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1God 1FAITH 1CHURCH Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

Ang Khronicle nagtatanghal ng mga kaganapan at mga paliwanag mula sa simula ng panahon upang
ngayon. katauhan family-tree. Ang Ating Pamana & kaalaman- Continuity!

katauhan ni Family-Tree
linggo 1 Kapanganakan ng sangkatauhan!

Sinaunang-Times 1st Kabihasnan!
Distant-Nakalipas - 2,100 sa - 1,400 yrs!

Medium-Nakalipas - 1,400 sa - 700 yrs!
Malapit-Nakalipas - 700 sa - 70 yrs!

Kasalukuyang-Times - 70 sa 0 yrs!

Bagong edad mula 0 taon on-ward ni! manghula

1GOD ay naghihintay na marinig mula sa Iyo! • • • •••

HERITAGE - Panalangin
mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe
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Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan) Ay nagpapasalamat
para sa pagkakaroon ng isang Heritage A Heritage na mga palabas ay dumating namin mula
sa A Heritage na nagsasabi kung sino tayo

A Heritage na maaaring maipasa sa mga susunod na henerasyon Para sa Glory of
1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay recited sa bahay o sa isang Gathering!
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Linggo 1 PAGLIKHA
araw 1
Sa simula nagkaroon 1GOD & wala:
walang kulay, walang buhay, walang galaw, walang kaluluwa, hindi maingay, & walang
katapusan, walang isang ikot ng simula at pagtatapos.

pisikal na loob 1GOD ang lahat ng mga bloke ng gusali na umiiral upang gumawa ng
up ang Universe parehong positibo at negatibo.
Spiritually ang Orihinal Soul ay 1GOD parehong mabuti at masama.

1GOD ay nababato. 1GOD exhaled, isang ambon ay nilikha
ambon na ito nakapaloob ang lahat ng mga basic ingredients na natagpuan sa
uniberso, ang pagkalat sa lahat ng direksyon papunta sa wala. Ang pisikal Universe ay
ipinanganak. Ang paggalaw lumikha ng isang whooshing ingay; ' Motion '&' Sound ' ay
ipinanganak.
1GOD na tinatawag na ito (Trabaho) Araw 1 at Oras ipinanganak.

araw 2
1GOD clapped kanyang mga kamay; ito tunog tulad ng isang putok. Ito nilikha ng init at ang
pagsasanib ng mga gas sa loob ng abu-abo, positibo at negatibong mga nagkasagupaan, sparks (Lightning)

sinundan sa pamamagitan ng mga pagsabog (Thunder) nagbunga. Bilang ang gas halo-halong,
hinihigop at nawasak, ang 'Ikot ng Begin- ning at Katapusan & Recycling' (CB & E & R) ipinanganak.
Panoorin ito rin ang kapanganakan ng ' Kulay'.
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Ang nilikhang bagong mixtures ay bahagyang lubos na pagsisisi, un- pantay-pantay, iba't-ibang,
lamang ang paraan 1GOD nagustuhan ito. Ang di-kasakdalan nagsimula ' Evolution ' . Evolution
pagiging di-sakdal na ginawa pagkakamali ngunit din nagresulta sa pagiging natatangi at
inter-action.

Wala ay perpekto o walang pagkakamali. Isang tao sakdal ay imperfect.Evolution ng
ibang tao ay 1GOD ni
paboritong paglikha.
1GOD na tinatawag na ito (Trabaho) araw 2

Day 3
1GOD nilalaro na may mixtures, pinag-aralan ang mga ito at tunaw ang ilan sa mga gases paglikha
mainit & malamig na concoctions na ito din lumikha ng ilang mga kaso ng solidification. 1GOD nabuo
bola pulsating, maliwanag, mainitin ang ulo ' Sun- Stars ' na ibinuga liquid sa Uniberso paglikha ' Planets
'.
paglikha na ito ay kilala bilang isang ' Solar-sistema '. Ang Pisikal Universe ay naglalaman ng
maraming Solar-sistema kung saan nakatira ang ' cycle ng simula

& Katapusan & Recycling '.

1GOD na tinatawag na ito (Trabaho) Day 3

araw 4
1GOD Pagkatapos ay nagbigay sa bawat kumbinasyon ng pagbuo ng mga bloke na bahagi ng kanyang /
kanyang espirituwal na pagkatao, bahagi ng 'Orihinal Soul'. bawat

'Soul' na natatanggap ng kanyang bahagi sa paglilihi ng bagong paglikha ng mga
kumbinasyon ng mga bloke gusali.
Kapag ang isang kumbinasyon ng mga bloke ng gusali ay hindi na umiiral ang kaluluwa returnes na 1 NG
DIYOS mag-ulat sa mga karanasan ito ay nagkaroon ng (Aft- erlife) . pagkatapos 1GOD ipadala ang
mga Kaluluwa sa ibang kombinasyon ng mga bloke ng gusali (Muling pagkakatawang-tao) . Kapag ang
isang Soul ay umabot sa isang tiyak na antas ng karanasan ito ay mananatiling sa 1GOD

(Nagiging 'Eternal') sa Langit bilang Tagapag-ingat (Anghel) .
1GOD na tinatawag na ito (Trabaho) araw 4

3

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Batas-donor Manifest

araw 5
1GOD toyed sa Evolution paglikha ng mga espesyal na mga
kondisyon sa ilan sa mga Planeta. Ang mga planeta na ay itinuturo sa
isang tiyak na direksyon, nilikha interdependent kapaligiran at mga
anyo ng buhay.

lupa ay tulad ng isang Planet!

Earth ay ang 3rd planeta mula sa Araw sa sistema Destiny solar-. Ang Earth orbit ng
Araw & 1 Buwan orbit Earth. Ang Planet ay tahanan sa milyon-milyong mga species
kabilang ang mga tao.
Ang interdependent kapaligiran (Environment) & uri ng buhay (Mga halaman at mga
nabubuhay na nilalang) gawin mo ito ' aming tahanan'.

planeta lupa aming tahanan
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1GOD na tinatawag na ito (Trabaho) araw 5

araw 6
1GOD nagkaroon ng mga anghel upang makatulong sa espirituwal na Uniberso. Ngayon anyo ng buhay na kung
saan ang kailangan upang makatulong sa pisikal na Uniberso.

1GOD natagpuan na ang Planet Earth nagkaroon ng mga advanced na sapat upang ipakilala ang
sangkatauhan.

1GOD nilikha 3 karera at mga ebolusyon cheekily umunlad 1. 1GOD ay masaya na may 3 + 1
Races & nakikita ito bilang katumbas ngunit naiiba. 1GOD

Nais ni Ukol sa Lahi-Integrity, mixed-breed ay isang mang-insulto at huwag magkasya sa
humankinds Destiny. Ukol sa Lahi-Integridad ay hindi rasismo o bigotry ito ay hindi
nangangahulugan na ang 1 Race ang nakahihigit sa iba Race. Pagsuway Ukol sa Lahi-Integrity
lumilikha ng kalahating lahi outcasts hindi katanggap-tanggap sa sinuman mapanlait sa 1GOD
ni

disenyo.
Mga kawani na tao, itim ang balat; parang kable itim na buhok at kayumanggi mata lang
mas matalino kaysa sa anumang iba pang mga nilalang sa planeta.
1GOD sabihin na ang mga ito ipagmalaki upang maging Black dahil ginawa ko sa iyo kaya.
Tawagan ang iyong sarili 'African' saanman kayo naninirahan. Dapat mong nakatira sa labas
Africa idagdag ang pangalan

Mula sa Tribo manatili sa iyo ng (Ikaw ay nakatira sa American Tribo)
'African-American'. Ang pagiging proud entails mating & multiply sa loob ng iyong Lahi:
Ukol sa Lahi-Intregrity.

Tulad ng itim na tao multiplied sinimulan nila upang malihis. sila ay maaaring
matagpuan sa Africa, Persindia, Oceania at Mongolia.
Mamaya sila ay ipinakilala sa pamamagitan ng European-Pirates sa Amazonia at Amerika
bilang mga alipin at Europa bilang tagapaglingkod.
Gayunpaman ang colder klima ay hindi kapaki-pakinabang sa ang itim na mga tao. Gayundin paglaki
ay masyadong mabagal. 1GOD nagpasya upang lumikha ng 2 bagong karera.
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sa Mongolia 1GOD binago ng tao kulay ng balat na nagbibigay ito ng isang maputla dilaw
tinge, ang buhok nagtutulog itim ngunit naging straight at brown mga mata naging
slanted. 1GOD sabihin na ang mga ito ipagmalaki upang maging Slant mata dahil ginawa
ko sa iyo kaya. Tawagan ang iyong sarili 'Mongolian' saanman kayo manirahan.

