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Tidligere nuværende fremtid

Khronicle præsenterer begivenheder, forklaringer fra tidens
begyndelse til nu. Menneskehedens slægtstræ. Vores arv, viden
- kontinuitet, profeti!

Menneskehedens Familie træ
Uge 1 Menneskehedens fødsel!

Ancient-Times 1. civilisationer!
Fjern fortid -2.100 til -1.400 år!
Medium-fortid -1.400 til -700 år!
Nær fortid -700 til -70 år!
Nuværende tider -70 til 0 år!
Ny tidsalder fra 0 år på afdelingen! Profeti

Viden om, hvorfor der skete tidligere. Hjælper med aktuelle
udfordringer. At gøre planer for fremtiden mere opnåelige.
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1 GUD venter på at høre fra dig!

Arv Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers

Din mest ydmyge, trofaste vogter (1St. navn) er
taknemmelig for at have en arv
En arv, der viser, hvor vi kommer fra en
arv, der fortæller, hvem vi er
En arv, der kan overføres til næste generation For
Glory of 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn reciteres derhjemme eller ved en samling!

UGE 1 SKABELSE
Dag 1
I begyndelsen var der 1 GUD og intet:
farveløs, livløs, ubevægelig, sjelløs, lydløs, tidløs, uden
en cyklus af begyndelse og slutning.
Fysisk indeni 1 GUD er alle de byggesten, der findes for at
udgøre universet både positive og negative.
Åndeligt er den oprindelige sjæl 1 GUD både godt og dårligt.
1 GUD kedede sig. 1GUD udåndet, en tåge skabt.
Denne tåge indeholdt alle de grundlæggende
ingredienser, der findes i universet, og spredte sig i alle
retninger i intet. Det fysiske univers blev født.
Bevægelsen skabte en kæmpestøj; ''Bevægelse' og 'Lyd'
blev født.
1 GUD kaldte dette (arbejde) Dag 1 og tid var født.

Dag 2
1 GUD klappede i hænderne; det lød som et brag.Denne skabelse

ted varme og fusion af gasser i tågen, positive og
negative sammenstød, gnister (Lyn)
efterfulgt af eksplosioner (Torden) resulterede. Når
gasserne blandes, absorberes og ødelægges,
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'Cycle of Beginning & End & Recycling' (CB & E & R) var født. Dette
skuespil var også fødslen af 'Farve'.

Nyligt oprettede blandinger var lidt ufuldkomne, ulige, forskellige, på
den måde 1GUD kunne lide det. Ufuldkommenhed startede 'Evo

- lution '. Evolution, der var ufuldkommen, lavede fejl, men
resulterede også i unikhed og interaktion. Intet er perfekt eller
uden fejl. En persons perfekte er en anden persons ufuldkomne.
Evolution er1 GUD favorit skabelse.
1 GUD kaldte dette (arbejde) Dag 2

Dag 3
1 GUD spillede med blandingerne, analyserede dem, flydede nogle af
gasserne, hvilket skabte varme og kolde sammensætninger, dette skabte
også nogle tilfælde af størkning. 1 GUD dannede bolde pulserende, lyse,
fyrige 'Sun-Stars ' der spydte væske ud i universet og skabte 'Planeter '.
Denne skabelse er kendt som en 'Solsystem'. Det fysiske univers
indeholder mange solsystemer, der lever 'Cyklus af
Begyndelse & afslutning & genbrug '.

1 GUD kaldte dette (arbejde) Dag 3

Dag 4
1 GUD gav derefter hver kombination af byggesten en del af
hans / hendes åndelige væsen, en del af 'Original Soul'. Hver
'Sjæl' modtager sin del ved opfattelsen af den nye oprettelse af
kombinationen af byggesten.
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Når en kombination af byggesten ophører med at eksistere. En
sjæl vender tilbage(Efterliv) til 1 GUD at rapportere om oplevelser,
den havde. Derefter 1 GUD send denne sjæl i en anden
kombination af byggesten (Reinkarnation). Når en sjæl har nået et
bestemt niveau af oplevelser, forbliver den med 1 GUD
(bliver 'Evig') i himlen som depotmand for det åndelige
univers (Engel).
1 GUD kaldte dette (arbejde) Dag 4

Dag 5
1GUD leget med Evolution, der skaber særlige
forhold på nogle planeter. Disse planeter, der var
blevet peget i en bestemt retning, skabte indbyrdes
afhængige omgivelser og livsformer.

jorden er sådan en planet!
Jorden er den 3. planet fra Solen i Destiny Solar-systemet. Jorden
kredser om solen og 1 måne kredser om jorden.
En masse menneskeligt rumskrot kredser om Jorden.

Planeten er hjemsted for millioner af arter inklusive mennesker.
De indbyrdes afhængige omgivelser (Miljø) og livsformer
(planter, levende væsner) lav dette 'vores hjem'.

Planet jorden vores hjem
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1 GUD kaldte dette (arbejde) Dag 5

Dag 6
1 GUD havde engle til at hjælpe i det åndelige univers. Nu livsformer
hvor det er nødvendigt for at hjælpe i det fysiske univers. 1 GUD
fandt ud af, at Planet Earth var avanceret nok til intro
- duce menneskeheden.

1 GUD oprettet 3 løb og Udvikling fræk udviklet 1. 1 GUD er tilfreds
med 3 + 1 løb og ser dem som lige, men forskellige. 1 GUD ønsker
race-integritet, blandede racer er en fornærmelse og passer ikke ind
i menneskehedens skæbne. Racemæssig integritet er ikke racisme
eller bigotry, det betyder ikke, at 1 race er bedre end et andet race.
Ulydighed om racemæssig integritet skaber udstødte halvdyr, der er
uacceptable for nogen, der fornærmer 1 GUD design.
Mennesker, sort flået; wiry sort hår, brune øjne mere intelligente end
nogen anden skabning på planeten.1 GUD siger er til dem være stolte
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at være sort, fordi jeg gjorde dig sådan. Kald dig selv
'afrikansk', uanset hvor du bor. Skal du bo uden for Afri
- ca tilføj navnet på den stamme, du bor hos(Du bor
med den amerikanske stamme) 'Afro amerikaner'
At være stolt indebærer parring, multiplicere inden for dit
Race: Racial-Intregrity.

Da de sorte mennesker voksede, begyndte de at vandre. De kunne
findes i Afrika, Persindia, Oceanien og Mongoliet.
Senere blev de introduceret af European-Pirates til Amazon
- blandt andet Amerika som slaver. Europa som tjenere.

