1FAITH Prawodawcy Oczywisty

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

Khronicle prezentuje wydarzenia i wyjaśnień od początku czasu do teraz. Rodzinny
drzewo ludzkości. Nasze dziedzictwo i na Wiedzy Ciągłość!

ludzkości Drzewo rodzinne
Tydzień 1 Narodziny Ludzkości!

Starożytność 1st Cywilizacje!
Odległa przeszłość - 2100 do - 1400 lat!

Średnio-Past - 1400 do - 700 lat!
Near-Past - 700 do - 70 lat!
Aktualne razy - 70 do 0 lat!
Nowy wiek od 0 lat na oddziale jest! Prorokować

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie! • • • •••
DZIEDZICTWO - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata
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Twój najbardziej pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st nazwa) jest wdzięczny
za to, że Heritage dziedzictwo że pokazy były pochodzimy dziedzictwo,
które mówi, kim jesteśmy

Dziedzictwo, które mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie
na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości
Ta modlitwa jest recytowane w domu lub na spotkanie!
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Tydzień 1 CREATION
Dzień 1

Na początku nie było 1GOD & nic:
bezbarwny, bez życia, bez ruchu, bez duszy, bezgłośny, i
ponadczasowy, bez cyklu początku i końca.
fizycznie w ciągu 1GOD są wszystkie klocki, które istnieją w celu uzupełnienia
Wszechświat zarówno pozytywne i negatywne.
Duchowo oryginalny Soul 1GOD zarówno dobre i złe.
1GOD był znudzony. 1GOD wydychane, mgła powstała
Ta mgła zawierały wszystkie podstawowe składniki znalezione we
wszechświecie, rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach karne nic. Fizyczny
Wszechświat narodził. Ruch stworzył whooshing hałasu; ' Motion”i«Dźwięk» urodził
się.
1GOD nazwał to (Praca) Dzień 1 & Time urodził się.
Dzień 2

1GOD klasnął w dłonie; brzmiało to jak hukiem. Stworzyło to fuzję ciepła i gazów w
mgle, pozytywne i negatywne ścierali, iskry (Błyskawica)
następnie eksplozji (Grzmot) spowodowało. Jako gazy mieszane, absorbowany i
zniszczone, „cykl od czasu rozpoczęcia Ning i końcowy i recykling” (CB & E & R) urodził
się. Ten spektakl był również narodziny " Kolor'.
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Nowo utworzone mieszaniny były nieco niedoskonały, nie- równa, różni się tylko
sposobem 1GOD lubiłem to. Niedoskonałość rozpoczęła " Ewolucja' , Ewolucja jest
niedoskonały popełnił błędy, ale również spowodowało wyjątkowość i inter-akcji.
Nic nie jest idealne i bez błędów. Jedna osoba jest doskonały jest imperfect.Evolution
innej osoby jest 1GOD użytkownika
ulubionym tworem.
1GOD nazwał to (Praca) Dzień 2
Dzień 3
1GOD odtwarzane z mieszanin analizowano je ze skroplonych części gazów tworzenia
gorących i zimnych mikstury Spowodowało to również przypadki krzepnięcia. 1GOD uformowane
kulki pulsujący, jasny, ognisty " Sun- Gwiazdy że wygłaszane płyn do Wszechświata tworzenie
" Planety.

Ta kreacja jest znany jako " Układ Słoneczny'. Wszechświat fizyczny zawiera wiele
Solar-systemy, które żyje " Cykl z Początek
& Koniec i recykling”.

1GOD nazwał to (Praca) Dzień 3
dzień 4

1GOD Następnie dał każdej kombinacji bloki część jego / jej istoty duchowej, część
"Original dusza. Każdy
'Dusza' odbiera swoją rolę w koncepcji tworzenia nowych kombinacji klocków.
Kiedy połączenie klocków przestaje istnieć returnes duszę 1 PAN BÓG zgłosić się na
doświadczeniach miał (Aft- erlife) , Następnie 1GOD Dusza jest wysłać do innego
kombinacja ich bloków (Reinkarnacja) , Kiedy dusza osiągnie pewien poziom
doświadczenia pozostaje z 1GOD
(Stają się „wieczne”) w Niebie jako powiernik (Anioł) ,
1GOD nazwał to (Praca) dzień 4

3

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

dzień 5

1GOD bawił się z Evolution tworzenia specjalnych warunków na
niektóre z planet. Te planety, który wskazano w pewnym kierunku,
stworzony współzależne otoczenie i formy życia.