Dapat mong nakatira sa labas Mongolia idagdag ang pangalan ng Tribo kang manatiling may. (Ikaw
ay nakatira sa European Tribo) 'Mongolian-European'.

Ang pagiging proud entails mating & multiply sa loob ng iyong Lahi: Racial- Intregrity. Ang
slanted tao eye dumami at wandered sa Amerika, Amazonia, Oceania, Persindia &
Europa.
sa Europa 1GOD nilikha maputla at mapula ang pisngi balat mga tao na may alinman sa
asul, asul-kulay-abo, berde mata na may platinum blonde o red tuwid o kulot na buhok. 1GOD
sabihin na ang mga ito ipagmalaki upang maging Pale dahil ginawa ko sa iyo kaya.
Tumawag iyong- sa sarili 'European' saanman kayo manirahan. Dapat ka nakatira

sa labas Europa idagdag ang pangalan ng Tribo manatili sa iyo ng (Ikaw ay nakatira sa Amazonian Tribo) 'European-Amazonian'.
Ang pagiging proud entails mating & multiply sa loob ng iyong Lahi: Ukol sa Lahi-Intregrity. Ang mga taong ito
ginustong upang maglakbay sa pamamagitan ng tubig (inland at dagat) sa iba pang lalawigan.

Gayunman 2-evolution sinok ni naganap. Europeans maputla balat ay naging honey
kulay ng balat, matingkad na kayumanggi tuwid na buhok at brown mga mata. Ang
mga taong ito wandered sa kanluran Persindia, hilagang Africa at timog Europa at
na ngayon ay kasalukuyan sa lahat ng Provinces.

Sa Europa ng isa pang pulutong ng mga tao lumaki pabalik sa itim na balat ngunit
nagkaroon itim na tuwid na buhok at maitim na mga mata. lumaki

1GOD sabihin na ang mga ito ipagmalaki upang maging Black dahil Evolution ginawa mo
ito. Tawagan ang iyong sarili 'Evolved' saanman kayo naninirahan. Dapat mong nakatira sa
labas Persindia idagdag ang

pangalan ng Tribo kang manatiling may. (Ikaw ay nakatira sa Oceanian Tribo)

'Evolved-Oceanian'. Ang pagiging proud entails mating & multiply sa loob ng iyong Lahi: Ukol sa
Lahi-Intregrity. Ang mga taong ito wandered sa Persindia & na ngayon ay kasalukuyan sa lahat
ng Provinces.

Tandaan! katauhan tulad ng lahat ng iba pa sa Uniberso ay di-sakdal, iba't-ibang,
natatanging lang ang paraan 1GOD ang may gusto nito.
1GOD Ibinigay sa bawat lahi (3 + 1) natatanging katangian na ito. mixed breed
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sirain 1GOD 'S disenyo.
1GOD Nais 3 mga pangkat na panlahi contrasts: Itim, Pale & Slant eyed. pero 1GOD tinanggap
ang Evolution blacks bilang 4 th lahi. 1GOD
Nais rin Ukol sa Lahi-Integrity nag-iingat. Ito ay nangangahulugan na walang ibang lahing mating o
pagpaparami. 1GOD nakikita ang 3 + 1 Races bilang ay katumbas ngunit naiiba.

Ang 3 + 1 Races bumubuo sa 7TRIBES na live na sa maraming
Shires ( Home) . Pagsasalita 7 Mga Lingguahe at maraming Dayalekto

. Nang nakapag-iisa pinangangasiwaan ng 7Provinces . 1GOD
paggusto pagkakaiba-iba ng wika. Hindi isang pandaigdigang wika

(Tandaan Babel tower & NY twin towers) .

3 +1 Karera Equal ngunit Iba't ibang
1GOD ay nasisiyahan sa kung ano ang nai-nakakamit sa nakalipas na 5 araw at araw na ito. 1GOD na
nakalarawan sa ang nakaraang trabaho-linggo at mahigit na nagsimula PLAN-ning para sa susunod na
work-linggo.

1GOD na tinatawag na ito (Trabaho) araw 6

Day 7
1GOD nagkaroon ng isang natitirang ... Ang pagbubulay-bulay at pananalangin naghahanap panloob na
armonya at kaligayahan para sa Eternal-Soul. Angels ginawa music, kumanta, sumayaw at pagtawa ay narinig
sa lahat ng dako. 1GOD ay sa gitna ng lahat ng tawanan na ito tinatangkilik ang lahat ng mga ito.

1GOD na tinatawag na ito (Rest) Day 7 Masayang araw para Tagapag-ingat-Tagapangalaga.
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Ang 7 Araw Creation bumubuo sa basis ng Tagapag-ingat-Guardian Kalender. Tandaan! Ang
haba ng 1GOD 'S Day ay naiiba mula sa Daigdig.
Ang CG Kalender ay maraming mga tema para sa ' Masayang araw':

Mga Pagdiriwang, Memorials & Shames.

Ang CG Kalender ay bahagi ng New-Age time- management:
CG Klock ~ Time-Triangle ~ Night-Curfew ~ Daily-Routine ~
Araw-araw-Prayer ~ CG Kalender ~ Fun-Day tema ~ CG
Planner ~

DAPAT - MERON:
1GOD itakda ang halimbawa ng trabaho ng 5 araw sa araw 6 suriin ang iyong achieve- ment, kumpletuhin ang
anumang mga hindi natapos na trabaho at mga plano sa susunod na linggo sa trabaho. Sa araw
7 aalala masiyahan sa buhay ay may isang Masayang araw, Ipagdiwang ... bisitahin ang isang Gathering

Panatilihin pangkat na panlahi-integridad Wala pang interracial mating o pagpaparami!

Huwag makagambala sa Evolution Wala pang genetic-pagbabago, pag-clone ,. . .

Naniniwala sa Kabilang-Buhay, Reinkarnasyon, kawalang-kamatayan at Angels. maniwala 1GOD ay ang Eternal-Soul
na ang bawat bagay na pamumuhay ay may isang Soul.

Nakatira sa: 'Ikot ng Beginning at Katapusan & Recycling' (CB & E & R)
maniwala 1GOD ay ang Creator at Eternal-Soul Tagapaglikha ng pisikal at espirituwal na
Universes. Tagapaglikha ng Ebolusyon at katauhan.
1GOD ni Disenyo ay sagradong! himasok insulto 1GOD, ito ay nakakasagabal sa paglaki. pagbabago
1GOD disenyo ni ay isang Community-krimen.

warni NG !!!
Planet Earth & sangkatauhan ay sa ilalim ng 'atake'! Karahasan, Polusyon & Wealth-Apartheid
ay winawasak tayo! Parusahan Karahasan, Stop Pollut- ing at pagtatapos Wealth-aparteid. 1GOD
ay nanonood.
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1GOD
ay nanonood
Sinaunang - Times ko

1st Kabihasnan! upang -2100 * taon
* New-Age bagong oras-pamamahala ay ginagamit: Tagapag-ingat-Guardian Kalender

Natutunan sangkatauhan upang maglakad nang tuwid, mangalap ng berries, nuts & Grubb up Roots. Mga kawani
na tao nakapangkat upang madagdagan ang kaligtasan ng buhay na nagreresulta sa ang pangangailangan para
sa pamumuno. Ang Pinakamalakas siya naging punong malupit at pangunahing breeder.
Sangkatauhan advanced na hunter, naging kasangkapan-maker, gamit ang mga tool upang
manghuli. Nakalulungkot mga kasangkapan ay hindi lamang ginagamit para sa pangangaso ngunit
din para sa pagpatay iba pang mga kawani na tao (Makasariling dambong ng iba pang mga tao na
resisted at nagahasa at pinatay) .

Sangkatauhan natuklasan na pangangaso sa mga grupo
(Teamwork) dinala mas malaking tagumpay kaysa sa anumang solong hunter. Ito
na humantong sa pagpaplano at pag-aayos ng biyahe pangangaso at raids sa
ibang mga grupo.
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Sangkatauhan binuo vocal noises, facial gestures at katawan wika upang makipag-usap. Na
humahantong sa pagsasalita at wika. Ang mga kasanayan na humantong sa pag-aaral at pagtuturo.
Nakaranas ng mga kasapi ng grupo naipasa sa nagkamit ng kaalaman sa mga miyembro sa
pag-aaral group. Paksa sakop: pagkolekta ng pagkain, pangangaso, skinning, sewing, tool-paggawa,
tool paggamit, galaw, grunts at pagsasalita.

Tulad ng sangkatauhan ay lumipat sa colder klima silang manghuli

- ed may balahibo hayop, balat ang mga ito at tinatakpan ang kanilang katawan (Simulan
of Fashion) . Buto ay naging mga kasangkapan. Sewing ay binuo at ginagamit
sa skin at furs.