Imidlertid var et koldere klima ikke gavnligt for sorte mennesker.
Også evolutionen var meget langsom. 1 GUD skabte 2 nye løb.
I Mongoliet 1 GUD ændret menneskelig hudfarve, der
gav det en lysegul nuance, håret blev sort, men blev
lige. De brune øjne blev skrå.1 GUD Sig er til dem, vær
stolte over at være skrå øjne, fordi jeg gjorde dig sådan.
Kald dig selv 'mongolsk', hvor du end bor.
Hvis du bor uden for Mongoliet, skal du tilføje navnet på stammen, du bor
hos. (Du bor med den europæiske stamme) 'Mongolsk-europæisk'.

At være stolt indebærer parring, gang i dit Race: Racial- Intregrity.
De skrå øje mennesker multiplicerede og vandrede ind i Amerika,
Amazonia, Oceanien, Persindia og Europa.
I Europa 1 GUD skabte blege og rødmossede
mennesker med enten blå, blågrå, grønne øjne med
platinblond eller rødt lige eller bølget hår. 1 GUD
sige til dem, vær stolte over at være blege, fordi jeg gjorde
dig sådan. Kald dig selv 'europæisk', hvor du end bor.

Hvis du bor uden for Europa, skal du tilføje navnet på stammen, du bor
hos (Du bor med Amazonas-stammen) 'Europæisk-Amazonian'.
At være stolt indebærer parring, gang i dit Race: Racial- Intregrity. Disse
mennesker foretrak at rejse med vand (indlandet, havene) til andre
provinser.
Imidlertid opstod 2-evolution hikke. Europæernes blege
hud blev honningfarvet hud, mørkebrunt glat hår, brune
øjne. Disse mennesker vandrede ind i det vestlige Persindia,
det nordlige Afrika, det sydlige Europa er nu
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til stede i alle provinser
I Europa udviklede en anden masse mennesker sig tilbage til
sort hud, men havde sort glat hår, mørke øjne. Udviklet 1
GUD sig er til dem, vær stolte over at være sort, fordi
evolution gjorde dig sådan. Kald dig selv 'Evolved', hvor du
end bor. Hvis du bor uden for Persindia, tilføj
navnet på stammen du bor hos. (Du bor sammen med den oceaniske stamme)

'Evolved-Oceanian'. At være stolt indebærer parring, gang i dit
Race: Racial-Intregrity. Disse mennesker vandrede ind i Persindia.
De er nu til stede i alle provinser.
Bemærk! Menneskeheden ligesom alt andet i universet er
ufuldkomne, forskellige, unikke bare sådan 1 GUD kan lide det.
1 GUD gav hvert løb (3 + 1)unikke træk. Blandede racer
ødelægger 1GUD's design.
1 GUD ønsket 3 racekontraster: Sort, Bleg og skrå øjne 1 GUD
accepterede Evolution sorte som 4th race. 1 GUD

ønsker, at racemæssig integritet holdes. Det betyder ingen interracial
parring eller muldipning.1 GUD ser 3 + 1 løb som lige, men forskellige.

3 + 1 løbet udgør 7 STammer der bor i mange
Shires (Hjem). Taler 7 sprog, mange dialekter.
Uafhængigt administreret af7 provinser. 1 GUD
kan lide sprogdiversitet. Ikke et globalt sprog(husk,
Babel-tårnet og NY-tvillingetårnene).

3 + 1 løb lige, men forskellige
1 GUD var tilfreds med, hvad der var opnået de sidste 5 dage og i dag. 1
GUD reflekteret over den sidste arbejdsuge. End begyndte
planlægningen til den næste arbejdsuge.

1GUD kaldte dette (arbejde) Dag 6

Dag 7
1 GUD havde en hvile ... Meditere, bede søger indre harmoni og
lykke for den evige sjæl. Engle lavede musik, sang, dansede og
latter blev hørt overalt.1 GUD var midt i alle
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denne glæde nyder det hele.

1 GUD kaldte dette (Hvile) Dag 7 Sjov dag for depotmand.
7-dages oprettelsen danner grundlaget for depot-vogterens kalender.
Bemærk! Længden af 1 GUDDag er forskellig fra Jordens.
CG Kalender har mange temaer til 'Sjov dag':
Fester, mindesmærker og skam.

CG Kalender er en del af New-Age tidsstyring: CG
Klock ~ Time-Triangle ~ Night-Curfew ~ DailyRoutine ~ Daily- Prayer ~ CG Kalender ~ Fun-Day
themes ~ CG Planner ~

MÅ GØRE :
1 GUD sæt eksemplet, arbejde 5 dage på dag 6, evaluer din præstation,
fuldfør ethvert ufærdigt arbejde, og planlæg de næste ugers arbejde. En
dag 7 hvile nyde livet har en Sjov dag, Fejr ... besøg en samling!

Tro på 1 GUD er: Skaberen og den evige sjæl. Skaberen af de fysiske og
åndelige universer. Skaberen af evolution og menneskehed.

Tro på 1 GUD er Evig sjæl at alt levende har en sjæl! Oprethold
raceintegritetingen interracial parring eller multiplikation!
Live af: 'Cycle of Beginning & End & Recycling' (CB & E & R)
Forstyr ikke Evolution ingen genetisk modifikation,
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kloning ,. . .
1 GUD Design er helligt! Blanding af fornærmelser 1 GUD, det forstyrrer
evolutionen. Skifter 1 GUDdesign er en fællesskabskriminalitet.

Tro på efterlivet,
Reinkarnation,
Udødelighed og

Engle.

WARNI NG !!!
Planet Jorden og menneskeheden er under 'Attack'! Vold, forurening
og velstands-apartheid river os i stykker!Straff vold, stop pol
- luting, afslut Wealth-Apartheid. 1 GUD holder øje med.

1GÅ
OD
D

holder øje med
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Ancient - Times I 1. civilisationer! til -2.100 * år
* New-Age ny tidsstyring anvendes: Depot-vogter Kalender

Mennesket lærte at gå oprejst, samle bær, nødder og rydde rødder.
Mennesker grupperet for at øge overlevelsen, hvilket resulterede i
behovet for lederskab. Den stærkeste Han blev Tyrant og hovedopdrætter.
Menneskeheden avancerede til jæger, blev værktøjsmager ved hjælp
af værktøjer til at jage. Desværre blev værktøjer ikke kun brugt til
jagt, men også til drab andre mennesker (egoistisk plun-

hån af andre mennesker, der modstod og blev voldtaget og dræbt).

Mennesket opdagede, at jagt i grupper

(samarbejde) bragte større succes end nogen enkelt
jæger. Dette førte til planlægning, organisering af
jagtrejser og razziaer på andre grupper.

