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Pasado Presente Futuro

O Khronicle presenta acontecementos, explicacións dende o comezo dos tempos ata
agora. Árbore xenealóxica da humanidade. O noso patrimonio, continuidade do
coñecemento, profecía!

Da humanidade Árbore xenealóxica
Semana 1 Nacemento da humanidade!

Antigos tempos 1o Civilizacións!
Distante-Pasado -2.100 a -1.400 anos

Pasado Medio -1.400 a -¡700 anos!
Pasado Preto -700 a -70 anos

Tempos actuais -70 a 0 anos
Nova Era a partir de 0 anos! Profecía

Coñecemento de por que aconteceu no pasado. Axuda cos retos
actuais. Facer máis alcanzables os plans de futuro.
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1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Patrimonio Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso

O seu máis humilde gardián-gardián fiel (1st nome)
Agradece ter un patrimonio

Un patrimonio que mostra se vimos de Un
patrimonio que di quen somos
Un patrimonio que se pode transmitir á seguinte
xeración Pola gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración recítase na casa ou nunha reunión.

Semana 1 CREACIÓN
Día 1
Ao principio houbo 1 DEUS e nada:
incoloro, sen vida, inmóbil, sen alma, sen son,
atemporal, sen un ciclo de comezo e fin.
Fisicamente dentro 1 DEUS son todos os elementos básicos que
existen para formar o Universo tanto positivos como negativos.
Espiritualmente a Alma Orixinal é 1 DEUS tanto bo coma malo.
1 DEUS estaba aburrido. 1Deus exhalado, creouse unha néboa.

Esta néboa contiña todos os ingredientes básicos que se
atopan no universo, estendéndose en todas as
direccións cara á nada. Naceu o Universo físico.A moción
creou un ruído excesivo; 'Movemento'e'Son'naceron.
1 DEUS chamado isto (traballo) Día 1 & Tempo naceu.

Día 2
1 DEUS bateu das mans; parecía un estrondo.Esta creación
calor e fusión de gases dentro da néboa, choque
positivo e negativo, faíscas (Lóstrego)

seguido de explosións (Trono) resultou. A medida que
os gases se mesturaban, absorbían e destruían, o
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"Ciclo de comezo e fin e reciclaxe" (CB & E & R) naceu. Este
espectáculo tamén foi o nacemento de 'Cor'.

As mesturas de nova creación eran lixeiramente imperfectas,
desiguais, diferentes 1Deus gustoume. Imperfección comezou 'Evo
- lution '. Ao ser imperfecto a evolución cometeu erros pero tamén
resultou en singularidade e interacción. Nada é perfecto nin sen
erros. O perfecto dunha persoa é o imperfecto doutra persoa. A
evolución é1 DEUS creación favorita.
1 DEUS chamado isto (traballo) Día 2

Día 3
1 DEUS xogou coas mesturas, analizounas, licuou algúns dos gases
creando preparacións frías e quentes, isto tamén creou algúns casos de
solidificación. 1 DEUS bolas formadas palpitantes, brillantes, ardentes '
Estrelas-Sol"que botou líquido ao Universo creando"Planetas'. Esta
creación coñécese como "Sistema solar'. O universo físico contén
moitos sistemas solares que viven oCiclo de

Comezando & Fin & Reciclar '.

1 DEUS chamado isto (traballo) Día 3

Día 4
1 DEUS despois deu a cada combinación de bloques de construción
parte do seu ser espiritual, parte da "Alma Orixinal". Cada un
'Alma' recibe a súa parte na concepción da nova creación da
combinación de bloques de construción.
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Cando unha combinación de bloques de construción deixa de existir.
A Soul returnes(Máis alá) a 1 DEUS para informar das experiencias
que tivo. Entón 1 DEUS envía esta Alma a outra combinación de
bloques de construción (Reencarnación). Cando unha alma alcanzou
un certo nivel de experiencias, mantense 1 DEUS
(converténdose en "Eterno") no ceo como custodio do
universo espiritual (Anxo).
1 DEUS chamado isto (traballo) Día 4

Día 5
1Deus xogou con Evolution creando condicións
especiais nalgúns planetas. Estes planetas que foran
apuntados cara a unha certa dirección, crearon
contornos e formas de vida interdependentes.

Terra é un planeta así!
A Terra é o 3o planeta do Sol no sistema Solars Destiny. A Terra
orbita ao redor do Sol e 1 Lúa orbita ao redor da Terra.
Unha morea de lixo espacial humano orbita arredor da Terra.

O planeta alberga millóns de especies, incluídos humanos.
A contorna interdependente (Medio Ambiente) e formas de vida
(plantas, criaturas vivas) fai isto 'o noso fogar'.

Planeta Terra o noso fogar
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1 DEUS chamado isto (traballo) Día 5

Día 6
1 DEUS tiña anxos para axudar no universo espiritual. Agora as formas
de vida eran necesarias para axudar no Universo físico. 1 DEUS
descubriu que o planeta Terra avanzara o suficiente para introducilo
- producir a humanidade.

1 DEUS creou 3 carreiras e Evolución evolucionado descaradamente
1. 1 DEUS está feliz con carreiras 3 + 1 e veas iguais pero diferentes.
1 DEUS quere integridade racial, as razas mixtas son un insulto e
non se encaixan no destino da humanidade. A integridade racial non
é racismo nin fanatismo, non significa que unha raza sexa superior a
outra.Desobedecer a integridade racial crea parias de media raza
inaceptables para ninguén, insultantes 1 DEUS deseño.
Humanos, de pel negra; pelo negro e arqueado, ollos castaños máis intelixentes
que calquera outra criatura do planeta.1 DEUS digamos que sexan orgullosos

5

1 FE 16.03.4.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

ser negro porque te fixen así. Chámate "africano"
onde queiras que vivas. Se vives fóra de Afri
- pode engadir o nome da tribo coa que te atopas
(Vives coa tribo americana) "Afroamericano"
Estar orgulloso implica o apareamento, multiplicándose dentro da
túa Raza: Intregridade Racial.

A medida que a xente negra se multiplicaba comezaron a vagar.
Poderían atoparse en África, Persindia, Oceanía e Mongolia.
Máis tarde foron introducidos por piratas europeos en Amazon
- ia e América como escravos. Europa como servos.
Non obstante, un clima máis frío non foi beneficioso para as persoas negras.

Tamén a evolución foi moi lenta. 1 DEUS creou 2 novas carreiras.

En Mongolia 1 DEUS alterada a cor da pel humana dándolle
un ton amarelo pálido, o pelo quedou negro pero volveuse
liso. Os ollos marróns fixéronse inclinados.1 DEUS diga que
sexan orgullosos de ser inclinados porque eu te fixen así.
Chámate "mongol" onde queiras que vivas.