Caves & kubo ay naging kanlungan. Fire making binuo humahantong sa
pagluluto. Artistic kasanayan tulad ng pagpipinta, larawang inukit at clay
modeling lumitaw.

Sangkatauhan binuo relihiyosong paniniwala.
Evil Pagano-ritwal binuo bribing ng Diyos sa pamamagitan madugong
sakripisyo. tandaan: 1GOD Ayaw Sakripisyo
(Duguan o kung hindi man) . Tagapag-ingat tagapag-alaga tutulan ang lahat ng mga Hain. 1GOD
hindi maaaring pinabagsakan o bumili.
Iba pang mga kawani na tao ay naging ng kamalayan na ang mga buto mula sa damo
ay bumaba papunta sa lupa at trampled na humantong sa mga pananim. Ito ay isang
ika-1 hakbang ng pagsasaka. Pagsasaka sinadya tao ay hindi magkaroon upang
malihis. Permanenteng tirahan ay naging posible. Ang ilang mga tao ay naging settlers.

Mga kawani na tao na nagsimula upang magpakadalubhasa humahantong sa barter (Karne, skin, mga tool,
nasunog clay ..) . Hunters Gusto ipagpalit na may settlers. Nomads pagpasa pakikipag-ayos ay barter.

Nomads na may Evil (Tyrant) lider Gusto pandarambong at
sirain ang pakikipag-ayos panggagahasa at patayin ang
settlers. Ang gusali, pagkasira at muling pagtatayo cycle ay
itinatag.
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Ang parehong mga sibat at mga pana & arrow nadagdagan kakayahan sa
pangangaso pati na rin ang pagpatay ng mga tao.
Settlers ginagamit ang bagong mga kasangkapan sa pangangaso tulad ng mga
armas upang ipagtanggol ang kanilang sarili.
Hunters ay naging ng kamalayan sa mga benepisyo ng pagkontrol ng mga bakahan at
mga sumusunod na ang mga ito. Pangangaso ay naging pangalawang

.

Isang pagala-galang buhay-style na binuo. Ang ika-1 hakbang ng

pagpapaamo ng mga hayop.
Settlers nagsimulang paamuin mas maliit na mga hayop. Settlers binuo mas malapit na relasyon sa mga hayop. Mga
Alagang Hayop binuo, sa pamamagitan ng mga hayop accep- ting mga kawani na tao bilang kanilang master at
isang tao na kailangan para sa pagsasama.

Pagpapaamo ng mga hayop pinabuting ang supply ng pagkain, skin & buto para sa mga kasangkapan at mga
armas at barter.

Sibilisasyon kinakailangan ng mas mahusay na komunikasyon kaysa sa vocal sabi-sabi.
Pagguhit ng mga advanced na mga kasanayan sa pagsusulat. Kapag ang mga numero
ay idinagdag na pag-unlad ng tao na nagsimula upang bilisan.

Ang gulong ay ginawa ng mga tao ng mas maraming mobile. Sila ay maaaring maglakbay nang pabilis at mas
mahaba distances nagdadala ng higit pang mga kalakal. Ano ang gulong ginawa sa lupa ang layag nakakamit sa
tubig. Raiders (Nomad & Settler) gamitin ang parehong para sa kanilang mga kriminal na gawain.
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Lider ng Nomad Raiders nagkaroon 1st pagpili ng plunder

- ing paggawa ng mga ito nang mas mayamang kaysa sa iba pang Raiders.
Pagsasaka komunidad din kinuha karaniwang ang pinaka-matagumpay na magsasaka o barterer bilang
Lider. Ang parehong mga uri ng Leaders binuo Estate pagpaplano. Ang isang pagnanais na ipasa ang
kapangyarihan at kayamanan sa kanilang mga anak. namamana tyrannies * ay naging pangkaraniwan.
Leaders ibinigay ang kanilang mga sarili imahinatibo

(Royal) mga pamagat, 'Monarchs' * . Ang ilang mga kapangyarihan-ulol lider claim na
maging isang Diyos.
* Tagapag-ingat tagapag-alaga sumasalungat Namamana tyrannies & Monarchs bilang Kasamaan.

Settler Monarch ni build fortifications at itinatag full-time armadong kalalakihan (Guards ...) mga pinuno
ng relihiyon bumuo ng mga lugar ng pagsamba (Temple ...) .

Dakong Libingan & Dambana (Elitist, magarbo ..) para sa paglipat sa Afterlife ay naging
pangkaraniwan.

Trade ruta umunlad. Matakaw Evil Monarchs Sinundan ito ng kanilang hukbo at itinatag mapaniil
Empires (Kabihasnan) . Ang mga Civili- zations ay pinasiyahan sa pamamagitan ng karahasan at
natapos marahas.
Lahat ng bagay ay may simula at pagtatapos kaya gawin Kabihasnan. Sa beginning mayroong pakikibaka at malakas na relihiyosong paniniwala. Tagumpay ay
pumapalit strugg- le.

Peace: pinatataas yaman, populasyon, binabawasan work- tama, pinatataas
paglilibang-time at inip. Inip ay humantong sa imoralidad. pagkabulok na ito ay
nagdaragdag ng addiction. Ito pumapalit Relihiyon na may kawalan ng
pananagutan (Lamang hav

- ing masaya) , Ulok mga kalayaan, outrages philosophies.
Kapag ang pakikibaka tumitigil pagwawalang-kilos set in na humahantong sa pagkabulok at dulo.

sangkatauhan na binuo 1GOD paniniwala:
Sinaunang-Times nagbigay sa amin 3 'True' messenger (Akhenaten, Confucius, Invoker) . 2 'Mali' messenger (Moises
at Buddha) At isang Evil, uri ng pananampalataya Anti-NG DIYOS: 'Masamang binhi' (Mga Israelita) , na kung saan
ay tumatakbo na ngayon.
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Akhenaten ( Amanhotep IV) African-Reformer Akhenaten na-promote 1GOD parehong
panlalaki (HE) & pambabae (SHE)
sabay-sabay. Na ang buong sangnilalang ay nagmula sa 1GOD & ay sa loob ng Tagapaglikha! Na walang
imahe ng 1GOD umiiral! sikat ng araw na iyon ay ang pangunahing dahilan para sa pagiging may buhay sa
Earth!
Akhenaten promote pamilya at family-pagbabahagi ng landas sa pangmatagalang 'kaligayahan'. Mga
Na-promote Harmony pagitan ng sangkatauhan at Habitat! Mga Na-promote diplomasya sa paglipas ng
digmaan para sa paglutas ng mga hangganan hindi pagkakaunawaan. Sped up construction sa pamamagitan
ng paggamit ng mas maliit na mga bloke ng gusali.

Akhenaten arrogantly sinasabing 'bugtong na Anak' * ng 1GOD ( false) .
HE nabigong tapusin 'Paganismo' ritwal nito at recycle ang kanilang mga lugar ng pagsamba at mga
simbolo . Pageant 'sinubukang burahin ang kanyang pag-iral.

* Jesus (False messiah) ginamit ang parehong mayabang salita (Plagiarized) .

invoker ( Zoroaster) Mabuti Isip at Pagkilos Sa Sinaunang-panahon sa Persindia 1GOD Natagpuan
ang isang tao na angkop na maging isang sugo. Invoker ng isang Magandang-iisip at Magandang
Pagkilos (Zoroaster) .
Tulad ng Akhenaten nakita niya ang kahalagahan ng Araw para sa buhay sa Earth!

ang ' invoker ay napaka-mali, may pag-asa ng isang super-pantao (Messiah *)

darating. Ito super-pantao gagawing sangkatauhan happy &
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malutas ang lahat ng problema Maraming mga kulto kinuha ito maling mensahe at mga ipinangakong
mesiyas.

*

Tandaan! Walang Super-pantao (Messiah) ay darating upang gumawa ng sangkatauhan happy & malutas

ang lahat ng problema. 1GOD Nais ni ang sangkatauhan na patunay na sila ay binuo sapat. Upang
pangasiwaan ang kaligayahan at problema Sol ving. 1GOD ay makakatulong sa sangkatauhan sa mga
sitwasyon na lampas ito ay kakayahan.

ang ' invoker ' naitaguyod ang ilang pangunahing katotohanang ito:

1GOD ay ang taga-gawa ng pisikal at ang espirituwal universes.
1GOD ay dapat sambahin bilang kataas-taasang.
Worshipping ay maaaring gawin ang parehong sa bahay at sa komunidad. Lahat ng tao ay dapat na gumana
aktibong patungo sa pagpapabuti ng kanilang komunidad. Salansangin Ninyo polusyon ng tubig, lupa at
kapaligiran. Salansangin Ninyo katiwalian at kawalang-katarungan.

Suportahan relihiyon moralidad at panlipunang katarungan.

