilmektedir. Çocuk taciz edenin Koruyucu ve
Mağdurlar mağdur. Katolik Kilisesi dünyanın en büyük çocuk istismarı organizasyonu.
büyük Evil Anti- 1GOD organizasyon.

'Hıristiyan-Brothers Sorumluluk'
çocuklar üzerinde insanlık tarihinin olmuştur asla böyle sürekli sistematik cinsel saldırı
dünya çapında işlendiği. gezegendeki her ebeveyn onları korumalı her
Hıristiyan-kardeşim & Katolik sürdürmeye, onların hükümetten talep ahlaki bir görev
olduğunu, kovuşturma MS / R7,

Hıristiyan-Brothers sahibi Herşey müsadere edilir (Pers- Önal öğeler dahil) tazminatsız. Hıristiyan-Brothe
tarafından kullanılan her bina Evil yeridir. Bu yerler yıkılmış ve geri dönüşümlü ve
rehabilitasyon bileşikleri olarak yeniden oluşturulur. Hıristiyan-Brothers Herhangi hafıza
silinir.

'İrlandalı Ayıp'
İrlanda Ebeveynler, İrlanda Toplum, İrlanda Polis, İrlanda Yargı, İrlanda
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Politikacılar dünyanın her yerinde Irish Çocuklar ve Çocuklar başarısız oldu.

İrlanda bilmesine izin verin (Şiddet) nasıl hayal kırıklığına sen merhamet, adalet ve vicdan
eksikliğinden altındadır. çünkü onların sorumsuz ahlaksız suç davranışının İrlandalı
herhangi bir siyasi ofise eğitimde polis, yargı, olarak dünyada nerede yerden erişim
çalıştırılan veya seçilme kabul edilmez.

'Katolik Ayıp'
Katolikler Katolik Eğitimde kullanmadan 'İrlandalı Çocuk terörize
öğretim yöntemi' onayladı & Vatikan tarafından terfi kucakladı. Katolikler
sonra gizlemek ve kaçmaya Katolik Çocuk Suistimalcileri yardım
etmek, komplo. Yalancı şahit, zorbalık, tahrip kanıtlar, Katolik Çocuk
Suistimalcileri korumak için bütün bu kurbanları tehdit etti. Katolik
Polis, Yargı &

Politikacılar .. Bu davranış Katolik Kilisesi büyük suç örgütü yapar delili yok, örtbas,
savcılık vermeyerek bu suç davranışına katıldı. Bu Evil'ı bitir, SHUN, UTANÇ
Yargılamak.

Onların Kilise oluşturmak ve insanlık tarihi Katoliklerin Dünya Çocukları için en büyük
tehdidi yapar en büyük Çocuk Örgütü Kötüye faaliyet göstermesine izin verecek Katolikleri. Katolikler
üzerinde UTANÇ. Katolikler elverişsiz anne yapma.

Katolik eğitimi veriyor Hükümet. Şu anda Katolik eğifim
- siyon istifaya onların kötüye eğitimcileri sorar. Onlara iyi referans verecek & başka
bir konumda Kamu eğitime gönderirler.
Katolik eğitim vermek, kamu okullarından kaynakları ve fon alır Hükümet koruması
gereken çocuklara bakım görevlerini başarısız olur. çocukları başarısız Hükümet
unaccep- tablo, yerini dava edilir MS / R7,

Katolik Ebeveynler, Toplum, Polis, Yargı, Politikacılar tüm Katolik Çocuklar
başarısız oldu. Katolik bildirin (Şiddet) apointed nasıl dis- sen merhamet, vicdan ve
adalet eksikliğinden altındadır.
çünkü onların sorumsuz ahlaksız suç davranışının Katolikleri eğitimde, polis, yargı
olarak dünyanın her yerinde kullanılan veya herhangi bir kamu görevine seçilme
kabul edilmez.
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'Nasıl Katolik Ruhban Sınıfı ( Priest Papa) Hakaret 1GOD'
Katolik Kilisesi büyük Karşıtı SHE örgütüz. 1GOD
olmak hem HE ve o onun & o farklı fakat eşit olacak şekilde tasarlanmıştır.

HE & SHE isteyen canlı ve diff- Erent rulo ile eşit ekibin parçası olarak çalışmak.