Se vives fóra de Mongolia, engade o nome da tribo coa que te
quedas. (Vives coa tribo europea) "Mongol-europeo".
Estar orgulloso implica aparearse, multiplicarse dentro da túa raza:
Intregridade Racial. Os ollos inclinados dos humanos multiplicáronse e
vagaron por América, Amazonia, Oceanía, Persindia e Europa.

En Europa 1 DEUS creou humanos de pel pálida e vermella con
ollos azuis, azul-grises e verdes, con cabelos louros ou vermellos
platinos ou vermellos ou rectos ou ondulados. 1 DEUS

diga que sexan orgullosos de ser pálidos porque eu te
fixen así. Chámate "europeo" onde queiras que vivas.

Se vives fóra de Europa, engade o nome da tribo coa que te
quedas (Vives coa tribo amazónica) "Europeo-amazónico".
Estar orgulloso implica aparearse, multiplicarse dentro da túa raza: Intregridade
Racial. Estas persoas preferían viaxar por auga (cara ao interior, mares) a outras
provincias.
Non obstante, produciuse un hipo de 2 evolucións. A pel pálida
dos europeos converteuse nunha pel de cor mel, pelo liso
castaño escuro, ollos marróns. Estas persoas vagaron cara ao
oeste de Persindia, ao norte de África, ao sur de Europa, agora
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presente en todas as Provincias

En Europa, moitos humanos evolucionaron cara á pel negra
pero tiñan o pelo liso e negro e os ollos escuros. Evolucionou
1 DEUS diga que sexan orgullosos de ser negros porque
Evolution fíxoche así. Chámate "Evolucionado" onde queiras
que vivas. Se vives fóra de Persindia engade o

nome da tribo coa que te quedas. (Vives coa tribo Oceanian)

"Evolucionado-oceánico". Estar orgulloso implica aparearse, multiplicarse
dentro da túa raza: Intregridade Racial. Esta xente vagou cara a
Persindia. Agora están presentes en todas as provincias.

Nota! A humanidade como todo o demais no Universo son
imperfectos, diferentes, únicos ao xeito 1 DEUS gústalle.
1 DEUS deu cada carreira (3 + 1)trazos únicos. As razas mixtas
destrúen 1Deusdeseño.
1 DEUS quería 3 contrastes raciais: ollos negros, pálidos e inclinados 1
DEUS aceptaron os negros de Evolution como 4th carreira. 1 DEUS

quere Racial-Integridade mantida. Significa que non hai
apareamento interracial.1 DEUS ve 3 + 1 Carreiras iguais pero
diferentes.
As carreiras 3 + 1 compoñen o 7 TRIBOS que viven en moitos

Comarcas (Inicio). Falando 7 idiomas, moitos dialectos.
Administrado independentemente por 7 Provincias. 1 DEUS
gústalle a diversidade lingüística. Non unha lingua global
(lembre, torre Babel e torres xemelgas de NY).

3 + 1 Carreiras iguais pero diferentes
1 DEUS quedou satisfeito co conseguido nos últimos 5 días e hoxe. 1 DEUS
reflexionou sobre a pasada semana laboral. Que comezou a planificar a
próxima semana de traballo.

1Deus chamado isto (traballo) Día 6

Día 7
1 DEUS descansou ... Meditando, orando buscando harmonía interior e
felicidade para a Alma Eterna. Os anxos facían música, cantaban, bailaban
e escóitase a risa por todas partes.1 DEUS estaba no medio de todo
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esta alegría disfrutando de todo.

1 DEUS chamado así (Descanso) Día 7 Divertido-Día para Custodian-Guardian.

A creación de 7 días constitúe a base do Kalender Custodian-Guardian. Nota
! A lonxitude de 1 DEUSO día do Día é diferente ao da Terra.

O CG Kalender ten moitos temas para 'Día de diversión':
Celebracións, memoriais e vergoñas.
O CG Kalender forma parte da xestión do tempo
de New-Age: CG Klock ~ Triángulo horario ~ Toque
de queda nocturno ~ Rutina diaria ~ Oración diaria
~ CG Kalender ~ Temas divertidos ~ Planificador
CG ~

MU ST - DO:
1 DEUS pon o traballo de exemplo 5 días o día 6 avalía o teu logro, completa
calquera traballo inacabado e planifica o traballo das próximas semanas. O día 7
descansar gozar da vida ter un Día de diversión, Celebra... visita un encontro.

Crer 1 DEUS é: o Creador e Alma Eterna. Creador dos Universos
físicos e espirituais. Creador da Evolución e da Humanidade.
Crer 1 DEUS é o Eternal-Soul que todo o vivo ten Alma! Manter a
integridade racial¡sen apareamento ou multiplicación interracial!
En directo por: 'Ciclo de comezo e fin e reciclaxe' (CB & E & R)
Non interfira co Evolution sen modificación xenética,
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clonación,. . .

1 DEUS O deseño é sagrado. Insultos insultantes 1 DEUS, interfire coa
evolución. Cambiando 1 DEUSO deseño é un delito comunitario.

Cree no máis alá,
Reencarnación,

Inmortalidade e
Anxos.

AVISO !!!
O planeta Terra e a humanidade están baixo "ataque". Violencia, contaminación e
riqueza-apartheid están a desgarrarnos.Castigar a violencia, Stop Pol
- seducir, acabar coa riqueza-apartheid. 1 DEUS está a ver.

1Deus
está a ver
9
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Antigo - tempos I 1o Civilizacións! a -2.100 * anos
* Utilízase a nova xestión do tempo New-Age: Custodian-Guardian Kalender

A humanidade aprendeu a camiñar en posición vertical, xuntar bagas, noces e arrincar
raíces. Os humanos agrupáronse para aumentar a supervivencia resultando na
necesidade de liderado. O máis forte El converteuse en tirano e principal criador.
A humanidade avanzou no cazador, converteuse en fabricante de ferramentas,
empregando ferramentas para cazar. Por desgraza as ferramentas non só se
empregaron para a caza senón tamén para matar outros humanos (plun egoísta-

contra outros humanos que resistiron e foron violados e asasinados).

A humanidade descubriu que cazar en grupos
(traballo en equipo) trouxo maior éxito que calquera
cazador. Isto levou á planificación, organización de
viaxes de caza e incursións noutros grupos.
A humanidade desenvolveu ruídos vocais, xestos faciais e linguaxe corporal para
comunicarse. Levar á fala e á linguaxe.Estas habilidades levaron á aprendizaxe e
ao ensino. Os membros experimentados do grupo transmitiron coñecemento
adquirido aos membros do grupo de aprendizaxe.Temas tratados: recollida de
alimentos, caza, pelado, costura, fabricación de ferramentas, uso de ferramentas,
xestos, gruñidos e fala.
A medida que a humanidade pasaba a un clima máis frío cazaban

- ed animais con pelos, peláronos e cubríronlles o corpo
(inicio da moda). Os ósos convertéronse en ferramentas. A
costura desenvolveuse e empregouse en peles, peles
As covas, as cabanas convertéronse en refuxio. A fabricación de lume
desenvolveuse levando á cocción. Apareceron habilidades artísticas como
a pintura, o modelado en barro, a talla.