Tandaan! Kapag niyakap Persians mga aral ng Invoker sila ay flourished pagtaguyod ang
pinakamalaking Empire ng kanilang oras. Matapos palitan nito karding mga aral Invoker. Persiya
nawala ang kanilang kasaganaan / impluwensiya.

Dahil sa evolutionary baguhin ng ibang mga mensahe mula sa oras na walang-katuturan anymore. Para
sa mga tagasuporta ng 'Invoker' (Zoroastrians, Parsi)
ito ay oras upang baguhin sa 1GOD ni pinakabagong mensahe:

ang ' Batas-donor Manifest '.
Tagapag-ingat-Guardians 'alok ang sanga ng oliba ng mga di- karahasan,
pagkakatugma at friendship sa mga tagasunod ng' Invoker ng isang
Magandang-iisip at Magandang Pagkilos 'upang sumali

1GOD 1Faith 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga sa pagkalat
1GOD ni pinakabagong mensahe ng ' Batas-donor Manifest '!

Confucius
Sa Ancient-time Mongolia ( Province)
1GOD Natagpuan ang isang tao na angkop na
maging tagapayo sa sangkatauhan:

Confucius!
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Confucian mga salita ng Wisdom!
Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyong sarili!
Bago ka sumakay sa bapor sa isang paglalakbay ng paghihiganti, humukay 2 mga libingan!
Lahat ng bagay ay may kagandahan ngunit hindi lahat ng tao nakikita ito!

I-hold ang katapatan at sinseridad ng 1 st prinsipyo!

Kapag galit rises, sa tingin ng mga kahihinatnan!
Ang kompanya, ang walang maliw, ang simple & katamtaman ay malapit sa kabanalan!
Upang makita kung ano ang tama at hindi na gawin ito, ay nais ng lakas ng loob o ng prinsipyo!
Naririnig ko at nakakalimutan ko. nakikita ko at natatandaan ko. gagawin ko naiintindihan ko.

Buhay ay talagang simple, ngunit kung igiit namin sa ginagawa itong kumplikado!
Real kaalaman ay upang malaman ang lawak ng sariling kamangmangan.
Nahaharap sa kung ano ang tama, upang iwanan ito mababawi ay nagpapakita ng isang kakulangan ng lakas ng loob.

Hindi mahalaga kung paano mabagal kang pumunta hangga't hindi mo itigil.
Magandang katangian ay hindi kaliwa upang tumayo mag-isa. SIYA na namimihasa magkakaroon ito
ng mga kapitbahay.
HE nagsasalita nang walang kahinhinan ay mahanap ito mahirap na gumawa ng mga salita mabuti!

Ang aming mga pinakadakilang kaluwalhatian ay hindi sa hindi bumabagsak, ngunit sa pagkuha ng up sa bawat
oras na gawin namin!
Ang mga tao ay maaaring gawin upang sundin ng isang landas ng pagkilos, ngunit ang mga ito ay maaaring
gawin upang maunawaan ito!

Ang scholar na nag-aaruga ang pag-ibig ng kaginhawaan hindi marapat na ituring isang scholar

Ang mas maraming tao meditates sa magandang saloobin, ang mas mahusay na ay magiging kanyang mundo
at sa buong mundo sa malaki.
Sa isang bansa na rin nasasaklawan, ang kahirapan ay isang bagay na napapahiya ng. Sa isang bansa na hindi
maayos na pinamamahalaan, yaman ay isang bagay na napapahiya ng.

Wisdom, habag at lakas ng loob ang mga 3 universally kinikilalang moral na katangian ng
mga tao.
Para sa mga tagasuporta ng 'Confucius' ito ay oras upang baguhin sa 1GOD ' s pinakabagong mensahe: ang
' Batas-donor Manifest '.
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Tagapag-ingat-Guardians 'alok ang sanga ng oliba ng di

- karahasan, pagkakatugma at friendship sa mga tagasunod ni Confucius upang
sumali:

1GOD 1Faith 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga sa pagkalat
1GOD ni pinakabagong mensahe ng ' Batas-donor Manifest '!

Hinduism
Sa Sinaunang-panahon sa Indian-Peninsula (Silangan ng sistema ng Indus-River at
timog ng Himalayan Mountain Range) isang tao na binuo tradisyonal na relihiyosong
pilosopiya phies. Sila ay invaded. Na makilala ang kanilang sarili mula sa mga
mananalakay. Ang mga lokal na tinatawag ang kanilang mga sarili Hindu!
English mananalakay, walang may-ari, mapang-api at mapagsamantala na tinatawag na ang
mga lokal na kasulatan relihiyon: Hinduism!

May mga iba't ibang mga tao sa pagsulat ng maraming banal na aklat. Ang paglikha ng isang pamilya ng
mga relihiyosong pilosopiya sa halip na isang solong relihiyon. Ang koleksyon na ito embodies, 'Hinduism'!

Naniniwala ang mga Hindu sa isang cycle ng kapanganakan, kamatayan at muling pagsilang pinamamahalaan ng Karma
Ang isang kaluluwa ay ipinapasa sa pamamagitan ng sunud-sunod na mga buhay. Nito susunod na
pagkakatawang-tao ay laging nakasalalay sa kung paano ang nakaraang buhay ay nanirahan.

Hindu text (Eg Vedas) Dinadala 'Kaalaman'. talakayin ang maraming banal na kasulatan 'Code of conduct',
'Batas' & 'Duty'. 'Hinduism' ay isang paraan ng buhay.
Maraming mga Hindus manabik nang labis para sa isang Kataas-taasang Persona ( 1GOD ) . Hindu kasulatan ay
napetsahan. Ito ay oras para sa Hindu upang yakapin 1GOD 'S pinakabagong mensahe:

ang Batas-donor Manifest !
Tagapag-ingat-Guardians 'alok ang sanga ng oliba ng di

- karahasan, pagkakatugma at friendship sa mga tagasunod ng Hinduismo na
sumali:
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1GOD 1Faith 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga sa pagkalat
1GOD ni pinakabagong mensahe ng ' Batas-donor Manifest '!
Tandaan! Ang handog na ito ay mailalapat din sa mga tagasunod ng Jainism at Sikhism.

Jainism isang sinaunang relihiyon mula sa Indya ay nagtuturo na ang paraan upang pagpapalaya at
lubos na kaligayahan. Ay upang mabuhay ng isang buhay ng harmlessness at pagtalikod. Ang layunin ng Jain
buhay ay upang makamit ang pagpapalaya ng kaluluwa.

Sikhs
Sa tingin relihiyon ay dapat ensayado. Sa pamamagitan
ng pamumuhay sa mundo at pagkaya na may araw-araw
na problema sa buhay.

Bu ddha ( Siddhartha Gautama)
Budhismo ay hindi isang Relihiyon. Ito ay isang koleksyon ng mga walang saysay
na hallucina- tions at ilang mga pangitain ayon sa mga sabi-sabi. Wala itong mga
espirituwal na koneksyon sa

1GOD!
Buddhism, batay sa mga kasabihan ng mga Siddharta Gautama.
HE nagmula sa isang well-off ang pamilya. Na nakatira sa Himalayas. Siddharta
nanirahan isang lukob at laki sa layaw buhay. Siddhartha iniwan ang kanyang lukob
buhay. HE ay naghahanap ng kaliwanagan sa pamamagitan ng paghahanap 1GOD! Siddharta
ay hindi kailanman natagpuan 1GOD.

Siddharta tried pag-aayuno. Kanyang namamatay na utak binigyan siya guni-guni. HE
sinubukan herbal concoctions, fungi. Ang kanyang utak binigyan siya guni-guni.
Pagmumuni-muni ay susunod. Ang kanyang utak ay nagbigay sa kanya ng ilang
mga pangitain. Siddhartha ay hindi hindi mahanap 1GOD.

Siddharta gaganapin pampublikong pagpupulong, pakikipag-usap tungkol sa kanyang
mga karanasan sa buhay at kung ano ang HE natutunan. Ang kanyang talumpati kung
saan retold sa pamamagitan ng admirers para sa isang mahabang panahon bago
naisulat. Ang pagiging hearsay Siddhartha ni (Ngayon na tinatawag na Buddha) orihinal
na mga salita at mga kahulugan ay nawala.
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Dahil ang kanyang mga pananaw ay batay sa isang tortured utak at hindi niya
natagpuan 1GOD. Budhismo ay hindi isang Relihiyon at walang silbi para sa
pagkamit ni Humankind Destiny.
Buddhists 'ay dapat na humingi ng relihiyon!
Tagapag-ingat-tagapag-alaga ' Nag-aalok ang sanga ng oliba ng mga di- karahasan,
pagkakatugma at friendship sa mga tagasunod ng 'Buddha' upang sumali:

1GOD 1Faith 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga sa pagkalat
1GOD ni pinakabagong mensahe ng ' Batas-donor Manifest '!