Menneskeheden udviklede vokallyde, ansigtsbevægelser og kropssprog
til at kommunikere. Fører til tale og sprog.Disse færdigheder førte til
læring og undervisning. Erfarne medlemmer af gruppen
videreformidlede viden til lærende gruppemedlemmer.Dækkede
emner: indsamling af mad, jagt, flåning, syning, værktøjsfremstilling,
værktøjsbrug, gestus, grynt og tale.
Da menneskeheden flyttede ind i et koldere klima, jager de

- ed pelsdyr, flådede dem og dækkede deres krop
(mode start). Knogler blev omdannet til værktøj.
Syning blev udviklet og brugt på skind, pelse

Huler, hytter blev til ly. Brandfremstilling udviklet, der førte til
madlavning. Kunstneriske færdigheder som maleri,
modellering af ler, udskæring dukkede op.

Mennesket udviklede religiøse overbevisninger.
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Onde hedenske ritualer udviklede sig. Bestikkelse af
Gud gennem blodige ofre.Bemærk: 1 GUD vil ikke
ofre (blodig eller på anden måde). Depotforælder
modsætter sig alle ofre. 1 GUD kan ikke bestikkes
eller købes.
Andre mennesker blev opmærksomme på, at frø fra
græs faldt på jorden og blev trampet førte til afgrøder.
Dette var en 1St. trin i landbruget. Landbrug betød, at folk
ikke behøvede at vandre.Permanent husly blev mulig.
Nogle mennesker blev bosættere.
Mennesker begyndte at specialisere sig, hvilket førte til byttehandel (kød,
skind, værktøj, brændt ler ..). Jægere bytter med bosættere. Nomader, der
passerer bosættelser, bytter.
Nomader med ondt (Tyrant) ledere plyndrede,
ødelagde bosættelser, voldtægt, dræbte
bosættere. Bygnings-, ødelæggelses- og
genopbygningscyklussen blev etableret.

Både spyd, bue og pil øgede jagtkapaciteter
såvel som slagtning af mennesker.

Bosættere brugte de nye jagtværktøjer som våben til

forsvare sig.

Jægere blev opmærksomme på fordelene ved
at kontrollere flokke og følge dem. Jagt blev
sekundær. En nomadisk livsstilsudvikling.Den
1St. trin til domesticering af dyr.
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Bosættere begyndte at tæmme mindre dyr. Bosættere udviklede tættere
forhold til dyr. Kæledyr udviklet af mennesker, der accepterer
mennesker som deres herre, et menneskeligt behov for ledsagelse.
Husdyrhold forbedrede udbuddet af mad, skind, knogler til værktøj,
våben og byttehandel.
Civilisationen havde brug for bedre kommunikation
end vokal høresay. Tegning avanceret til
skrivefærdigheder. Da antallet blev tilføjet, begyndte
den menneskelige udvikling at accelerere.

Hjulet gjorde mennesker mere mobile. De kunne rejse hurtigere og
længere afstande med flere varer.Hvad hjulet gjorde på land, opnåede
sejlet på vand. Raiders(Nomad, bosætter) brugt begge til deres kriminelle
(raids) aktiviteter.

Ledere af Nomad Raiders havde 1St. valg af plyndring

- gør dem mere velhavende end andre Raiders.

Landbrugssamfund valgte også normalt den mest
succesrige landmand eller byttehandel som leder.
Begge typer ledere udviklede ejendomsplanlægning. Et
ønske om at videregive magt og rigdom til deres børn.
Arvelige tyrannier* blev almindelig. Ledere gav
sig fantasifulde (Royal) titler, 'Monarchs'*. Nogle magt-vanvittige ledere
hævdede at være en Gud.
Vogterne er imod arvelige tyrannier og monarker som onde.
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Settler Monarchs byggefæstningsannonce etablerede væbnede mænd på
fuld tid (Vagter ...). Religiøse ledere bygger steder for tilbedelse

(Tempel...). Kirkegårde og helligdomme (elitistisk, pompøs ..) for
overgangen til efterlivet blev almindelig.

Handelsruter udviklede sig. Grådige onde monarker fulgte disse med
deres hære og etablerede tyranniske imperier (Civilisationer). Disse
civilisationer blev styret af vold og sluttede voldeligt.

Alt har en begyndelse og slutning, det samme
gør civilisationer. I starten er der kamp og stærk
religiøs tro. Succes erstatter kamp.Fred:

øger velstand, befolkning, reducerer arbejdsmoral,
øger fritid og kedsomhed. Kedsomhed fører til
umoralitet. Dette henfald øger afhængighed. Det
erstatter religion med uansvarlighed(bare have det
sjovt), dumme friheder, krænker filosofier. Når
kampen stopper, begynder stagnation at føre til
forfald og slutningen.

Menneskeheden udviklede sig 1 GUD tro:
Ancient Times gav os 3 'ægte' messenger (Akhenaten, Confucius,
Invoker). 2 'Falsk' messenger (Moses, Buddha) og en ond, anti-GUDkult: 'Dårligt frø' (Israelitter), der fungerer nu.

Akhenaten (Amanhotep IV) Afrikansk-reformator
Akhenaten forfremmet 1 GUD begge maskuline (HAN) og feminin

(HUN) samtidigt. At al skabelse kom fra 1 GUD og var inden for
Skaberen! Det intet billede af1 GUD eksisterer! Dette sollys var
hovedårsagen til, at der var liv på jorden!

Akhenaten fremmede deling af familie og familie som vej til varig
'lykke'. Fremme harmoni mellem menneskeheden og habitat!
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Fremme diplomati over krig til løsning af grænsetvister. Fremskyndet
byggeriet ved hjælp af mindre byggesten.
Akhenaten hævdede arrogant at være den 'eneste søn'* af 1 GUD (falsk).
HAN undlod at afslutte 'hedenskabet' dets ritualer, symboler og genbruge deres
tilbedelsessteder. Pagants 'forsøgte at slette hans eksistens.

*Jesus (falsk messias) brugte de samme arrogante ord (plagieret).

Invoker (Zoroaster) af et godt sind og handlinger
I oldtiden i Persindia 1 GUD fundet en mand, der er egnet til at blive
budbringer. Invoker af et godt sind og gode handlinger (Zoroaster).
Ligesom Akhenaten så han Solens betydning for livet på jorden!

Det 'Invoker var meget forkert og lovede et super menneske (messias *)
ville komme. Dette supermenneske ville gøre menneskeheden lykkelig og
løse alle problemer. Mange kulter tog denne forkerte besked op og
lovede en messias.
* Bemærk! Intet overmenneske (messias) kommer for at gøre
menneskeheden lykkelig og løse alle problemer. 1 GUD ønsker
menneskeheden at bevise, at de har udviklet sig tilstrækkeligt. At håndtere
lykke og problemløsning. 1 GUD vil hjælpe mennesket i situationer, der
ligger uden for dets evner.
Det 'Invoker ' har etableret nogle grundlæggende sandheder:

1 GUD er skaberen af det fysiske og det åndelige univers.
1 GUD skal tilbedes som Supreme.
Tilbedelse kan udføres både hjemme og i samfundet. Alle bør
arbejde aktivt for at forbedre deres samfund. Modsæt forurening
af vand, jord og atmosfære.
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Modstå korruption og uretfærdighed.