A humanidade desenvolveu crenzas relixiosas.
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Desenvolvéronse rituais pagáns malvados. Subornar a Deus
mediante sanguentos sacrificios.Nota: 1 DEUS non quere
sacrificios (sanguento ou non). Custodian Guardian oponse a
todos os sacrificios. 1 DEUS non se pode subornar nin
mercar.

Outros humanos decatáronse de que as sementes da herba
caían no chan e pisadas levaban ás colleitas. Este foi un 1st
paso de labranza. A agricultura significaba que a xente non
tiña que vagar.Fíxose posible o abrigo permanente. Algúns
humanos convertéronse en colonos.
Os humanos comezaron a especializarse levando ao troco (carne, peles, ferramentas,
arxila queimada ..). Os cazadores trocaban cos colonos. Os nómades que pasasen
asentamentos trocarían.

Nómades co mal (Tirano) os líderes saquearían,
destruirían asentamentos, violarían e matarían
colonos. Estableceuse o ciclo de construción,
destrución e reconstrución.

Tanto a lanza, o arco e a frecha aumentaron as
capacidades de caza, así como a matanza de humanos.
Os colonos empregaron as novas ferramentas de caza como armas para

defenderse.

Os cazadores decatáronse dos beneficios de
controlar as mandas e seguilas. A caza volveuse
secundaria. Desenvolveuse un estilo de vida
nómada.O 1st paso de domesticación de animais.
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Os colonos comezaron a domesticar animais máis pequenos. Os colonos desenvolveron
relacións máis estreitas cos animais. Os animais domésticos desenvolveron, que os
animais aceptan aos humanos como o seu amo, unha necesidade humana de compañía. A
domesticación de animais mellorou o subministro de alimentos, peles, ósos para
ferramentas, armas e permuta.

A civilización necesitaba unha mellor comunicación
que os rumores vocais. Debuxo avanzado para
escribir. Cando se engadiron números o
desenvolvemento humano comezou a acelerarse.

A roda facía aos humanos máis móbiles. Poderían percorrer distancias máis
rápidas e longas transportando máis mercadorías.O que fixo a roda en terra a vela
logrou na auga. Raiders(Nómada, colonizador) usados ambos para o seu criminal
(incursións) actividades.

Os líderes dos Nomad Raiders tiñan 1st elección do espolio

- facéndoos máis ricos que outros Raiders.

As comunidades agrícolas tamén escolleron como líder o
agricultor ou o troco máis exitoso. Os dous tipos de líderes
desenvolveron unha planificación estamental. Un desexo
de transmitir poder e riqueza aos seus fillos. Tiranías
hereditarias* fíxose común. Os líderes deron
eles mesmos fantasiosos (real) títulos, 'Monarcas'*. Algúns líderes tolos do
poder afirmaron ser un Deus.
* Os gardiáns custodios opóñense aos tiranos e monarcas hereditarios como o mal.
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A publicidade de fortificacións de Settler Monarch creou homes armados a tempo
completo (Gardas ...). Os líderes relixiosos constrúen lugares de culto

(Templo ...). Cemiterios e Santuarios (elitista, pomposo ..) pois
a transición ao máis alá fíxose común.
As rutas comerciais evolucionaron. Greedy Evil Monarchs seguiron estes cos seus
exércitos e estableceron imperios tiránicos (Civilizacións). Estas civilizacións foron
gobernadas pola violencia e acabaron violentas.

Todo ten un principio e un final, así como as
civilizacións. Ao principio hai loita e forte crenza
relixiosa. O éxito substitúe á loita.Paz:

aumenta a riqueza, a poboación, reduce a ética do
traballo, aumenta o tempo libre e o aburrimento. O
aburrimento leva á inmoralidade. Esta decadencia
aumenta a adicción. Substitúe a relixión por
irresponsabilidade(só divertirse), libertades parvas,
indigna as filosofías. Cando a loita cesa, o estancamento
leva a desintegrarse e ao final.

A humanidade desenvolveuse 1 DEUS crenzas:
Ancient Times deunos 3 mensaxeiro "verdadeiro" (Akhenaton, Confucio, Invocador)
. 2 Mensaxeiro "falso" (Moisés, Buda) e un culto malvado e anti-DEUS: "Mala
semente" (Israelitas), que está funcionando agora.

Akhenaton (Amanhotep IV) Africano-Reformador
Akhenaton ascendeu 1 DEUS os dous masculinos (EL) e feminino
(ELA) simultaneamente. De que toda a creación veu 1 DEUS e estaba
dentro do Creador. Iso sen imaxe1 DEUS existe! Esa luz solar era a
principal razón para que houbese vida na Terra.

Akhenaton promoveu a participación familiar e familiar como camiño cara á
"Felicidade" duradeira. Promoveu a harmonía entre a humanidade e o hábitat.
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Promoveu a diplomacia pola guerra para resolver disputas fronteirizas. Acelerou a
construción usando bloques de construción máis pequenos.

Akhenaton afirmou arrogantemente ser o "único Fillo"* de 1 DEUS (falso).
Non conseguiu acabar co "paganismo" cos seus rituais, símbolos e reciclar os
seus lugares de culto. Pagants intentou borrar a súa existencia.

*Xesús (falso mesías) empregou as mesmas palabras arrogantes (plaxiado).

Invocador (Zoroastro) dunha boa mente e accións
Na época antiga en Persindia 1 DEUS atopou un home axeitado para converterse
en mensaxeiro. Invocador dunha boa mente e boas accións (Zoroastro).

Como Akhenaton, viu a importancia do Sol para a vida na Terra.

O 'Invocador estaba moi equivocado, prometendo un súper humano (mesías *)

viría. Este súper humano faría feliz á humanidade e resolvería todos os
problemas. Moitos cultos recolleron esta mensaxe equivocada e
prometeron un mesías.

* Nota! Sen superhumano (mesías) está chegando para facer feliz á humanidade e
resolver todos os problemas. 1 DEUS quere que a humanidade demostre que se
desenvolveron suficientemente. Manexar a felicidade e a resolución de problemas. 1
DEUS axudará á humanidade en situacións que están máis alá das súas capacidades.

O 'Invocador'estableceu algunhas verdades fundamentais:

1 DEUS é o creador dos universos físico e espiritual.
1 DEUS debe ser adorado como Supremo.

O culto pódese facer tanto na casa como na comunidade. Todos deben
traballar activamente para mellorar a súa comunidade. Opoñerse á
contaminación de auga, terra e atmosfera.
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Opoñerse á corrupción e á inxustiza.