B ad Seed Cult ( Israeli)
Cult Ito claims na maging 4000 taong gulang. sila'y tinatawag Israeli.
Ang kanilang relihiyosong writings ay makasaysayang pantasiya batay sa sabi-sabi, fabels, & engkanto-Tale.

inbreed nila ang kanilang kasamaan.
1GOD ay angered sa kanilang marahas na
pag-uugali at ang kanilang mga parasitiko
kasakiman. Inaangkin nilang sila ay lupang
pangako.
Nakuha nila ang kanilang lupang pangako. ngayon 1GOD Nais ni ng Israeli upang manirahan doon at wala saan
man. Ang bawat tao ay may moral at sibil tungkulin upang matulungan ang mga ito upang umalis o
ma-transported sa Israel.

Huwag galit 1GOD magpadala ng Israeli nang walang pagkaantala sa ' ipinangako
Land '. 1GOD ay nanonood.
Tagapag-ingat-tagapag-alaga ' Nag-aalok ang sanga ng oliba ng mga dikarahasan, pagkakatugma at friendship sa mga tagasunod ng 'Bad Seed Cult
(Israeli)'. Sumali:

1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians sa pagkalat
1GOD ni pinakabagong mensahe ng ' Batas-donor Manifest '!
TANDAAN! Israeli pastor (Guro) ay hindi maligayang pagdating.
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Distant - Nakalipas

- 2,100 na -1400 taon

Ito ay China Golden Age. Sila ay imbento ng isang standard na paggawa ng papel rocess. Na-convert
iron-mineral na baboy bakal, cast bakal, wrought iron at bakal. Ang pinabuting smelting diskarte sa tanso at
bakal na humantong sa isang advanced na hanay ng mga pang-agrikultura mga tool, karpintero tool, culinary
mga kasangkapan, domestic kasangkapan at mga armas. water wil ay ginagamit. Ang Silk Road ay itinatag. Ito
kalakalan ruta mula sa China sa Europa ay isang mahusay na pinagkukunan ng kayamanan.

Ang Distant-Nakalipas na nakikita ang fusion ng Griyego at Romano kultura. Ang simula ng ang
Roman Empire. Ang Roma ay ang pinakamalaking plagiarizers 'sa kasaysayan ng tao. Kapag sila ay
dumating sa kabuuan ng isang magandang ideya, application (Template) , Ang sistema nila kinopya (Nasisipsip)
ito. Pagkatapos ay sinubukan nila upang gawin itong mas matagumpay. Ginawa nila ito sa
pangangasiwa, arkitektura, edukasyon, batas, militar, relihiyon at agham.

Roma naka Mediterranean Sea sa aRoman back-tubig. Ang mga alipin na ginawa ang kayamanan at
ang militar secured at pinalawak Empire. Money-lending at paglilitis ay naging mga pangunahing mga
ruta upang enrich- ment & impluwensiya sa Empire. Ang undermining ng Romanong awtoridad ng
mga panatikong Kristiyano at malaaleman mga sangkawan pilitin ang isang paghahati ng Imperyo ng
Roma!

Group of 13 1 st Kristiyano!
ang ' grupo ng 13 ' Binubuo ng 1 relihiyosong repormador na si (Jesus, Anak ng isang Carpenter) & 12
kinuha-up Israeli at Mga Non-Israeli tagasunod (Apostoles) .
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background, lokasyon: Si Jesus ay ipinanganak at aral ng isang Israeli na nakatira sa Palestine ng Teritoryo
inookupahan ng Roma. Ang Israeli ay ang mga pangunahing etnikong grupo sa Palestine. Upang panatilihin
ang mga pag-aalsa laban sa Roma sa isang minimum, Roma pinapayagan ang Israeli na magkaroon ng isang
Monarch. Executive Judicial kapangyarihan ay may Occupiers.

background, maling kuru-kuro 1: magulang ni Jesus Joseph & Mary manlalakbay sa pamamagitan ng Palestine
ay hindi dahil sa isang census Roman ngunit ay sa tumakbo mula sa utang-collectors. Joseph ay nagkaroon ng
hiram ng pera mula sa isang pera-tagapagpahiram (Rabbis kaakibat na pautang-pating) para sa mga materyales
para sa trabaho. Kanyang Client isang mamamayang Romano iniwan biglang nang hindi nagbabayad. Ang isang
manunulat nais na magbigay ng isang dahilan para sa paglalakbay ngunit hindi ang tunay na dahilan kung kinuha
ng isang kaganapan (Roman census) na tunog plausible (Pampanitikan-kalayaan) . Iba pang mga manunulat
kinopya lamang ito fabel.

background, maling kuru-kuro 2: Sayad Joseph & Mary nasa run,
Joseph ay hindi maaaring magkaroon ng mga bata, ini-luray kapag tuli. Mary
ay naging preg- nant, upang makaligid sa Nakakahiya ng panggagahasa. 1GOD
isinisisi

(Miraculously birhen) .
background, maling kuru-kuro 3: Far-East Astronom- ers nakakita ng isang Super Nova
naniniwala ito upang maging isang senyas na ang isang malapit na portant tao ay
ipinanganak. Manunulat ay nagsulat 3 Kings nakita ang isang maliwanag na bituin at
dumating upang makita ang kapanganakan ng isang Hari.

background, Hesus: ipinanganak (Birth-date hindi alam) sa Palestine Son of a Carpenter, natutunan kanyang
kalakalan ama at pagkatapos ay sumali sa isang all HE kulto na malapit sa Dead-Sea upang makakuha ng moral
na edukasyon. Ang Cult itinuro 'Kapatawaran' Jesus & Sharing 'ngunit din nakalantad na siya sa homosexuality.
Bilang sapilitang Senior miyembro ng kulto na ba nakababatang miyembro ng kulto sa participa

- Ting sa homosekswal na mga kasanayan, pagkatapos ay nagdarasal ng tawad '. Iniwan ni Jesus, upang
maging isang naglalakbay na mangangaral.
Tandaan! Jesus tulad ng araw-heterosexual (normal) ay may isang inbuilt biglang pagbabago at pagkasuya sa
homosexuals (Sexual kapansanan) . Niyakap ni Jesus kapatawaran ngunit sa kanyang puso ay hindi niya maaaring
patawarin ang mga homoseksuwal.
Si Jesus ay itinuro sa pamamagitan ng mga uri ng pagsamba sa orate (Pampublikong nagsasalita) ngunit hindi
na magsulat. sinabi kahit ano si Jesus ay nawala. Kasulatan na nagke-claim na malaman kung ano ang sinabi ni
Jesus ay ang mga maaasahang bilang 'Grimm Brothers Fairy-Tale' batay sa sabi-sabi, manunulat
interpretasyon at imahinasyon. Ginagawa namin ang hindi talaga
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Alam kung ano ang sinabi o sabihin ni Jesus. Lahat ng monghe, madre, pari at mga iba ay pag-aaksaya ng
kanilang mga oras at namumuhay sa pag-aaral ang mga makasaysayang pantasya.
Jesus, Nabigo ang Israeli relihiyosong repormador na si
Si Hesus ay isang charismatic, guwapo, mananalumpati. uri ng
pananampalataya ay itinuro sa kanya sa bibig kasanayan ngunit hindi pagsulat.

Nangaral siya ng tawad at pagbabahagi.
Ang kanyang mga paglalakbay sa pamamagitan ng Palestine na ipinaalaala sa kaniya ng
mga dakilang paghihirap at paghihirap ng mga tao dulot ng mga Rabbi at monarkista ni. Nakita
niya kung gaano credit nawasak pamilya
(Na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga magulang) .
ipinakilala ni Jesus pangungutya ng mga social-kritisismo (Ng Rabbis & royalista) sa
kanyang mga talumpati. Ang Alagad back up sa kanya, sa pamamagitan ng pagtugon sa
Jesus bilang Hari, Panginoon, Mesiyas ... Ang madla minamahal ito, ay naging isang
Celebrity Jesus.
Monarchists 'ay hindi gusto ni Jesus ang tanyag at kinatatakutan ng anarkistikong
bahagi ng kanyang mga speeches. Rabbis nakita siya bilang isang disruptive pekeng
nakakainsulto 1GOD. Monarchists & Rabbis hatched isang plano upang gamitin ang
Roman Judicial kapangyarihan upang patayin si Hesus at sisihin Rom.

1 sa mga Alagad, ipinagtapat ang kanilang pag-ibig at pagmamahal kay Hesus. Nadama & ipinakita biglang
pagbabago Jesus (Kapatawaran ay hindi sa kanyang puso) . Ang Disipulo ay shocked, nasasaktan, mangawalan
ng loob, nang buong lakas ipinasok ang kanyang isip.
Ang Disipulo ay pumunta sa isang Tavern. Bared sa iba pang mga alcoholics kanyang sakit at
pangangailangan para sa paghihiganti. Ang isang monarkista inaalok ng tulong sa paghihiganti.