Katolikler bir dinlenme-gün haftada başlar (Pazar) beş günlük iş- hafta & 1 gün alışveriş
var. 1GOD Gün 7 Fun- Günü 6 günlük workweek vardır. Katolikler hakaret 1GOD Bir tatil
günü ile hafta başlatarak.

Katolikler çiftleşme karşı (bekârlık) çarpılması aile kurmak.
1GOD HE & SHE bir 'Kutsal Matrimony' Sözleşme girmek istiyor. Mate, Çarp, bir aile kurmak.
Bekarlık Günah olduğunu! Anti- 1GOD!

Not! Kutsal Matrimony, aile kurmak cinsel sakatlık kabul edemeyeceği (Çocuk-tacizcisi,
şaşkın cinsiyet, aynı cinsiyet) tutulmuş. Katolikler vücudu yeme & içme kanı feda.
ekmek ve kan Alkol ile değiştirilir ile Vücut değiştirilir. Katolikler
Alkol Bağımlılığı ve genç alem-içme ana nedenidir. Her haftasonu
(alkollü) Hristiyanlar gitmek ve şiddete (Saldırı, yakıp, tecavüz
öldürmek ..) . Hıristiyan X-mas yılın en şiddetli zamanıdır.
1GOD fedakarlık, alkol ya da şiddet istemiyor.

'Katolik Ebeveynler'
Katolik Ebeveynler & aldatılmış yanıltmak ve Katolik din adamları tarafından ihanete
ediliyor olması (Papa Priest) . tasarımdan Katolik din adamları Aile karşı (Evlilik, çocuk). uygunsuz
hale evlilik veya ebeveyn tavsiyelerde & rehberlik vermek. Onları da öğretmek ya da
çocuklar, gençler birlikte olmak uygunsuz yapma .. Katolik din adamları Katolik
yanılmazlığı iman Çünkü aldatmak & ahlaksızlıkta & suç hakkında velilere yanıltmak.
Katolik din adamları herhangi bir tavsiye istemeye az uygundur.

Ahlaki, sevecen ebeveynlerin çocukları güvenliği için Katolik-Eğitim & Katolik Kilisesi terk
etmelidir. Bu ebeveynlerin Saklama-Guardian adlı tarafından karşılanacak. Bu hoş geldiniz
Hıristiyan-Brothers ne de Katolik din adamlarının için geçerli değildir (Papa Priest) .
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1GOD 1FAITH 1Church Evrenin Saklama-Koruyucular destek HE ve SHE eşit fakat bundan
farklı olmasıdır. HE & SHE, bir 'Kutsal Matrimony' Sözleşme girmek aile kurmak Children var. Ebeveynler,
Çocuk, sağlık görevlileri ve eğitimcilerin olmayan seçkinci serbest topluluk eğitim ve ücretsiz
sağlık-bakım katılmak (SMEC, PHeC) .

Çocuklar geleceğimizdir
Çocuklar bizim ölümsüzlük vardır

Çocuklar, bakım hak
korunmuş ve sevilen

1GOD 1FAITH 1Church
Evren Saklama Koruyucular biz ilan, geleceğimizdir 1GOD
'ler En son mesaj, ' Yasagetirici Manifest '.

Yeni yaş

0 yıl on-koğuşları

PEACEPRIZE ( Nobel)
2009 Nobel Barış Ödülü:
Anti-Barış Karşıtı 1GOD Ceza!
Barack H.Obama
Nobel adlı' göre (A Parazit, yırtıcı, Profiteer) 'Will, Barış Ödülü ... kaldırılması veya
ayakta ordularının & barış kongre tutma ve tanıtımı için azaltılması için, uluslar arası
kardeşlik için en ya da en iyi işi yapmış olacağım kişiye verilir. irade ödül Norveç
Parlamentosu tarafından seçilen 5 kişilik bir komite tarafından verilecektir belirtti.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Norveç Kralı huzurunda Nobel Barış Ödülü'nü sunar (Kalıtsal
Tyrant
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) 10 Aralık tarihinde (Pagan Takvim) her yıl. Barış Ödülü sahibi
diploma, madalya ve ödül miktarı doğrulayan bir belge alır. Barış
Ödülü Töreni Oslo City Hall'da tutulur. Nobel Barış Ödülü 2009
"halklar arasındaki uluslararası diplomasiyi ve işbirliğini
güçlendirme yönündeki olağanüstü çabalarından ötürü" Barack
H. Obama verildi.