Apoiar a moral relixiosa e a xustiza social.
Nota! Cando os persas abrazaron as ensinanzas do Invoker floreceron
establecendo o maior Imperio do seu tempo. Despois de descartar as
ensinanzas do Invoker. Persia perdeu a prosperidade, a influencia.
Debido ao cambio evolutivo, outras mensaxes daquel momento xa non
son relevantes. Para os seguidores do "Invoker"(Zoroastrianos, Parsi) é
hora de cambiar a 1 DEUS última mensaxe: O 'Manifesto do Dador da
Lei'.
Custodian Guardian ofrece a rama de olivo da non violencia,
harmonía e amizade aos seguidores do 'Invocador dunha boa
mente e boas accións' para que se unan, 1 DEUS 1Fe 1Igrexa
Gardiáns dos custodios do universo

na difusión 1 DEUS última mensaxe o 'Manifesto LawGiver'!

Confucio
Na época antiga Mongolia(Provincia)
1 DEUS atopou un home axeitado
para ser mentor da humanidade:

¡Confucio!

Palabras confucianas de Sabedoría!
Non fagas aos demais o que non queres que fagas a ti mesmo.
Antes de emprender unha viaxe de vinganza, cava 2 tumbas.

Todo ten a súa beleza pero non todos o ven.
Manter a fidelidade e a sinceridade como 1st principios!

Cando a rabia sobe, pense nas consecuencias.
O firme, o perdurable, o sinxelo e o modesto están preto da virtude.

Ver o que está ben e non facelo é falta de coraxe ou de principios
Escoito e esquécome. Vexo recordo. Eu entendo.
A vida é moi sinxela, pero se insistimos en facela complicada!
O verdadeiro coñecemento é coñecer a medida da ignorancia.
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Fronte ao que está ben, deixalo sen facer mostra falta de coraxe.

Non importa o lentamente que vaia mentres non pare.
A virtude non se deixa estar só. O que o practique terá
veciños.
¡O que fale sen modestia terá dificultades para facer boas as
palabras!
A nosa maior gloria non consiste en non caer nunca, senón en levantarnos cada vez que o
facemos.

Pode que a xente siga un camiño de acción, pero pode que non a
faga entender.
O erudito que aprecia o amor á comodidade non é apto para ser considerado
erudito

Canto máis o home medite sobre bos pensamentos, mellor será o seu
mundo e o mundo en xeral.

Nun país ben gobernado, a pobreza é algo do que avergoñarse.
Nun país mal gobernado, a riqueza é algo do que avergoñarse.
A sabedoría, a compaixón e a coraxe son as 3 calidades morais dos homes
recoñecidas universalmente.

Para os seguidores de 'Confucio' é hora de cambiar a 1 DEUSs última
mensaxe: O 'Manifesto do Dador da Lei'.
Custodian Guardian ofrece a rama de oliveira da non violencia,
harmonía e amizade aos seguidores de 'Confucio' para que se
unan, 1 DEUS 1Fe 1Igrexa Gardiáns dos custodios do universo

na difusión 1 DEUS última mensaxe o 'Manifesto LawGiver'!

Hinduísmo
Na época antiga da península India (ao leste do
sistema do río Indo, ao sur da cordilleira do Himalaia)
un pobo desenvolveu filosofías relixiosas tradicionais.
Foron invadidos. Distinguirse do invasor. Os veciños
chamábanse hindús!
O invasor, ocupante, opresor e explotador inglés
chamou aos escritos relixiosos locais: Hinduísmo !

Había diferentes persoas escribindo numerosos libros sagrados. Creando un
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familia de filosofías relixiosas máis que unha única relixión. Esta
colección encarna "Hinduismo".

Os hindús cren nun ciclo de nacemento, morte e renacemento gobernado por
Karma. Unha alma pasa por vidas sucesivas. A súa próxima encarnación
sempre depende de como se viviu a vida anterior.
Texto hindú (por exemplo, Vedas) trae "Coñecemento". Moitas escrituras discuten sobre
"código de conduta", "lei" e "deber". O "hinduismo" é unha forma de vida.

Moitos hindús anhelan un Ser Supremo (1 DEUS). As escrituras hindús están
datadas. É hora de que os hindús se abracen 1 DEUSúltima mensaxe:

O Manifesto do Dador da Lei !
Custodian Guardian ofrece a rama de olivo da non violencia,
harmonía e amizade aos seguidores do 'hinduísmo' para que se
unan, 1 DEUS 1Fe 1Igrexa Gardiáns dos custodios do universo

na difusión 1 DEUS última mensaxe o 'Dereito-Manifesto do dador'!
Nota! Esta oferta tamén se aplica aos seguidores do xainismo e do sikhismo.

Xainismo unha antiga relixión da India ensina que o
camiño cara á liberación e a felicidade. É vivir unha
vida inofensiva e renuncia. O obxectivo de Jain

a vida é lograr a liberación da alma.

Sikhs cre que a relixión debe
practicarse. Vivindo no
mundo e xestionando os
problemas cotiáns da vida.
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Buddha (Siddhartha Gautama)
O budismo non é unha relixión. É unha colección de
alucinións sen sentido e algunhas visións baseadas en
rumores. Non ten ningunha conexión espiritual con 1
DEUS!

Budismo, baseado en refráns de Siddharta Gautama.
Veu dunha familia ben acomodada. Quen viviu no
Himalaia. Siddharta viviu unha vida protexida e
mimada. Siddhartha deixou a súa vida protexida.EL
buscaba a iluminación atopando 1 DEUS ! Siddharta
nunca atopou 1 DEUS.
Siddharta tentou o xaxún. O seu cerebro moribundo
deulle alucinacións.TENTOU mesturas de herbas, fungos.
O seu cerebro deulle alucinacións. A meditación foi a
seguinte. O seu cerebro deulle algunhas visións.
Siddhartha non atopou 1 DEUS.
Siddharta realizou reunións públicas, falando das súas
experiencias vitais, do que aprendeu. Os seus discursos foron
repetidos polos admiradores durante moito tempo antes de
anotarse. Sendo rumores de Siddhartha (agora chamado
Buda) pérdense palabras e significados orixinais.

Porque as súas ideas baséanse nun cerebro torturado e
nunca o atopou 1 DEUS. O budismo non é unha relixión
e inútil para acadar o destino da humanidade. ¡Os
budistas deberían buscar relixión!

Custodian Guardian ofrece a rama de olivo da non violencia,
harmonía e amizade aos seguidores do 'Buda' para que se unan,
1 DEUS 1Fe 1Igrexa Gardiáns dos custodios do universo:
na difusión 1Deus última mensaxe o 'Dereito-Manifesto do dador'!

