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VLIEDEN

CHRISTIAN
BROTHERS
Evil op z'n meest verdorven! Onvergetelijke, unforgiveable Evil!

Christelijke Broeders van Ierland zijn een bestelling binnen de katholieke Pagan Cult van
oorsprong uit Ierland Europa Province. Hun oorspronkelijke doel was om jongeren op te
voeden. Ze ontwikkelde 'ICttm' (Ierse Child terroriseren lesmethode) die verspreidde zich als
een kanker in de hele wereld.

Onderschreven door de Evil Vaticaan werd modus operandi voor het katholiek onderwijs. Hun 1e
onderwijs faciliteit geopend in Waterford Ierland en de regering van kind terrorisme begon. Aangemoedigd
en beschermd door de bisschoppen, aartsbisschoppen, kardinalen en 'Pausen'.

Christian Brothers geloven in Satan en Hel. Ze konden niet wachten om er naartoe te gaan. Ze
creëerden Hell on Earth voor de kinderen van onze planeet. We bidden tot 1 GOD dat ze
verantwoording in het leven en Afterlife worden gehouden. Christian Brothers en geestelijken (Priesters
naar Pausen) , Katholieke: ouders, politie, justitie, politici, andere, ... die beoefenaars van de 'Irish
Child terroriseren onderwijs-methode' beschermd herbeleven de ellende en het lijden van de
kinderen nu en voor altijd. Word lid van onze gebed.

'Irish Child terroriseren lesmethode'
Homoseksuele verkrachting, orale seks, masturbatie, masturberen dieren, testikel strelen,
afstraffingen, zwepen, vernederend, het onthouden van voedsel, dwangarbeid, onderkoeling, ... Elke
dag, elke nacht, elke week, elke maand elk jaar ... HEL OP AARDE!! Houd deze immorele filfthy,
verdorven, verdraaien geestelijken, monniken, leraren verantwoording, MEVROUW R7

'Christian Brothers Circle van de Verlichting'
Christian Brothers zou een cirkel in het midden vormen een jonge jongen met geen
onderbroek. De jongen was homoseksualiteit verkracht tot hij bloedt uit de anus. De Christian
Brothers tuchtigen de jongen waardoor ze dit doen. Ze vertellen de jongen ze zijn net als dit
omdat GOD maakte hen als dit. Als de jongen praat terug hij wordt geslagen. de christelijke
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Broers zijn joviaal en tevreden.

'Christian-Brothers Guilt'
Christian Brothers niet alleen seksueel en fysiek mishandeld kinderen over de hele wereld. Ze
logen, de schuld te geven van hun slachtoffers, beweert de slachtoffers waar dit slecht. Alle
Christian Brothers vergaf elkaar, beschermd elkaar, meineed zich aan politie en justitie.
Christian Brothers seksuele roofdieren verplaatst op zoek naar nieuwe jachtgebieden om
kinderen te terroriseren. Omdat katholieken ze beweerden (beledigend
1 GOD) onfeilbaarheid. Zij ontvingen bescherming tegen katholieke geestelijken

(Priest aan Paus) die politie, justitie geïnstrueerd, politici die katholieken aan de slachtoffers te
negeren. Katholieke geestelijkheid, Katholieke Police Officers', katholieke rechterlijke macht en
katholieke politici geëxploiteerd als een Cartell van het Kwaad. Bescherming van Child dader en
slachtoffer slachtoffers. De katholieke kerk 's werelds grootste Kindermishandeling organisatie. De
grootste Evil Anti 1 GOD organisatie.

'Christian-Brothers Verantwoording'
Nooit eerder in de menselijke geschiedenis is er
zo'n continue roofzuchtige kwaad aanranding op
kinderen wereldwijd gepleegd. Elke ouder op de
planeet heeft een morele plicht om te eisen van
hun regering, om iedere christen Brother,
katholiek die hen beschermde vervolgen, te
veroordelen MEVROUW R7

Alles wat de Christian Brothers bezit is in beslag genomen (Inclusief persoonlijke items) zonder
compensatie. Elk gebouw gebruikt door de Christian Brothers is een plaats van Evil. Deze
plaatsen worden afgebroken, gerecycleerd, omgebouwd tot Rehabilitation verbindingen. Elke
herinnering aan Christian Brothers wordt gewist.

'Irish Shame'
Ierse Ouders, Ierse Gemeenschap, Ierse politie, de Ierse rechterlijke macht, de Ierse politici hebben
allemaal gefaald Ierse jongens en meisjes over de hele wereld. Laat Ierse weten (Niet-gewelddadige) hoe
teleurgesteld je bent op hun gebrek aan mededogen, rechtvaardigheid en geweten. Ierse vanwege hun
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onverantwoordelijk immoreel crimineel gedrag niet acceptabel zijn om overal worden
gebruikt in de wereld als politie, justitie, onderwijs of gekozen voor een politieke functie.