Ang Disipulo isiwalat ang kung saan abouts ni Hesus.

Ang monarkista threw ilang mga barya sa mesa.
Ang Disipulo iniutos ng mas maraming alak, nagbabahagi sa kanyang bagong
natagpuan alcoholic na mga kaibigan.
Si Jesus ay pinahirapan at napatunayang may kasalanan sa pamamagitan ng Israeli. Ang
Romanong Gobernador na hindi dati paniniwala na ang karamihan ng tao
(Incited sa pamamagitan ng Rabbis & monarchists) Nais ng parehong kaparusahan
para sa pangangaral tulad ng para sa pagpatay. Siya sinubukan ang karamihan ng
tao sa pamamagitan ng promising upang patawarin 1. Ang Israeli pumili ng isang
killer. Ang Romanong Gobernador ay naiinis. Si Jesus ay ipinako sa krus na kahoy.
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Ang Dead-Sea uri ng pagsamba ay nakarinig ng suliranin ni Jesus, ay dumating, sinuhulan ng bantay at pinalitan
si Jesus na may isang patay-tao. Nais ni Jesus na sabihin mabuti- bye sa mga Disipolo. Kanyang muling
pagkabuhay ay itinanghal upang lumikha ng misteryo.

bumalik si Jesus sa Dead-Sea!

Nais ni Jesus sa reporma sa Israelita. Kanyang Alagad nagpunta sa sa Center ng
Uniberso: ROM! Nagpunta sila sa reporma sa mga Romano. Ang simula ng Kristiyanismo (Rogue-Israelita)
.

Kristyanismo
Sa pamamagitan ni Hesus nawala, 2 sa kanyang mga alagad ay inilipat sa Roma, pagtaguyod ng
Kristiyanismo. Sinundan nila ang Roman halimbawa ng plagiarizing. Sumisipsip iba pang mga relihiyon &
paganong-rituals. Sila ay naging Imperyong Romano pangunahing relihiyon. Ang Roman Empire pag-aampon
ng Kristiyanismo ang naging simula ng kanyang katapusan.

Kristiyanismo ay naging mas kriminal, corrupt, mapanlinlang, imoral at
marahas na pagkatapos ay anumang iba pang mga Relihiyosong
pagpapangkat. Kristiyanismo ay mutated sa maraming at magkakaibang
Kulto. Ang 2 pinaka-Evil pagkatao, Roman Catholics at Church of England!

1GOD ay mapataob !!!
sinalansang ni Jesus: kapitalismo (Parasitic Manlulupig hindi makatwirang pagtubo) , Glo- balization (Sinalansang
ni Jesus ang kanyang deciples pagpunta sa Roma) , Pagpatay, Monar- chy (Namamana-paniniil) ,
Wealth-Apartheid (Pribadong pagmamay-ari) .

Anumang mga Kristiyano na nakikilahok at / o suporta, Kapitalismo, monarkiya, Globalisasyon,
Pagpatay, Wealth-aparteid, ay Sinning pagiging isang anti-Cristo at Anti- 1GOD. Si Jesus ay
patawarin ang mga Kristiyano. 1GOD ang

- Hindi patatawarin ngunit hold nananagot sa mga kahihinatnan. Kristiyanismo ay hindi pagtupad Jesus. Ito ay
pagtupad sangkatauhan. Ito ay pagtupad 1GOD! Nagtatapos ito.
Kristiyanismo ay hindi pagtupad 1GOD ! 1GOD Nais ni ang mga Kristiyano upang yakapin ang pinakabagong
mensahe, ang 'Batas-donor Manifest', naging Tagapag-ingat Guard- ian. Ang pagdadala ng isang End sa 1000 ng
mga taon Evil! BE DOOD Parusahan ang Kasamaan.
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Tagapag-ingat-tagapag-alaga ' Nag-aalok ang sanga ng oliba ng mga di- karahasan,
pagkakatugma at friendship sa mga tagasunod ng 'Christianity'.to sumali:

1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians sa pagkalat
1GOD ni pinakabagong mensahe ng ' Batas-donor Manifest '!
TANDAAN! Christian pastor (Priest sa Pope) ay hindi maligayang pagdating.

Malapit - Nakalipas

- 700 sa -70 taon

SHUN
KRISTIYANO
BROTHERS
Ang pagtitipun-tipon ng mga Kristiyano Brothers ay isang Order sa loob ng Catholic Pagano Cult
nagmumula sa Ireland Europa-Province. Ang kanilang orihinal na layunin ay upang turuan ang
kabataan. Sila ay binuo 'ICttm' (Irish Child-terrorizing pamamaraan sa pagtuturo) na kung saan kumalat
tulad ng kanser sa buong mundo.

Ini-endorso sa pamamagitan ng Evil Vatican ito ay naging Modus Operandi para sa lahat ng edukasyon
Katoliko. Ang kanilang ika-1 ng edukasyon pasilidad binuksan sa Waterford Ireland at ang kanilang paghari ng
child-terorismo ay nagsimula. Hinihikayat at protektado ng mga Obispo, Archbishops, Cardinals at 'papa'.

Christian Brothers naniniwala sa Satanas at Impiyerno. Hindi nila maaaring maghintay upang pumunta
doon. Sila ay nilikha Hell on Earth para sa mga anak ng aming Planet. Nananalangin tayo sa 1GOD na
sila ay gaganapin nananagot sa buhay at Afterlife. Ang Christian Brothers & Clergy (Pari upang Popes) ,
Magulang, Police, Judi- ciary, Pulitiko, isa, .. kung sino protektado practitioner ng 'Irish Child-terrorizing
pagtuturo-paraan' relive ang paghihirap at pagdurusa ng mga bata ngayon at para sa lahat ng oras. Sumali
sa aming panalangin.

'Irish Child-terrorizing pagtuturo-paraan'
Homosekswal panggagahasa, oral sex, masturbesyon, masturbating hayop, testicle pagkarinyo,
pambubugbog, bugbog, nakakahiya, hindi pagkain, panganganak, labis na lamig, ... Araw-araw,
gabi-gabi, linggu-linggo, buwan-buwan sa bawat taon ... IMPIYERNO SA LUPA !! I-hold ang mga
imoral na depra-
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ved, filfthy, bigyan ng maling pakahulugan pari, monks, mga guro nananagot, MS / R7

'Christian-Brothers Circle of Enlightenment'
Christian Brothers nais bumuo ng isang bilog sa gitna ng isang batang lalaki na may

- out salawal. Batang lalaki ay homosexuality ginahasa hanggang sa bleeds mula sa anus. Ang Christian
Brothers sumbatan ang boy para sa paggawa ng mga ito gawin ito. Sila sabihin sa mga batang lalaki ang
mga ito ay tulad na ito dahil NG DIYOS ginawa ito tulad na ito. Kung ang boy talks bumalik siya ay pinalo.
Ang Christian- Brothers ay jovial & nalulugod.

'Christian-Brothers Pagkakasala'
Christian Brothers hindi lamang sexually & pisikal assaulted ang mga bata sa buong mundo. Nagsinungaling
sila, bigay-sala ang kanilang mga biktima, na nagke-claim biktima kung saan masama. Ang lahat ng Kristiyano
Brothers nagpatawad sa bawat isa, protektado bawat isa, nagsinungaling na ang kanilang sarili sa Police at
Hukuman. Christian-Brothers Sexual Predators inilipat sa paligid ng naghahanap para sa mga bagong lugar ng
pangangaso upang takutin mga bata. Pagiging mga Katoliko sila inaangkin hindi pagkakamali. Sila ay
nakatanggap ng proteksyon mula sa mga Katoliko pari (Priest sa Pope) sinong nagsaysay Police, Hukuman,
pulitiko na mga Katoliko na huwag pansinin ang mga biktima. Katoliko pari, Katoliko Police Officers ', Catholic
Hukuman & Catholic Pulitiko pinatatakbo bilang cartell ng Evil. Pangangalaga sa Bata nang-aabuso at
biktimahin ang mga biktima. Ang Catholic Church ang mga mundo pinakamalaking Bata abuso organisasyon.
Ang pinakamalaking Evil Anti- 1GOD samahan.

'Christian-Brothers Accountability'
Huwag kailanman sa kasaysayan ng tao ay may naging tulad ng tuloy-tuloy may sistema sekswal na
panghahalay sa mga bata ay nakatuon sa buong mundo. Ang bawat magulang sa planeta ay may moral na
tungkulin upang hinihiling mula sa kanilang pamahalaan, upang ipagpatuloy ang bawat Kristiyano-Brother &
Catholic nagsasanggalang sa kanila, usigin MS / R7

Lahat ng Kristiyano-Brothers aari ay kinumpiska (Kabilang ang pers- onal mga item) nang walang
kabayaran. Ang bawat gusali na ginagamit ng mga Kristiyano-Brothers ay isang lugar ng Evil. Mga
lugar na ito ay buwag at recycled at itinayong muli bilang Rehabilitation Compounds. Ang anumang
memorya ng Kristiyano-Brothers ay mabubura.