Bad Seed Cult (Israelí)
Este culto afirma ter 4.000 anos. Chámanse israelís.
Os seus escritos relixiosos son fantasía histórica baseada en rumores, fabels..
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Consanguen a súa maldade.
1 DEUS está enfadado polo seu
comportamento violento e a súa
cobiza parasitaria. Afirman que
se lles prometeu terra.

Conseguiron a súa terra prometida. Agora 1 DEUS quere que o israelí viva
alí e en ningún outro sitio. Todo ser humano ten o deber moral e civil de
axudalos a saír ou ser transportados a Israel.

Non te enfades 1 DEUS enviar israelí sen demora ao
Prometido Terra '. 1 DEUS está a ver.
Custodian Guardian ofrece aos seguidores do "xudaísmo" a rama
de oliveira da non violencia, harmonía e amizade para que se unan
, 1 DEUS 1Fe 1Igrexa Gardiáns dos custodios do universo

na difusión 1 DEUS última mensaxe o 'Dereito-Manifesto do dador'!

NOTA! Clero israelí (Rabino) non son benvidos.

Distante - Pasado

- 2.100 a -1.400 anos

Esta foi a Idade de Ouro de China. Inventaron un proceso estándar de fabricación de
papel. Mineral de ferro convertido en ferro fundido, ferro fundido, ferro forxado,
aceiro. A mellora das técnicas de fundición de bronce e ferro levou a unha gama
avanzada de ferramentas agrícolas, ferramentas de carpinteiro, ferramentas culinarias,
ferramentas domésticas e armas. Empregouse a roda hidráulica.Estableceuse a Ruta
da Seda. Esta ruta comercial de China a Europa foi unha gran fonte de riqueza.
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The Distant-Past ve a fusión da cultura grega e a romana. O comezo
do Imperio Romano.Os romanos foron os maiores plaxiadores da
historia da humanidade. Cando atoparon unha boa idea, a aplicación
(modelo), sistema que copiaron (absorbido) el. Despois intentaron
facelo máis exitoso. Fixérono coa administración, arquitectura,
educación, leis, militares, relixión e ciencia.

Os romanos converteron o mar Mediterráneo nun remanso romano. Os escravos
produciron a riqueza. Os militares aseguraron e expandiron o Imperio.O préstamo
de cartos e os litixios convertéronse en vías importantes para o enriquecemento, a
influencia no Imperio. O socavamento da autoridade romana por parte dos
fanáticos cristiáns e as hordas xermánicas obrigan a unha división do Imperio
romano.

Grupo de 13

1st Cristiáns!

O 'Grupo de 13 ' consistía en 1 reformador relixioso
(Xesús, fillo dun carpinteiro), 12 seguidores israelís e non
israelís recollidos (Discípulos).
Antecedentes, localización: Xesús naceu e educou un israelí que viviu en
Palestina nun territorio ocupado por Rom. Os israelís eran o principal
grupo étnico de Palestina. Para manter as revoltas contra Rom como
mínimo, Rom permitiu ao israelí ter un monarca.O poder xudicial
executivo estaba cos ocupantes.
Antecedentes, equívoco 1: Os pais de Xesús, José e María, viaxaron por
Palestina non por mor dun censo romano, senón que fuxían dos
cobradores de débedas. José tiña prestado cartos a un prestamista
(Tiburón afiliado aos rabinos) para materiais para o traballo. O seu cliente
un cidadán romano marchou bruscamente sen pagar.Un escritor quería
dar unha razón para a viaxe, pero non a verdadeira razón escolleu un
evento (Censo romano) iso soaba verosímil (liberdade literaria). Outros
escritores acaban de copiar este fabel.
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Antecedentes, equívoco 2: Os indixentes e María
fuxían, José non podía ter fillos, sendo mutilado
cando o circuncidaban. María quedou
embarazada, para cubrir a vergoña da violación. 1
DEUS foi culpado (concepción virxinal milagrosa).
Antecedentes, equívoco 3: Os astrónomos do Extremo Oriente
viron que unha Super Nova cría que era un sinal de que naceu
unha persoa importante. Os escritores escribiron 3 Reis viron
unha estrela brillante e viñeron ver o nacemento dun rei.
Antecedentes, Xesús: Nacido (data de nacemento descoñecida) en Palestina, Fillo
dun carpinteiro, aprendeu o oficio dos seus pais e despois uniuse a un culto todo HE
preto do Mar Morto para obter educación moral. O culto ensinou a Xesús a
"Perdoar" e a compartir ", pero tamén o expuxo á homosexualidade. Mentres os
membros do culto maior forzaron aos membros do culto cada vez máis novos a
participar en prácticas homosexuais, entón rezaban polo perdón '.
Xesús marchou, para converterse nun predicador viaxeiro.

Nota! Xesús como todo heterosexual (normal) ten unha repulsa
incorporada e noxo aos homosexuais (discapacidade sexual). Xesús
abrazou o perdón pero no seu corazón non podía perdoar aos
homosexuais.
O culto ensinou a Xesús a orar (falar en público) pero non para escribir. Todo o que
dixo Xesús está perdido. Os escritos que afirman saber o que dixo Xesús son tan
fiables como os "Contos de fadas dos irmáns Grimm" baseados nos rumores, na
interpretación dos escritores e na imaxinación. Non sabemos realmente o que dixo
ou quixo dicir Xesús.Todos os monxes, monxas, clérigos e outros están perdendo o
tempo e a vida estudando estas fantasías históricas.

Xesús, fracasou o reformador relixioso israelí

Xesús era un orador carismático, guapo.
O culto ensinoulle habilidades orais pero
non escribir. Predicou o perdón e o
compartir.

As súas viaxes por Palestina fixérono consciente do gran
sufrimento e miseria das persoas provocadas polo cruel,
corrupto, codicioso rabino e monárquico. Viu como o crédito
destruía ás familias (recordándolle aos seus pais)
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Xesús introduciu a sátira como crítica social (de rabinos, realista) nos seus
discursos. Os discípulos apoiárono dirixíndose a Xesús como Rei, Señor,
Mesías ... Á xente encantoulle, Xesús converteuse nunha celebridade.
Aos monárquicos non lles gustaba Xesús a celebridade.
Temían as partes anarquistas dos seus discursos.Os rabinos
víano como un falso insultante disruptivo 1 DEUS.
Monárquicos e rabinos tramaron un plan para usar o poder
xudicial romano para matar a Xesús e culpar a Rom.

1 dos discípulos, confesou o seu amor e cariño a Xesús. Xesús sentiu e
mostrou repulsa (o perdón non estaba no seu corazón). O discípulo quedou
impresionado, ferido, consternado, a vinganza entrou na súa mente.
O discípulo foi a unha taberna. Barado a outros alcohólicos a súa dor e
necesidade de vinganza. Un monárquico ofreceu axuda coa vinganza.

O discípulo revelou o lugar sobre Xesús.