Planet!

Ziemia jest taki

Ziemia jest 3 planeta od Słońca w systemie przeznaczenie Solar-. Ziemia obiega
Słońce i Księżyc okrąża Ziemię 1. Planeta jest domem dla milionów gatunków, w tym
ludzi.
Współzależności okolica (Środowisko) & formy życia (Rośliny i żywe stworzenia) Zrób
to ' nasz dom'.

Planeta Ziemia nasz dom
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1GOD nazwał to (Praca) dzień 5
dzień 6

1GOD Anioły miały pomóc w duchowym wszechświecie. Teraz gdzie potrzebne formy
życia, aby pomóc w fizycznym wszechświecie.
1GOD Stwierdzono, że planeta Ziemia wyprzedza wystarczy wprowadzić
ludzkość.
1GOD utworzone 3 wyścigów & Ewolucja bezczelnie ewoluowały 1. 1GOD jest zadowolony z
3 + 1 Races i widzi je jako równi, ale różni. 1GOD

chce rasowa-Integrity, mieszane rasy są obrazą i nie pasują do Humankinds
Przeznaczenia. Rasowa-Integrity nie jest rasizm ani fanatyzm to nie znaczy, że 1 Race
jest lepsza od innej rasy. Nieposłuszeństwo Rasową integralności tworzy czas
połowicznego wyrzutków rasy niedopuszczalnych każdemu obrażającego 1GOD
użytkownika
projekt.
Ludzie, czarne skóry; żylasty czarne włosy i brązowe spojrzał bardziej inteligentne
niż jakiekolwiek inne stworzenie na naszej planecie.

1GOD powiedzieć do nich być dumni, że Czarny ponieważ zrobiłem
wam tak. Nazywać się „afrykański” gdziekolwiek mieszkasz. Należy żyć
poza Afryką dodać nazwę

z pokolenia pobytu u (Żyjesz z amerykańskiego plemienia)
'African-American'. Będąc dumnym wiąże krycia i pomnożenie w swoim Race:
rasowej Intregrity.
Jak czarni pomnożona zaczęli wędrować. Mogą one znaleźć w Afryce, Persindia,
Oceanii i Mongolii.
Później zostały one wprowadzone europejskim Pirates do Amazonii i
Ameryki jako niewolnicy i Europa jako słudzy.
Jednak chłodniejszy klimat nie był korzystny dla czarnych ludzi. Również rozwój był
bardzo powolny. 1GOD postanowił stworzyć 2 nowe rasy.

5

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

w Mongolii 1GOD zmieniony kolor ludzkiej skóry nadając jej jasnożółty
odcień, włosy czarne, ale kiedyś stał prosto i brązowe oczy stały się
skośne. 1GOD powiedzieć do nich być dumni, że Slant oczach bo
zrobiłem wam tak. Nazywać się „mongolski” wszędzie tam, gdzie mogą
żyć.

Jeżeli mieszkasz poza Mongolią dodać nazwę plemienia pobytu u. (Żyjesz z
Europejskim Tribe) „Mongolsko-europejski”.
Będąc dumnym wiąże krycia i pomnożenie w swoim Race: Racial- Intregrity. Te
skośne ludzie oko mnoży i zawędrował do Ameryki, Amazonii, Oceanii Persindia i
Europa.
in Europa 1GOD stworzony blade i rumiany skórki u ludzi zarówno niebieski,
niebieski, szary, zielony oczy z platynową blondynką lub czerwonego prostych lub
falowane włosy. 1GOD powiedzieć do nich być dumni, że Pale bo zrobiłem wam
tak. Zadzwoń Snort siebie „europejski” wszędzie tam, gdzie mogą żyć. Należy żyć

poza Europa dodać nazwę plemienia pobytu u (Żyjesz z amazońskiej Tribe) „Europejska-amazonki”.
Będąc dumnym wiąże krycia i pomnożenie w swoim Race: rasowej Intregrity. Te osoby
wolał podróżować przez wodę (ląd i mórz) do innych prowincji.