Støt religiøs moral og social retfærdighed.
Bemærk! Da perserne omfavnede læreren fra Invoker, blomstrede de
og etablerede deres tids største imperium. Efter at have forstået
Invoker-læren. Persien mistede deres velstand og indflydelse.
På grund af evolutionær ændring er andre beskeder fra den tid
ikke længere relevante. Til tilhængere af 'Invoker'(Zoroastriere,
Parsi) det er tid til at skifte til 1 GUD seneste besked: Det 'Law
Giver Manifest'.
Guardian Guardian tilbyder olivengren af ikke-vold,
harmoni, venskab til tilhængerne af 'Invoker of a Good
Mind and Good Actions' at deltage i,
1GUD 1Tro 1Kirke Universets værge

i spredning 1 GUD seneste besked 'LawGiver Manifest '!

Confucius
I oldtiden Mongoliet(Provins)
1 GUD fundet en mand, der er egnet til
at blive mentor for menneskeheden:

Confucius!

Konfucianske visdomsord!
Gør ikke mod andre, hvad du ikke vil have gjort mod dig selv!

Inden du går ud på hævnrejse, skal du grave 2 grave!
Alt har sin skønhed, men ikke alle ser det!
Hold trofasthed og oprigtighed som 1St. principper!

Når vrede stiger, så tænk på konsekvenserne!

Firmaet, det varige, det enkle og beskedne er tæt på dyd!
At se, hvad der er rigtigt og ikke at gøre det, er mangel på mod eller princip

Jeg hører og glemmer. Jeg kan huske. Jeg forstår det.
Livet er virkelig simpelt, men hvis vi insisterer på at gøre det kompliceret!

Reel viden er at kende omfanget af ens uvidenhed.
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Stillet over for hvad der er rigtigt, viser det manglende mod at lade det fortryde.

Det betyder ikke noget, hvor langsomt du går, så længe du ikke stopper.

Dyd overlades ikke til at stå alene. HAN, der praktiserer det, vil
have naboer.

HEN, der taler uden beskedenhed, har svært ved at gøre ordene
gode!
Vores største ære er ikke ved aldrig at falde, men i at stå op hver gang vi gør
det!

Folk kan fås til at følge en handlingsvej, men de får muligvis ikke
til at forstå det!
Den lærde, der værner om kærlighed til komfort, er ikke egnet til at blive betragtet som
en lærd

Jo mere mennesket mediterer over gode tanker, jo bedre bliver hans
verden og verden som helhed.

I et land, der er godt styret, er fattigdom noget at skamme sig over. I
et land, der er dårligt styret, er rigdom noget at skamme sig over.
Visdom, medfølelse og mod er de 3 universelt anerkendte moralske
kvaliteter hos mænd.
For tilhængere af 'Confucius' er det tid til at skifte til 1 GUD 's seneste
besked: Det 'Law Giver Manifest'.

Guardian Guardian tilbyder olivengren af ikke-vold,
harmoni, venskab til tilhængerne af 'Confucius' at deltage i,
1GUD 1Tro 1Kirke Universets værge

i spredning 1 GUD seneste besked 'LawGiver Manifest '!

Hinduisme
I oldtiden på den indiske halvø (øst for Indusflodsystemet syd for Himalaya-bjergkæden) et folk
udviklede traditionelle religiøse filosofier. De blev
invaderet. At skelne sig fra indtrængeren.
Lokalbefolkningen kaldte sig hindu!
Engelsk indtrænger, besætter, undertrykker og
udbyttere kaldte de lokale religiøse skrifter: Hinduisme!

Der var forskellige mennesker, der skrev adskillige hellige bøger. Oprettelse af en
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familie af religiøse filosofier snarere end en enkelt religion. Denne
samling inkorporerer 'hinduisme'!

Hinduer tror på en cyklus af fødsel, død og genfødsel styret af Karma.
En sjæl passerer gennem successive liv. Dens næste inkarnation
afhænger altid af, hvordan det tidligere liv blev levet.

Hinduistisk tekst (fx Vedaer) bringer 'Viden'. Mange skrifter
diskuterer 'adfærdskodeks', 'lov' og 'pligt'. 'Hinduisme' er en livsstil.
Mange hinduer længes efter et højeste væsen (1 GUD). Hinduistiske
skrifter er dateret. Det er tid for hinduer at omfavne 1 GUDseneste besked:

Det Law-Giver Manifest !

Guardian Guardian tilbyder olivengren af ikke-vold,
harmoni, venskab til tilhængerne af 'hinduisme' at deltage i,

1GUD 1Tro 1Kirke Universets værge

i spredning 1 GUD seneste besked 'Law-Giver Manifest '!
Bemærk! Dette tilbud gælder også for tilhængere af jainisme og sikhisme.

Jainisme en gammel religion fra Indien lærer at
vejen til befrielse og lyksalighed. Er at leve et liv
med harmløshed og afkald. Målet med Jain
livet er at opnå sjælens befrielse.

Sikher mener, at religion

skal praktiseres. Ved at leve
i verden og klare livets
daglige problemer.

17

1 TRO 16.03.4.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

Buddha (Siddhartha Gautama)
Buddhisme er ikke en religion. Det er en samling af
meningsløse hallucinationer og nogle visioner baseret på
hørselsudsagn. Det har ingen åndelig forbindelse med 1
GUD!

Buddhisme, baseret på ord fra Siddharta Gautama.
Han kom fra en velhavende familie. Hvem boede i
Himalaya. Siddharta levede et beskyttet og
forkælet liv. Siddhartha forlod sit beskyttede liv.
Han søgte oplysning ved at finde 1 GUD! Siddharta
fandt aldrig 1 GUD.
Siddharta forsøgte at faste. Hans døende hjerne gav ham
hallucinationer.Han prøvede urtesamlinger, svampe.
Hans hjerne gav ham hallucinationer. Meditation var
næste gang. Hans hjerne gav ham nogle visioner.
Siddhartha fandt ikke 1 GUD.

Siddharta holdt offentlige møder og talte om sine
livserfaringer, hvad han lærte. Hans taler blev
genfortalt af beundrere i lang tid, før de blev skrevet
ned. At være høresige Siddhartha's (nu kaldet
Buddha) originale ord og betydning går tabt.
Fordi hans indsigt er baseret på en tortureret hjerne,
og han aldrig fandt det 1 GUD. Buddhisme er ikke en
religion og ubrugelig til at nå menneskehedens
skæbne. Buddhister skal søge religion!

Guardian Guardian tilbyder olivengren af ikke-vold,
harmoni, venskab til tilhængerne af 'Buddha' at deltage i,
1GUD 1Tro 1Kirke Universets værge:
i spredning 1GUD seneste besked 'Law-Giver Manifest '!