O monárquico tirou unhas moedas sobre a mesa.
O discípulo ordenou máis alcol, compartindo cos seus
novos amigos alcohólicos atopados.

Xesús foi torturado e declarado culpable polo israelí.
O gobernador romano non podía crer que a multitude
(incitado por rabinos e monárquicos) quería o mesmo
castigo por predicar que por matar. Probou á multitude
prometendo perdonar 1. O israelí escolleu un asasino. O
gobernador romano estaba noxento. Xesús foi cravado
nunha cruz de madeira.
O culto ao Mar Morto soubo da situación de Xesús, chegou, subornou a un
garda, substituíu a Xesús por un morto. Xesús quixo despedirse dos
discípulos. A súa resurrección foi posta en escena para crear misterio.Xesús
volveu ao Mar Morto.
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Xesús quería reformar o israelita. Os seus discípulos foron para o
Centro do Universo: ¡ROMA! Foron reformar os romanos. O
comezo do cristianismo(Rogue-israelitas).

Cristianismo
Cando Xesús se foi, 2 dos seus discípulos mudáronse a Roma,
establecendo o cristianismo. Seguiron o exemplo romano de plaxio.
Absorber outros rituais pagáns relixiosos. Converteronse na principal
relixión dos Imperios Romanos.A adopción do cristianismo polo Imperio
Romano foi o comezo do seu fin.

O cristianismo foi máis criminal, corrupto,
enganoso, inmoral e violento que calquera outra
agrupación relixiosa. O cristianismo mutou en
moitos e diversos cultos. Os 2 seres máis
malvados, os católicos e a igrexa de Inglaterra.
1 DEUS está molesto !!!
Xesús opúxose: Capitalismo (Parasitic Predator Profiteering), Globalización
(Xesús opúxose aos seus decípulos para ir a Rom), Matando, Monarquía
(Tiranía hereditaria), Riqueza-Apartheid (propiedade privada).
Calquera cristián que participe e apoie o capitalismo, a riquezaapartheid, a monarquía, a globalización, a matanza, está pecando sendo
anticristo e anti-1 DEUS. Xesús pode perdoar a estes cristiáns. 1 DEUS
non perdoa pero responsabiliza das consecuencias. O cristianismo está
fallando a Xesús. Está fracasando a Humanidade. Está fallando1 DEUS! Remata.
O cristianismo está fracasando 1 DEUS! 1 DEUS quere que os cristiáns
acollan a última mensaxe, o "Manifesto de quen dá a lei", que se converta
en gardián. Poñendo fin aos milleiros de anos do mal!

Ser bo Castigar o mal !
Custodio-Gardiáns' ofrecer a rama olívica da non
violencia, a harmonía e a amizade aos seguidores
do "cristianismo".
1DEUS 1Fe 1Igrexa Universo CustodianGuardians en propagación
1Deus última mensaxe o 'Dereito-Manifesto do dador'!

NOTA! Clero cristián (Sacerdote de Pope) non son benvidos.

23

1 FE 16.03.4.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

Preto - Pasado

- 700 a -70 anos

S HUN
C HR ISTIAN
IRMÁNS
A Congregación de Irmáns Cristiáns é unha orde dentro do culto pagán
católico orixinada en Irlanda Europa-Province. O seu propósito orixinal era
educar á mocidade. Desenvolveron "ICttm" (Método de ensino terrorista
infantil irlandés) que se estendeu coma o cancro polo mundo.
Avalado polo Vaticano do Mal, converteuse nun modus operandi para toda
a educación católica. O seu 1st abriu un centro educativo en Waterford
Irlanda e comezou o seu reinado de terrorismo infantil. Animado e
protexido por bispos, arcebispos, cardeais e "papas".
Os irmáns cristiáns cren en Satanás e no inferno. Non podían esperar a ir
alí. Eles crearon o Inferno na Terra para os nenos do noso Planeta.Oramos
1 DEUS que se lles responsabiliza na vida e no máis alá. Irmáns cristiáns,
clero(Sacerdotes de Papas), Pais, Policía, Poder Xudicial, Políticos, outros,
que protexeron aos practicantes do "Neno Irlandés"
- aterrorizar o método de ensino "revive a miseria e o sufrimento dos
nenos, de todos os tempos. Únete á nosa oración.

"Método de ensino terrorífico para nenos irlandeses"
Violación homosexual, sexo oral, masturbación, masturbación de animais,
acariñamento de testículos, golpes, azoutes, humillación, privación de alimentos,
traballo duro, hipotermia, ... Todos os días, todas as noites, todas as semanas, todos os
meses cada ano .. INFERNO NA TERRA !! Manteña estes depravados inmorais
clérigos perversos, perversos, monxes, profesores responsables, SEÑORITA R7

"Círculo da Ilustración de Christian-Brothers"
Christian Brothers formaría un círculo no medio cun rapaz novo
- calzóns fóra. O rapaz foi violado da homosexualidade ata que
sangra polo ano. Os irmáns cristiáns castigan ao rapaz por facelos
facer isto.Dille ao rapaz que son así porque DEUS fíxoos así. Se o
rapaz fala é golpeado. O cristián-
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Os irmáns son xoviais e satisfeitos.

"Christian-Brothers Culpa"
Christian Brothers non só agrediu sexual e físicamente aos nenos de todo o
mundo. Mentiron, culpando ás súas vítimas, alegando que eran malas as
vítimas.Todos os irmáns cristiáns perdoáronse, protexéronse mutuamente,
perxuráronse ante a policía e o poder xudicial. Christian-Brothers Sexual
Predators desprazáronse buscando novos terreos de caza para aterrorizar
aos nenos. Sendo católicos reivindicaron a infalibilidade.Recibiron
protección do clero católico (Sacerdote de Pope)
que instruíu á policía, ao poder xudicial e aos políticos católicos que ignorasen
as vítimas. O clero católico, os axentes da policía católica, o poder xudicial
católico e os políticos católicos operaban como un cartel do mal. Protexer aos
maltratadores e victimizar ás vítimas. A Igrexa Católica é o maior maltrato
infantil ao mundo e o maior Anti-Mal1 DEUS organización.

"Responsabilidade dos irmáns cristiáns"
Nunca na historia da humanidade se produciu unha agresión sexual
sistemática continuada a nenos en todo o mundo. Todos os pais do
planeta teñen o deber moral de esixir do seu goberno, perseguir a
todos os irmáns cristiáns e católicos que os protexían, procesar
SEÑORITA R7
Todo o que posúen os Christian-Brothers é confiscado (incluídos obxectos
persoais) sen compensación. Cada edificio usado polos Christian-Brothers é
un lugar do mal. Estes lugares son demolidos, reciclados e reconstruídos
como compostos de rehabilitación. Borrouse calquera recordo de ChristianBrothers.