'Irish Nakakahiya'

Irish Magulang, Irish Community, Irish Police, Irish Hukom, Irish
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Pulitiko na ang lahat ay nabigo Irish Bata & Children sa buong mundo.
Hayaan Irish alam (Di-marahas na) kung paano nabigo ka sa kanilang kawalan ng awa, katarungan at
konsensiya. Irish dahil sa kanilang walang pananagutan imoral na kriminal na pag-uugali ay hindi
katanggap-tanggap na nagtatrabaho any- saan sa mundo tulad ng pulis, panghukuman, sa pag-aaral o
inihalal sa anumang pampulitikang opisina.

'Catholic Nakakahiya'
Katoliko niyakap ang 'Irish Child-terrorizing paraan ng pagtuturo' paggamit nito sa
Catholic Education itinataguyod at na-promote sa pamamagitan ng Vatican. Katoliko
pagkatapos ay nagsipagbanta, upang itago at makatulong sa Catholic Child Abusers
upang makatakas. Mga mapagsumpa ng kabulaanan, bullied, nawasak katibayan,
nanganganib biktima ang lahat ng ito upang protektahan ang Catholic Child Abusers. Catholic
Police, Hukuman &

Pulitiko lumahok sa kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng hindi nag-uusig, na sumasakop sa up,
pagsira katibayan .. uugali na ito ay ginagawang Simbahang Katoliko ang pinakamalaking kriminal na
organisasyon. Wakasan ang Evil, SHUN, SHAME Usigin.

Katoliko na nagpapahintulot sa kanilang mga Iglesia upang lumikha at patakbuhin ang pinakamalaking Child
Abuse Organization sa kasaysayan ng tao ay gumagawa ng mga Katoliko ang pinakamalaking banta sa mga
bata ng Mundo. Kahihiyan sa mga Katoliko. Ang pagsasagawa ng mga Katoliko unfit magulang.

Gobyerno na nagbibigay-daan edukasyon Katoliko. Sa kasalukuyan Catholic edukasyong

- tion nagtatanong kanilang pang-aabuso ng mga tagapagturo upang magbitiw. bigyan nila ang mga ito ng isang
magandang reference at ipadala ang mga ito sa pampublikong edukasyon sa isa pang lokasyon.

Gobyerno na tumatagal ng mga mapagkukunan at mga pondo mula sa pampublikong paaralan upang ibigay
sa Catholic edukasyon nabigo sa kanilang tungkulin ng pag-aalaga sa mga bata ang mga ito ay dapat na
protektahan. Pamahalaan na nabigo bata ay unaccep- table, ay pinalitan, uusigin, MS / R7

Catholic Magulang, Komunidad, Police, Hukuman, Pulitiko na ang lahat ay nabigo Catholic Children.
Hayaan Catholic alam (Di-marahas na) kung paano dis- apointed ikaw ay sa kanilang kakulangan ng
pakikiramay, budhi at katarungan.
Katoliko dahil sa kanilang walang pananagutan imoral na kriminal na pag-uugali ay hindi
katanggap-tanggap na trabaho kahit saan sa mundo tulad ng pulis, panghukuman, sa pag-aaral o
inihalal sa anumang pampulitikang opisina.
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'Paano Catholic Clergy ( Pope upang Priest) mang-insulto 1GOD '
Ang Catholic Church ay ang pinakamalaking Anti-SHE organisasyon. 1GOD
na parehong SIYA & siya dinisenyo SIYA & siya upang maging iba ngunit pantay.
Kinakapos SIYA & siya upang manirahan at magtrabaho bilang bahagi ng isang pantay-pantay na koponan sa
diff- erent roll.
Katoliko magsimula ng isang linggo na may isang araw ng kapahingahan (Linggo) magkaroon ng isang
limang-araw na work- week & 1 araw shopping. 1GOD ay may 6 na araw na linggo ng trabaho sa araw 7 isang
Fun- Day. Katoliko mang-insulto 1GOD sa pamamagitan ng pagsisimula ng linggo na may isang araw ng pahinga.
Katoliko sumasalungat mating (Celibacy) pag-multiply ng pagsisimula ng isang pamilya.
1GOD Nais ni HE & SHE upang magpasok ng isang 'Holy Matrimony' Contract. Mate, Multiply, magsimula ng isang
pamilya. Buhay na walang asawa ay isang kasalanan! laban sa 1GOD!

Tandaan! Holy Matrimony, simula ng isang pamilya ay hindi katanggap-tanggap sa sekswal na
kapansanan (Child-molester, nalilito kasarian, parehong kasarian) dinalamhati. Katoliko isakripisyo
kumakain body & pag-inom ng dugo.

Katawan ay pinalitan ng tinapay at dugo ay pinalitan ng Alcohol. Katoliko
ay pangunahing sanhi ng Alcohol Addiction & teenage binge-inom. tuwing
katapusan ng linggo
(Alcoholic) Kristiyano man pumunta at gumawa ng karahasan (Assault, pumatay,
panggagahasa, tampalasanin ..) . Christian X-mas ay ang pinaka-marahas na panahon
ng taon.

1GOD Ayaw sakripisyo, alak o karahasan.

'Catholic magulang'
Catholic magulang ay & ay ina-nalinlang, iligaw at betrayed sa pamamagitan ng mga Katoliko pari (Priest sa
Pope) . Katoliko pari sa pamamagitan ng disenyo sumasalungat Pamilya (Pag-aasawa, mga bata). Paggawa ng
mga ito hindi angkop upang bigyan marital o parental payo at patnubay. Paggawa ng mga ito din hindi angkop
upang turuan o maging sa mga bata, teenagers, .. Dahil Katoliko pari naniniwala sa Catholic infallibility
mangagdaya & iligaw ang mga magulang tungkol sa kanilang pakikiapid at kriminalidad. Katoliko pari ay ang
hindi bababa sa na angkop na magtanong para sa anumang payuhan.

Moral mapagmahal na mga magulang ay dapat mag-iwan ng Catholic-Edukasyon at Catholic Church para sa
kanilang mga anak na seguridad. Ang mga magulang ay tinatanggap ng 'Tagapag-ingat-Tagapangalaga. Maligayang
pagdating na ito ay hindi akma sa Christian- Brothers o Katoliko pari (Priest sa Pope) .
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1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat-Guardians suporta SIYA & siya ay pantay ngunit naiiba. SIYA
& siya magpasok ng isang 'Holy Matrimony' Kontrata, mayroon Bata pagsisimula ng isang pamilya. Mga
Magulang at Anak, medics at mga educators lumahok sa mga di-elitist libreng komunidad na edukasyon
at mga libreng health-care (SMEC, PHeC) .

Ang mga bata ay ang aming hinaharap
Ang mga bata ay ang aming walang kamatayan
Mga bata ay karapat-dapat na cared para sa,
protektado at minamahal

1GOD 1FAITH 1Church
Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay sa hinaharap, ipinahahayag
natin 1GOD 's pinakabagong Mensahe, Ang ' Batas-donor Manifest '.

Bagong edad

mula 0 taong on-wards

PEACEPRIZE ( Nobel)
2009 Nobel Peace Prize:
Anti-Peace Anti-1GOD Kriminal!
Barack H.Obama
Ayon sa 'Nobel ni (Isang parasitiko, Manlulupig, mapagsamantala) Magbabago ', ang Peace Prize ay
iginawad sa taong ... dapat nagawa na ang pinaka o ang pinakamahusay na trabaho para sa fraternity
sa pagitan ng bansa, para sa pagpawi o pagbawas ng nakatayo hukbo at para sa mga holding at
pagsulong ng kapayapaan batasang-bansa. kalooban Ang tinukoy na ang premyo ay iginawad sa
pamamagitan ng isang komite ng 5 tao pinili ng Norwegian Parliament.

Ang Chairman ng Norwegian Nobel Committee nagtatanghal ang Nobel Peace Prize
sa presensya ng Hari ng Norway (Namamana Tyrant
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noong Disyembre 10, (Pagano Calendar) bawat taon. Ang Peace Prize laureate na

natatanggap ng isang diploma, isang medalya at isang dokumento na nagkukumpirma
ang premyo na halaga. Ang Peace Prize Ceremony ay gaganapin sa Oslo City Hall. Ang
Nobel Peace Prize 2009 ay iginawad sa Barack H. Obama "para sa kanyang mga
hindi pangkaraniwang mga pagsusumikap upang palakasin ang internasyonal na
diplomasya at pakikipagtulungan sa pagitan ng mamamayan".