Bad Seed Cult (Israelsk)
Denne kult hævder at være 4000 år gammel. De kalder sig israelske.
Deres religiøse skrifter er historisk fantasi baseret på rygteriet, fabler..
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De indavler deres ondskab.

1 GUD er vrede over deres
voldelige opførsel og deres
parasitiske grådighed. De
hævder at være blevet lovet land.
De fik deres lovede land. Nu 1 GUD ønsker, at israeleren skal bo der og ingen
andre steder. Ethvert menneske har en moralsk og civil pligt til at hjælpe dem
med at forlade eller blive transporteret til Israel.

Vred ikke 1 GUD send israelsk straks til 'Lovet Jord'.
1 GUD holder øje med.
Guardian Guardian tilbyder olivengren af ikke-vold, harmoni,
venskab til tilhængerne af 'jødedommen' at deltage i,

1GUD 1Tro 1Kirke Universets værge

i spredning 1 GUD seneste besked 'Law-Giver Manifest '!
BEMÆRK! Israelsk præster (Rabbiner) er ikke velkomne.

Fjern - fortid

- 2.100 til -1.400 år

Dette var Kinas guldalder. De opfandt en standard
papirfremstillingsproces. Konverteret jernmalm til råjern, støbejern,
smedejern, stål. De forbedrede smelteteknikker i bronze, jern førte til et
avanceret udvalg af landbrugsredskaber, tømrerværktøj, kulinariske
værktøjer, husholdningsværktøj og våben. Vandhjulet blev brugt.
Silkevejen blev etableret. Denne handelsrute fra Kina til Europa var en
stor kilde til velstand.
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Den fjerne fortid ser sammensmeltningen af græsk og romersk kultur.
Begyndelsen af det romerske imperium.Romerne var de største
plagierere i menneskets historie. Da de stødte på en god idé, anvendelse
(skabelon), system, de kopierede (absorberet) det. Så forsøgte de at gøre
det mere vellykket. De gjorde dette med administration, arkitektur,
uddannelse, love, militær, religion og videnskab.

Romerne forvandlede Middelhavet til et romersk bagvand. Slaverne
producerede rigdom. Militæret sikrede og udvidede imperiet.
Pengeudlån og retssager blev vigtige ruter til berigelse og indflydelse
i imperiet. Undergravningen af den romerske autoritet af kristne
zaloter og germanske horder tvinger en splittelse af det romerske
imperium!

Gruppe på 13

1St. Kristne!

Det 'Gruppe af 13 ' bestod af 1 religiøs reformator

(Jesus, søn af en tømrer), 12 afhentede israelske og ikkeisraelske tilhængere (Disciple).

Baggrund, placering: Jesus blev født og uddannet en israeler, der
boede i Palæstina et område besat af Rom. Israelsk var den største
etniske gruppe i Palæstina. For at holde oprør mod Rom på et
minimum tillod Rom israelerne at have en monark.Den udøvende
retlige magt var hos okkupanterne.
Baggrund, misforståelse 1: Jesu forældre Joseph og Mary rejste ikke
gennem Palæstina på grund af en romersk folketælling, men var på flugt
fra inkassoerne. Joseph havde lånt penge fra en pengeudlåner (Rabbiner
tilknyttet lån-haj) til materialer til arbejde. Hans klient en romersk
statsborger forlod brat uden at betale.En forfatter ønskede at give en
grund til rejsen, men ikke den virkelige grund valgte en begivenhed
(Romersk folketælling) det lød plausibelt (litterær-frihed). Andre forfattere
kopierede netop denne fabel.
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Baggrund, misforståelse 2: De fattige Joseph og
Maria var på flugt, Joseph kunne ikke få børn, idet han
blev lemlæstet da han blev omskåret. Mary blev gravid
for at dække voldtægtens skam. 1 GUD blev beskyldt
(mirakuløs jomfruelig undfangelse).
Baggrund, misforståelse 3: Fjernøstlige astronomer så
en Super Nova mente, at det var et tegn på, at en vigtig
person blev født. Forfattere skrev 3 Konger så en lys
stjerne og kom for at se fødslen af en konge.
Baggrund, Jesus: Født (fødselsdato ukendt) i Palestina Son of a
Carpenter, lærte hans fædrehandel, sluttede sig derefter til en HE-kult
nær Dødehavet for at få moralsk uddannelse. Kulten lærte Jesus
'tilgivelse' og deling ', men udsatte ham også for homoseksualitet. Da
seniorkultmedlemmer tvang stadig yngre kultmedlemmer til at deltage
i homoseksuel praksis og derefter bede om tilgivelse.

Jesus gik for at blive en prædikant.

Bemærk! Jesus som enhver heteroseksuel (normal) har en
indbygget afsky og afsky for homoseksuelle (seksuel handicap).
Jesus omfavnede tilgivelse, men i sit hjerte kunne han ikke tilgive
homoseksuelle.
Jesus lærte af kulten at tale (offentligt talende) men ikke at skrive. Alt,
hvad Jesus sagde, er tabt. Skrifter, der hævder at vide, hvad Jesus sagde,
er lige så pålidelige som 'Grimm Brothers Eventyr' baseret på
hørselsudsagn, fortolkning af forfattere og fantasi. Vi ved ikke rigtig,
hvad Jesus sagde eller mente.Alle munke, nonner, gejstlige og andre
spilder deres tid og liv på at studere disse historiske fantasier.
Jesus, mislykkedes israelsk religiøs reformator

Jesus var en karismatisk, smuk taler.
Kulten havde lært ham mundtlige færdigheder, men
ikke skrivning. Han prædikede tilgivelse og deling.

Hans rejser gennem Palæstina gjorde ham opmærksom på store
lidelser og elendighed hos mennesker fremkaldt af den
grusomme, korrupte, grådige rabbiner og monarkist. Han så,
hvordan kredit ødelagde familier (minder ham om sine forældre)
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Jesus introducerede satire som samfundskritik (af rabbinere, royalist) i
hans taler. Disciplene støttede ham ved at tale til Jesus som konge, lord,
Messias ... Folkemængderne elskede det, Jesus blev en berømthed.
Monarkister kunne ikke lide berømtheden Jesus. De frygtede
de anarkistiske dele af hans taler.Rabbiner så ham som en
forstyrrende falsk fornærmelse 1 GUD. Monarkister og
rabbinere udtænkte en plan om at bruge romersk
domstolskraft til at dræbe Jesus og bebrejde Rom.

1 af disciplene tilstod deres kærlighed og hengivenhed over for
Jesus. Jesus følte og viste afsky (tilgivelse var ikke i hans hjerte).
Disciplen var chokeret, såret, forfærdet, hævn kom ind i hans sind.
Disciplen gik til en kro. Udelukket over for andre alkoholikere sin smerte
og behov for hævn. En monarkist tilbød hjælp med hævn.