"Irish Shame"
Pais irlandeses, comunidade irlandesa, policía irlandesa, poder xudicial irlandés e
políticos irlandeses fracasaron en nenos e nenos irlandeses en todo o mundo. Faino
saber aos irlandeses (non violento) que decepcionado estás pola súa falta de
compaixón, xustiza e conciencia. Os irlandeses por mor do seu irresponsable
comportamento criminal inmoral non son aceptables para ser empregados en
ningún lugar do mundo como policías, poder xudicial, educación ou elixidos para
calquera cargo político.
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"Vergoña católica"
Os católicos adoptaron o "método de ensino terrorista infantil
irlandés" empregándoo na educación católica aprobada e
promovida polo Vaticano. Os católicos conspiraron entón para
agochar e axudar a que os abusadores de nenos católicos
fuxisen. Probas perxuradas, intimidadas, destruídas, ameazaron
ás vítimas con todo isto para protexer aos abusadores de nenos
católicos.Policía católica, poder xudicial e políticos

icipado neste comportamento criminal ao non procesar, encubrir, des
- probas troying .. Este comportamento converte á Igrexa católica na organización
criminal máis grande. Remata con este mal, SHUN, SHAME,SEÑORITA R7!
Os católicos que permiten á súa Igrexa crear e operar a maior organización de
abuso infantil na historia da humanidade converte aos católicos na maior
ameaza para os nenos do mundo. VERGONZA aos católicos. Facer aos pais
católicos non aptos.

Goberno que permite a educación católica. Actualmente educa católica

- ción pide aos seus educadores que abusan a dimisión. Dálles unha
boa referencia e envíanos ao ensino público noutro lugar.

O goberno que leva recursos e fondos das escolas públicas para dar á
educación católica incumpre o seu deber de coidar aos nenos que se supón
que deben protexer. O goberno que falla os nenos é inaceptable, é
substituído, procesado, SEÑORITA R7
Os pais católicos, a comunidade, a policía, o poder xudicial e os políticos
fracasaron nos nenos católicos. Que o saiba o católico (non violento) que
decepcionado estás por falta de compaixón, conciencia e xustiza.
Os católicos por mor do seu irresponsable comportamento criminal inmoral non
son aceptables para ser empregados en calquera parte do mundo como policía,
poder xudicial, educación ou elixidos para calquera cargo político.

'Que clero católico (Papa a sacerdote) Insulto 1 DEUS'
A Igrexa Católica é a maior organización anti-ELA. 1 DEUS

sendo el e ELA deseñaron que EL e ELA sexan diferentes pero iguais.
Querendo que EL e ELA vivan, traballa como parte dun equipo igual con
diferentes rolos.
Clero católico, monxes, monxas, opóñense ao apareamento (celibato) multiplicando a
creación dunha familia. 1 DEUS quere que EL e ELA entren nun "Santo Matrim."
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- Contrato único. Compañeiro, Multiplicar, formar unha familia. O celibato é un pecado. Anti-1
DEUS!

Nota! Santo Matrimonio, formar unha familia non é aceptable para a
discapacidade sexual (Abusador de nenos, sexo confuso, mesmo xénero) aflixido.
Os católicos comezan unha semana cun día de descanso (Domingo) ten unha semana de
traballo de cinco días e un día de compras. 1 DEUS ten unha semana laboral de 6 días o día 7 un
Fun-Day. Os católicos insultan 1 DEUS ao comezar a semana cun día de descanso.

Os católicos sacrifican comer corpo e beber sangue.
O corpo substitúese por pan e o sangue con alcohol. Os
católicos son a principal causa de adicción ao alcol, o
consumo excesivo de adolescentes.Todos os fins de semana

(alcohólico) Os cristiáns van e cometen violencia

(agredir, matar, violar, vandalizar ..). O Nadal é a
época máis violenta do ano.
1 DEUS non quere sacrificio, alcol ou violencia.

"Pais católicos"
Os pais católicos teñen, son enganados, enganados e traizoados polo
clero católico (Sacerdote de Pope). Clero católico por deseño (celibato)
opóñete á familia (matrimonio, fillos). Facelos inadecuados para dar consellos e
orientacións conxugais ou parentais. Facéndoos tamén inadecuados para
ensinar ou estar con nenos, adolescentes, ..Como o clero católico cre na
infalibilidade católica, enganan e enganan aos pais sobre a súa inmoralidade e
criminalidade. O clero católico é o menos adecuado para pedir algún consello.
Os pais morais e solidarios deben deixar a Igrexa Católica e a Igrexa
Católica para a seguridade dos seus fillos. Estes pais serán recibidos por
"Custodian-Guardian". Esta benvida non se aplica aos irmáns cristiáns nin
ao clero católico (Sacerdote de Pope).
1Deus 1FAITH 1Chudian Universe Custodian-Guardians
apoian que HE e ELA sexan iguais pero diferentes. EL e ELA
entran nun contrato de "Santa Matrimonio" e os fillos
forman unha familia. Pais, nenos, médicos e educadores
participan en educación comunitaria gratuíta non elitista e
asistencia sanitaria gratuíta (SmeC, PHeC).
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Os nenos son o noso futuro
Os nenos son a nosa inmortalidade

Os nenos merecen ser atendidos,

protexido e amado

1Deus 1FIDA 1Igrexa Os gardiáns dos custodios do
universo son o futuro, proclamamos 1 DEUS's
última mensaxe, o 'Manifesto do Dador da Lei'.

Nova Era

desde 0 anos en servizo

PEACEPRIZE

(Nobel)

2009 Premio Nobel da Paz: Anti-Paz
Anti-1GOD Criminal!
Barack H.Obama

Segundo "Nobel" (un parasito, depredador, aproveitador) Will ', o Premio da
Paz outorgarase á persoa que ... debe ter feito o mellor ou mellor traballo para
a fraternidade entre nacións, para a abolición ou redución dos exércitos
permanentes e para a celebración e promoción de congresos de paz. Na
vontade especificábase que o premio sería outorgado por unha comisión de 5
persoas elixidas polo parlamento noruegués.

O presidente do Comité Nobel noruegués presenta o
premio Nobel da Paz en presenza do rei de Noruega
(Tirano hereditario) o 10 de decembro (Calendario
pagán) cada ano. O gañador do Premio á Paz recibe
un diploma, unha medalla e un documento que
confirma a cantidade do premio. A Paz
A cerimonia de entrega celébrase no concello de Oslo. O
premio Nobel da Paz 2009 outorgouse a Barack H.
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Obama "polos seus extraordinarios esforzos para fortalecer a diplomacia
internacional e a cooperación entre os pobos".