Obama (Suikastçi, istilacı, işgalci savaş lordu, terörist lider
dünyalar) En aktif terörist zarar ve sivilleri öldürmek, terörize
etmek onun 'CIA-Drones' gönderir (Çocuklar, anneler,
babalar ve yaşlı) 'Afganistan, Pakistan, Somali, Irak, Libya,
Yemen, .. O göndermek Etiyopya &
Kenyalı birlikleri Somali'ye saldırması için. CIA sivili & suçlamasıyla huzursuzluk korku
salan. Başlatılan Suriye İç savaş,, hükümetlerin seçilme devirmeye çalışan ... Not! Drones
kullanma savaş eylemidir.

Obama İsrail'in savaş suçlarını, suikastlar, Filistinlilerin soykırım
destekler. O, Suudi Arabistan suikastlar, savaş suçları, yemini
soykırımını destekler ... CIA sivilleri terörize & dünya çapında
huzursuzluğu körüklüyor .. Obama ABD Özel Kuvvetler Assassins
"Heroes" çağırır. Assassin en psikotik korkakça Killers vardır
(Silahsız kadın çekim ..) Bu ihtiyaç 'Obama' yaptığı gibi kovuşturma.
Evren Saklama Muhafızlar Obama'ya bir parça ödül almak için elverişsiz Assassin'e
bulabilirsiniz. UCG onlar bize yok, gözden geçirmeye Piece Ödül Komitesi temasa
geçti. Obama, alınan & Piece Ödülü kabul etti. kabul ederek Obama yanlışlığını,
savcılık ihtiyacı vicdansız bir adam gösterdi.
Evren Saklama Muhafızlar dua 1GOD .
müdahale ve Norveç Hükümetine & Obama'ya & onun Assassins
tuttukları yolun yanlışlığını göstermek için. 1GOD

Norveç ile başladı.
1GOD Norveçli Hükümetleri ment saldıran Norveçli fanatik ettim. fanatik bunu bungled. 1GOD
Bir Hükümetleri ment suç güdümlü Gençlik-kamp sponsor oldu. ceza bir suikastçı oldu.
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1GOD Afganistan, Irak, Libya, Pakistan, Somali ve Yemen halkı ne zaman Obama'nın
Assassins grevi gibi hissediyorum nasıl Norveç Hükümeti ve halkı gösterdi.

Norveçliler con, aldatmaca ve yanıltıcı 'Barış-Ödülü' sona
bulunmaktadır. Onlar 'Obama'nın Barış Ödülü'nü' iptal için
vardır. Obama ve Norveç Hükümeti 'Obama'nın Mağdur
silahsız sivillere yardım için barış suyu Para ödülü kullanmak
için vardır (Doğmamış, çocuklar, anneler, babalar, yaşlılar ...) .

Norveç Hükümeti ve Devlet Başkanı yöneten ve ihtiyaç değiştirilmesi layık değilsin. Hakaret
'Barış' hakaret 1GOD. İnsanlar Hükümetin eylemlerinden sorumludur ve ahlaksız
hükümeti değiştirmek için bir görevim var. Norveçli insanlar burada ahlaki bir görevi
vardır.
Evren Saklama Muhafızlar bildirmek:

Barack Obama, "Yıl 2012 - 2014" En kötü adam !!!
İlgili: Hiçbir Şiddet kavramı
Uçan-terör
3.4.7 Destek 'N-At-m yaprakları döken Günü' 6.4.7 Destek 'N-At-m 2.4.7
Destek 'Savaş Günü N-At-m Mağdurları' Destek 'Suç Day N-At-m
kurbanları' Nazi soykırımı (Silahsızlanma) Gün' 8.2.7

Barış Bir soyut.
Şiddet tehdittir.
Durdurmak, 'Şiddet', Evde başlayın!
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Yeni yaş gelişmektedir
Dünya gezegeni 1GOD 'ler favori Oluşturma insan çevre vandalizm,
kirlilik, açgözlülük, bozulması, kült, immorality ve kötü tarafından
harap edilmiştir. 1GOD Planet Earth araçları gibi doğal güçlerini
kullanarak temizler . Temizlik '0.1.1.1' başladı * (2004)

Gezegen Yeryüzündeki yaşam Bildiğimiz gibi son verecek.