Disciplen afslørede, hvor Jesus var.

Monarkisten kastede nogle mønter på bordet.
Disciplen beordrede mere alkohol og delte med sine
nyfundne alkoholiske venner.
Jesus blev tortureret og fundet skyldig af israeleren.
Den romerske guvernør kunne ikke tro på, at mængden
(opmuntret af rabbinere og monarkister) ville have den
samme straf for at forkynde som for at dræbe. Han
testede mængden ved at love at benåde 1. Israelskeren
valgte en morder. Den romerske guvernør var væmmet.
Jesus blev spikret på et trækors.

Dødehavskulten havde hørt om Jesu situation, kom, bestukkede en vagt,
erstattede Jesus med en død mand. Jesus ville sige farvel til disciplene.
Hans opstandelse blev iscenesat for at skabe mysterium.Jesus gik
tilbage til Dødehavet!
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Jesus ønskede at reformere israeliten. Hans disciple gik til
universets centrum: ROM! De gik for at reformere romerne.
Begyndelsen af kristendommen(Rogue-israelitter).

Kristendom
Da Jesus var væk, flyttede 2 af hans disciple til Rom og etablerede
kristendommen. De fulgte det romerske eksempel på plagiering.
Absorberer andre religiøse hedenske ritualer. De blev de romerske
imperiers hovedreligion.Romerrigets vedtagelse af kristendommen var
begyndelsen på dens afslutning.
Kristendommen har været mere kriminel, korrupt,
svigagtig, umoralsk og voldelig end enhver anden
religiøs gruppe. Kristendommen har muteret til
mange og forskellige kulturer. De 2 mest onde
væsener, romersk katolikker og Englandskirken!

1 GUD er ked af det !!!
Jesus modsatte sig: Kapitalisme (Parasitisk rovdrivende fortjeneste),
Globalisering (Jesus modsatte sig, at hans decipler skulle til Rom), Drab,
Monarchy (Arvelig-tyranni), Rigdom-apartheid (privat ejerskab).

Enhver kristen, der deltager og, eller støtter, kapitalisme, velstandsapartheid, monarki, globalisering, drab, synder som en anti-Kristus
og anti-1 GUD. Jesus kan tilgive disse kristne. 1 GUD
tilgiver ikke men holder ansvar med konsekvenser. Kristendommen
svigter Jesus. Det svigter menneskeheden. Det fejler1 GUD! Det slutter.

Kristendommen svigter 1 GUD! 1 GUD ønsker, at kristne skal
omfavne den seneste besked, 'lovgiveren manifest', blive en
værge. At bringe en ende på 1000'ers år Evil!

Vær god Straffe ondt !
Depotforældre tilbyder olivengrenen af ikke-vold,
harmoni og venskab til tilhængerne af
'kristendommen'. At deltage i:

1GUD 1Tro 1Kirke Universets depotmand Vogtere i spredning
1GUD seneste besked 'Law-Giver Manifest '!
BEMÆRK! Kristne præster (Præst til pave) er ikke velkomne.
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Nær - fortid

- 700 til -70 år

S HUN
C HR ISTIAN
BRODERE
Kongregationen af kristne brødre er en orden inden for den katolske
hedenske kult med oprindelse i Irlands Europa-provins. Deres oprindelige
formål var at uddanne unge. De udviklede 'ICttm' (Irsk
børneterroriserende undervisningsmetode) som spredte sig som kræft
rundt om i verden.

Godkendt af Evil Vatikanet blev det modus operandi for al katolsk
uddannelse. Deres 1St. uddannelsesfacilitet åbnet i Waterford Irland, og
deres regeringstid med børneterror begyndte. Opmuntret og beskyttet
af biskopper, ærkebiskopper, kardinaler og 'paver'.

Kristne brødre tror på Satan og helvede. De kunne ikke vente med at
gå derhen. De skabte helvede på jorden for børnene på vores planet.
Vi beder til 1 GUD at de holdes ansvarlige i livet og efterlivet. Kristne
brødre, præster(Præster til paver), Forældre, politi, retsvæsen,
politikere, andre, .. som beskyttede udøvere af det 'irske barn
- terrorisering af undervisningsmetoden 'genoplev børnenes elendighed og
lidelse nu og for alle tider. Deltag i vores bøn.

'Irsk børneterroriserende undervisningsmetode'
Homoseksuel voldtægt, oralsex, onani, onanerende dyr,
testikelkærlighed, slag, piskning, ydmygende, madmangel, hårdt
arbejde, hypotermi, ... Hver dag, hver nat, hver uge, hver måned
hvert år .. HELVEDE PÅ JORDEN !! Hold disse umoralske fordærvede
, beskidte, perverte gejstlige, munke, lærere ansvarlige, FRK R7

'Christian-Brothers Circle of Oplysning'
Christian Brothers ville danne en cirkel i midten en ung dreng med

- underbukser. Drengen blev voldtaget homoseksualitet, indtil han blødte
fra anus. De kristne brødre tugter drengen for at få dem til at gøre dette.
De fortæller drengen, at de er sådan fordi GUDgjorde dem sådan. Hvis
drengen snakker tilbage, bliver han slået. Den kristne-
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Brødre er joviale og glade.

'Christian-Brothers Guilt'
Christian Brothers angreb ikke kun seksuelt og fysisk børnene rundt
omkring i verden. De løj og beskyldte deres ofre og hævdede, at der var
dårlige skabere.Alle kristne brødre tilgav hinanden, beskyttede
hinanden, satte sig selv under politi og retsvæsen. Christian-Brothers
Sexual Predators flyttede rundt på udkig efter nye jagtområder for at
terrorisere børn. Som katolikker hævdede de mangelfuldhed.De modtog
beskyttelse fra katolske præster (Præst til pave)
der instruerede politi, retsvæsen, politikere, der er katolikker, til at ignorere
ofrene. Katolske præster, katolske politibetjente, katolske retsvæsen og
katolske politikere fungerede som et ondskabs kartel. Beskyttelse af
misbrugere af børn og ofre for ofre. Den katolske kirke er verdens største
børnemishandling og største onde anti-1 GUD organisation.

'Christian-Brothers ansvarlighed'
Aldrig i menneskets historie har der været begået så kontinuerligt
systematisk seksuelt overgreb på børn over hele verden. Enhver
forælder på planeten har en moralsk pligt til at kræve af deres regering
at forfølge enhver kristen-bror og katolik, der beskytter dem,
retsforfølger FRK R7
Alt, hvad de kristne-brødre ejer, er konfiskeret (inklusive personlige
genstande) uden kompensation. Hver bygning, der bruges af ChristianBrothers, er et sted for ondt. Disse steder er revet ned, genanvendt og
genopbygget som rehabiliteringsforbindelser. Enhver hukommelse om
Christian-Brothers slettes.