Obama (Mamamatay-tao, mananalakay, walang may-ari warlord, mga mundo
nangungunang terorista) ang pinaka-aktibong mga terorista ay nagpapadala
ng kanyang 'CIA-Drones' upang takutin, nasaktan at pumatay populasyong
sibil (Mga bata, mga ina, ama at mga matatanda) in 'Afghanistan, Pakistan,
Somalia, Iraq, Libya, Yemen, .. Siya magpadala Ethiopian &

Kenyan tropa upang manghimasok Somalia. Ang CIA ay terrorizing ang mga sibilyan at pag-udyok
pagkabagabag. Magsimula Syrian Civil-war sinusubukang ibagsak inihalal Gobyerno, ... Tandaan! Ang paggamit
Drones ay isang gawa ng digmaan.

Obama ay sumusuporta sa Israel digmaan-krimen, assassinations, genocide ng
Palestinians. Siya ay sumusuporta sa Saudi Arabian assassinations,
digmaan-krimen, pagpatay ng lahi ng Yemini, ... Ang CIA ay terrorizing sibilyan at
pag-udyok unrest sa buong mundo .. Obama tawag sa kanyang US Espesyal na
Puwersa ng Assassins "Bayani". Mamamatay-tao ni ay sikotikong duwag Killers

(Shooting di-armadong mga kababaihan ..) ang pangangailangan na iyon nag-uusig pati na ang ginagawa 'Obama'.
Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga hanapin Obama ang isang mamamatay-tao unfit upang makatanggap
ng isang piraso premyo. UCG makontak ang piraso Prize Committee upang muling isaalang-alang, sila pinansin
amin. Obama natanggap at tinanggap ang piraso Prize. Obama sa pamamagitan ng pagtanggap nagpakita ng
kanyang hindi katotohanan, isang taong walang budhi na kailangang nag-uusig.

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga nanalangin na 1GOD .
Upang mamagitan at ipakita ang Norwegian Government & Obama at ang kanyang mga
Assassins ang error ng kanilang mga paraan. 1GOD

makapagsimula sa Norway.

1GOD Napansin ng isang Norwegian panatiko umaatake Norwegian gubyerno ment. panatiko Ang
bungled ito. 1GOD guided ang kriminal sa isang gubyerno ment sponsored Youth-kampo. Ang kriminal
ang naging isang mamamatay-tao.
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1GOD Nagpakita Norwegian Government & mga tao kung paano sa mga tao ng Afghanistan, Iraq,
Libya, Pakistan, Somalia at Yemen pakiramdam tulad ng kapag Assassins strike Obama ng.

Ang Norwegians ay upang tapusin ang con, salamangka at nakaliligaw
'Peace-Prize'. Ang mga ito ay bawiin 'Obama ni Peace Prize'. Obama &
Norwegian Government ay upang gamitin ang Peace- Prize pera upang
makatulong sa 'Obama ni Biktima' di-armadong sibilyan (Hindi pa
isinisilang, mga bata, mga ina, ama, mga matatanda ...) .

Ang Norwegian Government & Head of State ay hindi karapat-dapat upang pamahalaan at mga pangangailangan
ng pagpapalit. Nakakainsulto 'Peace' ay nakakainsulto 1GOD. Ang mga tao ay responsable para sa mga pagkilos
ng kanilang Gobyerno at magkaroon ng isang tungkulin upang palitan ang imoral na pamahalaan. Ang Norwegian
tao ay may moral na tungkulin dito.

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga magpahayag:

Barack Obama "Taon 2012 - 2014" pinaka Evil man !!!
Nauugnay: Walang Karahasan Concept

Lumilipad-takot

Support 'N-At-m Biktima ng Krimen Day' 2.4.7 Support 'N-At-m Biktima
ng Digmaan Day' 3.4.7 Support 'N-At-m defoliant Day' 6.4.7 Support
'N-At-m malaking pinsala (Disarmament) Day '8.2.7

kapayapaan ay isang abstract.
Karahasan ay ang pagbabanta.

stop, 'Karahasan', magsimula sa bahay!
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ang Bagong edad ay umuusbong
Planetang Earth 1GOD 's paboritong Creation ay ravaged sa pamamagitan ng tao
sa kapaligiran-paninira, polusyon, kasakiman, katiwalian, kulto, pakikiapid at
Kasamaan. 1GOD Makikita linisin Planet Earth gamit ang natural na pwersa tulad
ng mga kasangkapan . Cleansing nagsimula sa '0.1.1.1' * (2004)

Life on Planet Earth bilang alam namin ito ay itigil.
Buhay sa Earth ay magiging ganap na kakaiba.

ang ' Batas-donor Manifest ' ang ating magiging Guide.
Since taon 0 (2004) ang pagtunaw ng mga glacier, Northern at Southern
Pole Ice ay pagpapabilis. Ito ay hahantong
(Sa wakas) sa malalaking chunks ng yelo upang tumakas. Naaanod na ang layo sa
parehong pole unbalancing Planet Earth. ito
gagawing planeta susuray malubhang loob ng isang panahon. Na nagreresulta sa matalim kilusan at muling
pag-aayos ng North South Pole Axis ng Earth. Ang Axis ay manirahan sa isang iba't ibang mga configuration
magkakaroon ng bagong mga pole.
Ang matalim na muling pag-aayos ng Axis ay humahantong sa isang short-term
gravity pagbabago para sa Planet Earth, na nagreresulta sa isang bagong orbita of
the Moon. Satellite at ang space-station ay baguhin ang kanilang mga orbit. Alon ng
karagatan ay magbabago. Panahon ay magbabago sa higit pang x-trme.

Ang Earth-Plates ay ilipat. Lindol ay bubuo ng taib-tabsing alon at
gumawa ng Sumasabog ang mga bulkan. Low-namamalagi Coastal lugar
ay sakop ng Sea.
pagkatapos: Mga anyo ng buhay ay mawawala. Sa kalaunan mutated sa gitna
ng ebolusyon mga bagong anyo ng buhay ay lilitaw.

Sangkatauhan ay mababawasan ng 1/3!
Human nilikha Nuclear-Power Stations ay mahayag poisening hangin, lupa at mga
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ng tubig. Dahil sa lason-lungkot ay mahayag poisening lupa, tubig at hangin. Bridges, mga matataas na
gusali ay tiklupin. Ruptured Gas pipeline ay magsisimula apoy. Oilrigs pagdumi sa Karagatan. Pagtulo
Oil-imbakan at mga pipelines ay marungisan lupa at tubig o magsunog ng polluting hangin. Dam ay
masira at baha nakapaligid na lugar. Tunnels na malapit sa tubig ay baha.

Ang nawasak infra-istraktura at polusyon ay humantong sa pagkain at kakulangan sa tubig. Kabihasnan
matibag na nagreresulta sa looting, raping, brutalization & pagpatay. Financial-Markets ay
tiklupin at kapitalismo ay mapupunta bancrupt.

Ang mundo 'pinakaluma at pinaka-Evil Terrorist ni (Israeli) ay gaganapin accoun

- table. Israeli ay tanging nabubuhay sa lupang pangako wala saan man sa pisikal na Uniberso. Kristiyanismo
sa pangkalahatan at nagsasalita ng Ingles Kristo- IANS sa mga partikular na ay magdusa ang pinaka.
Gayundin bansa na yakapin English Christian Kultura at kapitalismo ay magkakaroon din magdusa. Kristyanismo
(False Mesiyas kulto) ay maaaring mabawasan ng hindi gaanong mahalaga paganong kulto.

Light of the Desert uri ng pagsamba (Islam) ay fade sa alabok ng kasaysayan. Ang maramihang-idolo
uri ng pagsamba (Hinduism) ang makikita bilang hindi angkop para sa New-Age. Ang di-relihiyon (Buddhism)
ay maglaho.
1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ito ang tanging Relihiyon lahat ng iba pa
ay hindi gaanong mahalaga kulto. Pagkakanya-kanya ay out. Private-Ownership dulo. Komunidad ng
pagmamay-ari at buhay na ang magiging bagong normal. Nakaligtas sa hugas ng Earth sa pamamagitan
ng 1GOD ay magkakaroon ng, 'Ang Batas-donor Manifest 'Bilang gabay.

Tagapag-ingat-Guardian Proclaimer [ mapagpakumbaba tagasulat ] 0.1.1.1 * ( 2004/01/01)

Tagapangalaga ng Batas-donor Manifest Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga
Lahat ng bagay ay dumating sa isang dulo.

Ang huling scroll enlightens sa amin upang ang
misteryo ng ating Afterlife
pinakabagong message ni 1GOD, Batas-donor Manifest Gaya ng nasusulat mangyayari
katapusan
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