Obama (Asasino, invasor, señor da guerra
ocupante, líder mundial dos terroristas) o
terrorista máis activo envía os seus "drones da
CIA" para aterrorizar, ferir e matar civís (nenos,
nais, pais e anciáns) en 'Afganistán, Paquistán,
Somalia, Iraq, Libia, Iemen, .. Manda etíope e

Tropas kenianas para invadir Somalia. A CIA aterra aos civís e incita á
axitación. Comezou a guerra civil siria intentando derrocar o goberno
elixido, ...Nota! Usar drones é un acto de guerra.
Obama apoia os crimes de guerra, asasinatos e xenocidio de
palestinos de Israel. Apoia asasinatos de Arabia Saudita, crimes de
guerra, xenocidio de Yemini, ...A CIA está aterrorizando aos civís e
incitando aos disturbios en todo o mundo .. Obama chama aos
seus asasinos das forzas especiais dos Estados Unidos "heroes".
Asasinos son psicóticos cobardes Killers
(disparando a mulleres desarmadas ..) que precisan procesar como fai Obama.

Gardiáns dos custodios do universo atopar a Obama un asasino non apto
para recibir un premio. UCG púxose en contacto co Comité do Premio da Peza
para reconsideralo, ignorándonos. Obama recibiu e aceptou o Premio Piece.
Obama aceptando mostrou a súa falsidade, un home sen conciencia que
precisa procesar.

Gardiáns dos custodios do universo rezou 1 DEUS.
Intervir e mostrar ao goberno noruegués e a Obama e
aos seus asasinos o erro dos seus camiños. 1 DEUS
comezou con Noruega.

1 DEUS notou un fanático noruegués que atacaba ao goberno noruegués. O
fanático estoupouno.1 DEUS guiou ao criminal a un campamento xuvenil
patrocinado polo goberno. O criminal converteuse nun asasino.

1 DEUS mostrou ao goberno e á xente de Noruega como se senten as
persoas de Afganistán, Iraq, Libia, Paquistán, Somalia e Iemen cando
atacan os asasinos de Obama.
Os noruegos deberán acabar co "Premio á Paz", o engaño e o enganoso.
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O goberno noruegués
utilizará o Peace-Prize
diñeiro para axudar aos civís
desarmados das 'Vítimas de Obama'

(non nacido, fillos, nais,
pais, anciáns ...).

O goberno noruegués e o xefe de Estado non son aptos para gobernar,
necesitan ser substituídos. Insultar a "paz" é insultar 1 DEUS. As persoas
son responsables das accións do seu goberno e teñen o deber de substituír
ao goberno inmoral. O pobo noruegués ten aquí un deber moral.
Gardiáns dos custodios do universo declarar:

Barack Obama "Ano 2012 - 2014" home máis malvado !!!
Relacionado:

Sen concepto de violencia

Terror voador

Apoiar "Día das vítimas do crime N-At-m" 2.4.7 Apoiar
"Día das vítimas N-At-m" 3.4.7 Apoiar "Día das
defoliantes N-At-m" 6.4.7 Apoiar "N-At-mHolocausto
(Desarme) Día '8.2.7

Paz é un resumo.
Violencia é a ameaza.
Pare, 'Violencia', comeza na casa!

O Novidade-Idade está a evolucionar
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Planeta Terra 1 DEUS's A creación favorita foi
asolada polo vandalismo ambiental, pollu

- ción, avaricia, corrupción, cultos, inmoralidade e mal.
1 DEUS limpará o planeta Terra usando forzas naturais
(desastres, enfermidades) como ferramentas. A limpeza comezou en
'0.1.1.1' * (2004)

A vida no planeta Terra como sabemos cesará.
A vida na Terra será totalmente diferente.

O 'Manifesto do Dador da Lei' será a nosa Guía.
Dende o ano 0 (2004) o derretimento dos glaciares,
polos do norte e do sur está a acelerar o xeo. Isto levará
(eventualmente) a enormes anacos de xeo para soltarse. Afástate
nos dous polos desequilibrando o planeta Terra.Isto fará que o
planeta se tambalee severamente durante un período. Resultando
nun movemento pronunciado e realineamento de

Eixo Polo Norte da Terra. O Eixo instalarase nunha
configuración diferente, haberá novos polacos.
O forte aliñamento do Eixo leva a un cambio de
gravidade a curto prazo para o planeta Terra, o
que resulta nunha nova órbita da Lúa. Os
satélites e a estación espacial alterarán as súas
órbitas. As correntes oceánicas cambiarán. O
tempo cambiará a máis x-treme.

As placas terrestres moveranse. Os terremotos crearán
mareas e farán erupcionar os volcáns. As zonas
costeiras baixas estarán cubertas polo mar.
Despois: As formas de vida desaparecerán. Eventualmente
aparecerán novas formas de vida evolutivas mutadas.

A humanidade reducirase en 1/3.

As centrais nucleares creadas polos humanos filtrarán aire, solo e auga
envelenando. Os vertedoiros tóxicos verterán envelenantes de solo, auga e
aire.Pontes, edificios altos colapsarán. Os gasodutos rotos iniciarán incendios
. As oleaxes contaminarán os océanos. As fugas O almacenamento de petróleo e as
canalizacións contaminarán o chan e a auga ou queimarán o aire contaminante.As presas
romperán e inundarán as zonas circundantes. Inundaranse túneles preto da auga.
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A infraestrutura e a contaminación destruídas conducirán á escaseza de
alimentos e auga. As civilizacións desintegraranse resultando en saqueos,
violacións, brutalización e matanzas. Os mercados financeiros colapsarán e o
capitalismo entrará en bancarrota.

O terrorista máis antigo e malvado do mundo (Israelí) será responsable.
Os israelís só vivirán na terra prometida en ningún outro lugar do
Universo físico.O cristianismo en xeral e Chris de fala inglesa
- os cidadáns en particular sufrirán máis. Tamén sufrirán os países
que abrazan a cultura cristiá inglesa e o capitalismo.Cristianismo
(falso culto ao Mesías) reducirase a insignificantes cultos pagáns.

Culto á luz do deserto (Islam) desaparecerá no po da historia. O
culto aos ídolos múltiples (Hinduísmo) verase como non apto para a
Nova Era. A non relixión (Budismo) desaparecerá.
1Deus 1FIDA 1Igrexa Gardiáns dos custodios do universo será a única
relixión todo o resto son cultos insignificantes. O individualismo está fóra. A
propiedade privada remata.A propiedade e a vida da comunidade serán o
novo normal. Sobreviventes da limpeza da Terra por 1 DEUS terá, 'O Dereito
-Manifesto do dador'como guía.
Proclamador de gardiáns-gardiáns [humilde escriba] 0.1.1.1* (01/01/2004)

Guardian of the Law-Giver Manifest Universe Custodian Guardians

Todo chega ao seu fin.

O último pergamiño ilumínanos
co misterio do noso máis alá

1 Última mensaxe de DEUS, Manifesto de Dador da Lei
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