'Irish Shame'
Irske forældre, irsk samfund, irsk politi, irsk retsvæsen, irske politikere
har alle svigtet irske børn og børn over hele verden. Lad irsk vide det
(ikke-voldelig) hvor skuffet du er over deres mangel på medfølelse,
retfærdighed og samvittighed. Irske på grund af deres uansvarlige
umoralske kriminelle opførsel er ikke acceptabelt at blive ansat nogen
steder i verden som politi, retsvæsen, uddannelse eller valgt til noget
politisk kontor.
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'Katolsk skam'
Katolikker omfavnede den 'Irish Child-terrorizing teaching
method' ved hjælp af den i katolsk uddannelse, der blev
godkendt og forfremmet af Vatikanet. Katolikker
sammensværgede derefter for at skjule og hjælpe katolske
børnemishandlere med at flygte. Særede, mobbet, ødelagt
bevis, truede ofrene alt dette for at beskytte katolske
børnemishandlere.Katolsk politi, retsvæsen, politikere deltager

icipated i denne kriminelle opførsel ved ikke at retsforfølge, dække over, des

- troende bevis .. Denne adfærd gør den katolske kirke til den største
kriminelle organisation. Afslut dette onde, SKY, SKAM,FRK R7!
Katolikker, der tillader deres kirke at oprette, drive den største
misbrugsorganisation for børn i menneskehedens historie, gør
katolikker til den største trussel mod verdens børn. SKAM på katolikker.
At gøre katolikker uegnede forældre.
Regering, der tillader katolsk uddannelse. I øjeblikket katolsk uddannelse
- tion beder deres misbrugende undervisere om at træde tilbage. De giver dem
en god reference og sender dem til offentlig uddannelse et andet sted.

En regering, der tager ressourcer, midler fra offentlige skoler til at give
katolsk uddannelse, undlader at passe deres børn over for de børn, de
skal beskytte. En regering, der svigter børn, er uacceptabel, erstattes,
retsforfølges, FRK R7
Katolske forældre, samfund, politi, retsvæsen, politikere har alle svigtet
katolske børn. Lad katolik vide det (ikke-voldelig) hvor skuffet du er over
deres mangel på medfølelse, samvittighed og retfærdighed.
Katolikker på grund af deres uansvarlige umoralske kriminelle opførsel
er ikke acceptabelt at blive ansat nogen steder i verden som politi,
retsvæsen, uddannelse eller valgt til noget politisk kontor.

'Hvor katolsk præge (Pave til præst) Fornærme 1 GUD '
Den katolske kirke er den største Anti-SHE organisation. 1 GUD

at være både HE og SHE designet HE og SHE til at være forskellige, men
lige. Ønsker, at HE og SHE skal leve, arbejde som en del af et lige team med
forskellige ruller.
Katolske præster, munke, nonner, er imod parring (cølibat) gang med at starte
en familie. 1 GUD ønsker, at han og hun skal ind i en 'Holy Matrim'
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- ony 'kontrakt. Par, multiplicer, start en familie. Sølibat er en synd! Anti-1
GUD!
Bemærk! Hellig ægteskab, at starte en familie er ikke acceptabelt for
seksuel handicap (Børnemisbruger, forvirret køn, samme køn) plaget.
Katolikker starter en uge med en hviledag (Søndag) har en fem-dages
arbejdsuge og 1 dags shopping. 1 GUD har en 6-dages arbejdsuge på dag 7 en
sjov-dag. Katolikker fornærmer 1 GUD ved at starte ugen med en hviledag.

Katolikker ofrer at spise krop og drikke blod.

Krop erstattes med brød og blod erstattes med alkohol.
Katolikker er hovedårsagen til alkoholafhængighed,
teenage-binge-drinking.Hver weekend

(alkoholiker) Kristne går og begår vold

(overfald, dræb, voldtægt, hærværk ..). Christian X-mas
er den mest voldelige tid på året.

1 GUD ønsker ikke ofre, alkohol eller vold.

'Katolske forældre'
Katolske forældre er blevet bedraget, vildledt og forrådt af katolske
præster (Præst til pave). Katolske præster efter design (cølibat)

modsætter sig familien (ægteskab, børn). Gør dem uegnede til at give råd
og vejledning i ægteskab eller forældre. Gør dem også uegnede til at
undervise eller være sammen med børn, teenagere, ..Fordi katolske
gejstlige tror på katolsk ufejlbarlighed, bedrar de, vildleder forældre om
deres umoralitet og kriminalitet. Katolske præster er mindst egnede til at
bede om rådgivning.
Moralske, omsorgsfulde forældre bør forlade katolsk-uddannelse og
katolsk kirke for deres børns sikkerhed. Disse forældre vil blive hilst
velkommen af 'Custodian-Guardian. Denne velkomst gælder ikke for
kristne-brødre eller katolske præster (Præst til pave).

1GUD 1FAITH 1Church Universe Guardian-Guardians
støtter, at HE og SHE er lige, men forskellige. HAN og
hun indgår en 'Holy Matrony' kontrakt, får børn til at
stifte familie. Forældre, børn, læger og undervisere
deltager i ikke-elitær gratis samfundsuddannelse og
gratis sundhedspleje (SmeC, PHeC).
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Børn er vores fremtid
Børn er vores udødelighed
Børn fortjener at blive passet,
beskyttet og elsket

1GUD 1TRO 1Kirke Universets værge er
fremtiden, erklærer vi 1 GUD's
seneste besked, The 'Law-Giver Manifest'.

Ny tidsalder

fra 0 år på afdelinger

FREDSPRIS (Nobel)
2009 Nobels fredspris: Anti-freds
Anti-1GOD-kriminel!
Barack H.Obama

Ifølge 'Nobels (en parasitær, rovdyr, fortjener) Vilje ', fredsprisen
tildeles den person, der ... skal have udført det mest eller det
bedste arbejde for broderskab mellem nationer, til afskaffelse eller
reduktion af stående hære & til afholdelse og fremme af
fredskongres. Testamentet specificerede, at prisen tildeles af et
udvalg på 5 personer valgt af det norske parlament.
Formanden for den norske Nobelkomité uddeler
Nobels fredspris i nærværelse af kongen af
Norge (Arvelig tyran) den 10. december (Hedensk
kalender) hvert år. Fredsprisvinderen modtager
et eksamensbevis, en medalje og et dokument,
der bekræfter prisbeløbet. Freden
Prisoverrækkelse afholdes i Oslo Rådhus. Nobels
fredspris 2009 blev tildelt Barack H.
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Obama "for hans ekstraordinære bestræbelser på at styrke
internationalt diplomati og samarbejde mellem folk".