Yeryüzündeki yaşam tamamen farklı olacaktır.

' Yasagetirici Manifest ' Bizim Kılavuzu olacak.
Yıl 0 beri (2004) Buzullar, Kuzey & Güney Polonyalılar Buz eritme
hız veriyor. Bu yol açacaktır
(sonunda) Buz büyük parçaları için serbest kalmasını sağlayın. Planet Earth
dengesini hem Polonyalıların uzak Drift. Bu

gezegen bir süre içinde ciddi sallanmak yapacaktır. Dünya'nın Kuzey Güney Kutbu Eksen keskin
hareketi ve yeniden düzenlenmesi ile sonuçlanan. Eksen yeni Polonyalılar olacak farklı bir
konfigürasyonda yerleşmek olacaktır.

Eksen keskin yeniden düzenlenmesi Ay'ın yeni bir yörüngeye
sonuçlanan Planet Earth için kısa süreli bir yerçekimi değişikliğine
yol açar. Uydular & Mekan istasyon yörüngelerini değiştirecektir. Okyanus
akıntıları değişecek. Hava daha X-trme dönüşür.

Toprak Tabaklar hareket edecektir. Depremler gelgit dalgaları oluşturmak
ve Volkanlar patlak yapacaktır. Düşük yatan Kıyı alanları by the Sea
karşılanacaktır.
Sonra: Yaşam biçimleri kaybolur. Sonunda mutasyona uğramış
evrimsel yeni yaşam formları görünecektir.

İnsanoğlu 1/3 oranında azalacaktır!
İnsan Nükleer-Elektrik santralleri hava, toprak ve poisening sızıntı yarattı
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Su. Toksik atmalar toprak, su ve hava poisening sızıntısı olacaktır. Köprüler, yüksek binalar
çökecek. Rüptüre Gaz boru hatları yangınları başlayacaktır. Petrol platformuna Oceans kirletir.
Yağ depolama ve boru hatlarının sızıntı toprak ve suyun kirlenmesine veya hava kirletici yakar. Barajlar
kıracak & sel ing alanları çevreleri-. suya yakın Tüneller sel olacaktır.

tahrip alt yapı ve kirlilik yiyecek ve su kıtlığı neden olur. Medeniyetler yağma,
tecavüz, acımasızlaştırılmasına & öldürülmesi ile sonuçlanan parçalanır. Mali-Piyasalar
çökecek ve Kapitalizm bancrupt gidecek.

dünyaların en eski ve en kötü Terörist en (İsrail) accoun düzenlenecek
- tablo. sadece fiziksel Evrende başka hiçbir yerinde vaat edilmiş topraklara yaşayacak
İsrail. Özellikle aşkına- IANS konuşan genel ve İngilizce olarak Hıristiyanlık en
yaşayacaktır. Ayrıca İngiliz Christian Kültür & Kapitalizm benimsemesi ülkelerin de
yaşayacaktır. Hristiyanlık
(Yanlış Mesih kültü) önemsiz pagan kültürünün düşecektir.

Çöl kült Işık (İslâm) tarihin toz haline solacak. Çoklu-idol kült (Hinduizm) Yeni-Age için
uygun değildir olarak görülecektir. olmayan din (Budizm) solacak.

1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar Başka sadece Din şeyi önemsiz
kültler vardır olacaktır. Bireycilik çıktı. Private-Sahipliği biter. Topluluk mülkiyet ve
yaşam yeni normal olacaktır. Dünya'nın temizlik ile kurtulanlar 1GOD 'The olacak Yasagetirici
Manifest 'Farklı kılavuzu.

Gezegen Yeryüzündeki yaşam Bildiğimiz gibi son verecek.

Yeryüzündeki yaşam tamamen farklı olacaktır.

' Yasagetirici Manifest ' Bizim Kılavuzu olacak.

Bize katıl! Saklama-Guardian New-Age zaman yönetimi kucaklayın:
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Kısa dönem

CG Klock ~ Zaman üçgen hatlı ~ Gece çıkma yasağı ~
CG Günlük Rutin ~

Orta vadeli
CG Kalender ~ Eğlence Gün temalar ~
Uzun vadeli

CG Khronicle ~
CG Knowlege süreklilik ~

The Yasagetirici Manifest 1GOD en Önceki tüm eskimiş hale son mesajı!

Son
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