'Katholieke Shame'
Katholieken omarmde de 'Irish Child terroriseren lesmethode' te gebruiken in het Katholiek
Onderwijs onderschreven en gepromoot door het Vaticaan.
Katholieken dan samengespannen, te verbergen en helpen katholieke kindermisbruikers te
ontsnappen. Meineed, gepest, bewijsmateriaal vernietigd, bedreigde het slachtoffer dit alles te
beschermen Katholieke kindermisbruikers. Katholieke politie, justitie en politici namen deel aan deze
crimineel gedrag door niet te vervolgen, bedekken, het vernietigen van bewijsmateriaal ... Dit
gedrag maakt de katholieke kerk de grootste criminele organisatie. Beëindig deze Evil, shun
SCHANDE vervolgen.

Katholieken waardoor hun kerk te creëren en bedienen van de grootste Kindermishandeling
Organisatie in de menselijke geschiedenis maakt katholieken de grootste bedreiging voor de
Children of the World. Schande over katholieken.
Het maken van katholieken ongeschikt ouders.

Regering dat het katholiek onderwijs mogelijk maakt. Op dit moment vraagt katholiek onderwijs hun
misbruiken van opvoeders om af te treden. Ze geven hen een goede referentie en stuur ze naar Het
openbaar onderwijs in een andere locatie. Regering dat de middelen en fondsen neemt van openbare
scholen te geven aan het katholiek onderwijs faalt in hun zorgplicht jegens de kinderen die ze geacht
worden te beschermen. Regering dat niet lukt kinderen onaanvaardbaar is, wordt vervangen, vervolgd, MEVROUW
R7

Katholieke Ouders, Gemeenschap, politie, justitie, politici hebben allemaal gefaald Katholiek
Kinderen. Laat Katholieke weten (Niet-gewelddadige) hoe teleurgesteld je bent op hun gebrek
aan moraliteit, mededogen, ....

Katholieken vanwege hun onverantwoordelijke immorele crimineel gedrag niet
acceptabel zijn om overal worden gebruikt in de wereld als politie, justitie, onderwijs of
gekozen voor een politieke functie.

'Hoe katholieke geestelijken ( Paus Priest) Belediging 1GOD'
De Katholieke Kerk is de grootste Anti SHE organisatie. 1 GOD
waarbij zowel hij en zij ontwierp en ze verschillen, maar
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Gelijk. Willen hij en zij wonen en werken als onderdeel van een gelijke team met
verschillende rollen.
Katholieken start een week met een rustdag (Zondag) hebben een vijfdaagse werkweek en 1 dag
winkelen. 1 GOD heeft een 6-daagse werkweek op dag 7 een leuke dag. katholieken belediging 1GOD door
te beginnen de week met een rustdag.

Katholieken tegen paring (celibaat) vermenigvuldigen van het starten van een gezin. 1 GOD wil
hij en zij een 'Heilig Huwelijk' Contract in te voeren.
Mate, Multiply, een gezin te stichten. Het celibaat is een zonde! Anti 1 GOD!
N

Notitie! Heilig Huwelijk, het starten van een gezin is niet om seksuele handicap aanvaardbaar (Molester

Kind, verward geslacht, hetzelfde geslacht) getroffen. Katholieken offeren etende lichaam en het
drinken van bloed.

Body wordt vervangen met brood en bloed wordt vervangen door
Alcohol. Katholieken zijn de belangrijkste oorzaak van de
alcoholverslaving en tieners binge drinken. 1 GOD wil niet dat offer of
alcohol.

'Katholieke ouders'
Katholieke Ouders hebben en worden bedrogen, misleid en verraden door katholieke geestelijken (Priest
aan Paus) . Katholieke geestelijken by design verzetten Family (Huwelijk, kinderen) . Waardoor ze
ongeschikt echtelijke staat of de ouders advies en begeleiding te geven. Waardoor ze ook
ongeschikt om les te geven of met kinderen, tieners, .. Omdat katholieke geestelijken geloven in de
katholieke onfeilbaarheid ze bedriegen en misleiden ouders over hun immoraliteit, verdorvenheid
en criminaliteit.

Moral, zorgzame ouders moeten het Katholiek Onderwijs en Katholieke Kerk verlaten voor
hun kinderen veiligheid. Deze ouders wordt verwelkomd door 'Bewaarder Guardian. In dit
Welkom geldt niet voor Christian Brothers noch katholieke geestelijken (Priest aan Paus) .

1 1 GOD geloof 1 Kerk Heelal bewaarder beschermers ondersteunt
hij en zij gelijk maar anders. Hij en zij voeren een 'Heilig Huwelijk'
Contract, hebben kinderen het starten van een gezin. Ouders,
kinderen, artsen en opvoeders deel te nemen aan niet-elitair gratis
community onderwijs en gratis gezondheidszorg (SMEC, PHEC) .
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Universe Bewaarder Guardians zijn de toekomst, we verkondigen

1 GOD 's laatste boodschap, de ' Wetgever Manifest '.

Kinderen zijn onze toekomst

Kinderen zijn onze onsterfelijkheid
Kinderen verdienen te worden verzorgd,
beschermd en gehouden

Einde
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