Obama (Snigmorder, angriber, krigsherre,
verdens førende terrorist) den mest aktive
terrorist sender sine 'CIA-Drones' for at
terrorisere, skade og dræbe civile (børn, mødre,
fædre og ældre) i 'Afghanistan, Pakistan, Somalia,
Irak, Libyen, Yemen, .. Han sendte etiopisk og
Kenyanske tropper til at invadere Somalia. CIA terroriserer civile og
ansporer til uro. Startede den syriske borgerkrig og prøvede at vælte den
valgte regering, ...Bemærk! Brug af droner er en krigshandling.

Obama støtter Israels krigsforbrydelser, mord, folkedrab
på palæstinensere. Han støtter saudiarabiske mord,
krigsforbrydelser, folkedrab på Yemini, ...CIA terroriserer
civile og tilskynder til uro rundt om i verden .. Obama
kalder sine amerikanske mordere for specialstyrker
"helte". Assassin er psykotiske feje mordere
(skyder ubevæbnede kvinder ..) der skal retsforfølges, ligesom 'Obama' gør det.

Universets værge finde Obama en snigmorder, der er uegnet til at
modtage en præmie. UCG kontaktede Piece Prize Committee for at
genoverveje, de ignorerede os. Obama modtog og accepterede Piece
Prize. Obama ved at acceptere viste sin falskhed, en mand uden
samvittighed, der skal retsforfølges.

Universets værge bad til 1 GUD.
At gribe ind og vise den norske regering og Obama og
hans snigmordere deres fejltagelser. 1 GUD
startede med Norge.

1 GUD bemærkede en norsk fanatiker, der angreb den norske
regering. Fanatikken bunglede det.1 GUD førte den kriminelle til en
regeringssponseret ungdomslejr. Kriminellen blev en snigmorder.
1 GUD viste den norske regering og folk, hvordan befolkningen i
Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, Somalia og Yemen har det, når
Obamas snigmordere strejker.
Nordmænd skal afslutte luringen, svindelen og vildledende 'fredspris'.
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Den norske regering skal
bruge fredsprisen
penge til at hjælpe 'Obamas
ofre' ubevæbnede civile

(ufødte, børn, mødre,
fædre, seniorer ...).

Den norske regering og statsoverhoved er uegnede til at styre og
skal udskiftes. Fornærmelse af 'fred' er fornærmende 1 GUD. Folk er
ansvarlige for deres regerings handlinger og har pligt til at erstatte
umoralsk regering. Det norske folk har en moralsk pligt her.

Universets værge erklære:

Barack Obama "År 2012 - 2014" mest onde mand !!!
Relaterede:

Intet voldskoncept
Flyve-terror
Støt 'N-At-m ofre for kriminaldagen' 2.4.7 Støt 'N-Atm ofre for krigsdagen' 3.4.7 Støt 'N-At-m Defoliant
Day' 6.4.7 Support 'N-At-mHolocaust (Nedrustning)
Dag '8.2.7

Fred er et abstrakt.
Vold er truslen.
Stop, 'Vold', start derhjemme!

Det Ny tidsalder udvikler sig
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Jorden 1 GUD's favorit Creation er blevet hærget
af menneskelig miljø-vandalisme, pollu
- tion, grådighed, korruption, kulter, umoral og ondskab.
1 GUD vil rense Planet Earth ved hjælp af naturlige kræfter
(katastrofer, sygdom) som værktøj. Rensning begyndte
med '0.1.1.1' * (2004)

Livet på planeten Jorden som vi ved, vil det ophøre.

Livet på jorden vil være helt anderledes.
Det 'Law-Giver Manifest'' bliver vores guide.

Siden år 0 (2004) smeltningen af gletsjere, nordlige
og sydlige poler is fremskynder. Dette vil føre
(til sidst) til store isbiter for at bryde løs. Drift væk på
begge polakker, der udjævner planeten Jorden.Dette vil
få planeten til at svinge alvorligt over en periode.
Resulterer i skarp bevægelse og justering af

Jordens nordpolakse. Aksen vil slå sig ned i en anden
konfiguration, der vil være nye polakker.
Den skarpe justering af aksen fører til en
kortvarig ændring af tyngdekraften for Planet
Jorden, hvilket resulterer i en ny bane om
Månen. Satellitter og rumstationen ændrer
deres baner. Havstrømmene vil ændre sig.
Vejret skifter til mere x-treme.
Jordpladerne vil bevæge sig. Jordskælv vil skabe
tidevandsbølger og få vulkaner til at bryde ud.
Lavtliggende kystområder vil være dækket af havet.

Efter: Livsformer forsvinder. Til sidst vises
muterede evolutionære nye livsformer.
Mennesket reduceres med 1/3!

Menneskeskabte kernekraftstationer vil lække giftig luft, jord og
vand. Toxic-Dumps vil lække giftig jord, vand og luft.Broer, høje
bygninger vil kollapse. Brudte gasrørledninger vil starte brande
. Oilrigs vil forurene havene. Lækage Olieopbevaring og rørledninger vil forurene jord og
vand eller forbrænde, forurenende luft.Dæmninger bryder og oversvømmer omgivende
områder. Tunneler i nærheden af vand vil oversvømme.
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Den ødelagte infrastruktur og forurening vil føre til mad- og
vandmangel. Civilisationer vil gå i opløsning, hvilket resulterer i
plyndring, voldtægt, brutalisering og drab. Finansmarkeder vil kollapse
og kapitalismen vil gå brat.

Verdens ældste, mest onde terrorister (Israelsk) afholdes. Israelsk
vil kun bo i det lovede land ingen andre steder i det fysiske univers.
Kristendommen generelt og engelsktalende Chris
- især tianerne vil lide mest. Også lande, der omfavner engelsk
kristen kultur og kapitalisme, vil også lide.Kristendom
(falsk Messias-kult) vil blive reduceret til ubetydelige hedenske kulter.

Lys fra ørkenkulten (Islam) vil falme ned i historiens støv. Multipelidolernes kult (Hinduisme) vil blive betragtet som ikke egnet til NewAge. Ikke-religionen (Buddhisme) vil forsvinde.
1GUD 1TRO 1Kirke Universets værge vil være den eneste religion alt
andet er ubetydelige kulter. Individualisme er ude. Privat ejerskab
slutter.Fællesskabsejerskab og levevilkår vil være den nye normale.
Overlevende fra renselsen af Jorden ved 1 GUD vil have, 'The LawGiver Manifestsom vejledning.
Opbevaring af vogter-værge [ydmyg skriftlærer] 0.1.1.1 * (1/1/2004)
Guardian of the Law-Giver Manifest Universe Depotforældre

Alt slutter.

Den sidste rulle oplyser os om
mysteriet bag vores liv efter livet

1 GUDs seneste besked, Law-Giver Manifest
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