Jednak 2-ewolucja czkawką na występowały. Europejczycy blada skóra
stała miód kolorze skóry, ciemnobrązowe proste włosy i brązowe oczy. Ci
ludzie wędrowali na zachód Persindia, północnej Afryce i południowej
Europa i są teraz obecne we wszystkich województwach.

In Europa inny dużo ludzi ewoluowały powrotem do czarnej skórze, ale miał
czarne proste włosy i ciemne oczy. Evolved

1GOD powiedzieć do nich być dumni, że Czarny ponieważ Evolution
wykonane cię tak. Nazywają się „Evolved” gdziekolwiek mieszkasz. Jeżeli
mieszkasz poza Persindia dodać

Nazwa plemienia pobytu u. (Żyjesz z Oceanii Tribe)
'Evolved-Oceanii'. Będąc dumnym wiąże krycia i pomnożenie w swoim Race: rasowej
Intregrity. Ci ludzie wędrowali do Persindia i są teraz obecne we wszystkich
województwach.
Uwaga! Ludzkość jak wszystko we Wszechświecie są niedoskonałe, inna, wyjątkowa
właśnie droga 1GOD lubi to.
1GOD dał każdym wyścigu (3 + 1) unikalnych cech. mieszane rasy
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zniszczyć 1GOD Designerską.

1GOD Chciał 3 kontrasty rasowych: czarny, blady ze Slant oczami. Ale 1GOD przyjął
czernie ewolucji jako 4 th wyścig. 1GOD
też chce rasowa-Integrity utrzymane. Oznacza to nie Interracial krycia lub
namnażania. 1GOD widzi 3 + 1 wyścigów, wynosi jednak różne.

W 3 + 1 rasy składają się na 7TRIBES które żyją w wielu
Shires ( Dom) , Mówiąc 7 językach i wiele Dialekty
, Niezależnie podawać 7Provinces , 1GOD
lubi różnorodność językową. Nie jest to język globalny

(Pamiętaj Babel Tower & NY bliźniacze wieże) ,

3 + 1 rasy równe, ale różne
1GOD był zadowolony z tego, co zostało osiągnięte w ciągu ostatnich 5 dni i dzisiaj. 1GOD odzwierciedlenie
w minionym tygodniu i obróbce niż zaczął plan- ning do następnego tygodnia pracy.

1GOD nazwał to (Praca) dzień 6
dzień 7
1GOD miał resztę ... Medytując i modląc szukając wewnętrzną harmonię i szczęście dla
Wiecznego duszy. Anioły wykonane muzykę, śpiewał, tańczył i śmiech było słychać wszędzie. 1GOD
był w środku całej tej radości wszystkich korzystających z niego.

1GOD nazwał to (Reszta) dzień 7 Dzień zabawy dla Depozytariusza-opiekuna.
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W 7 dniach Creation tworzy podstawę Kustosz-Stróża Kalender. Uwaga! Długość 1GOD
„S Day różni się od ziemskiej.
CG Kalender ma wiele tematów dla ' Dzień zabawy':
Uroczystości, pomników i zawstydza.
CG Kalender jest częścią New-Age czasowemu zarządzania:
CG Klock ~ Time-Night-Triangle ~ ~ policyjna Codzienne
rutynowe ~ ~ Modlitwa codzienna-CG Kalender ~ Fun-Day
Planner CG motywy ~ ~

MUSI ZROBIĆ :
1GOD dawać przykład praca 5 dni w dniu 6 ocenić osiągnięciem MENT, wykonaj dowolną
niedokończone pracy i planu następne tygodnie pracy. W dniu
7 mieć cieszyć się życiem mają Dzień zabawy, Świętuj ... odwiedzić Gathering

Utrzymanie integralności rasowej nie Interracial krycia lub namnażania!

Nie kolidują z Evolution Nie genetycznej modyfikacji klonowania ,. , ,

Uwierz w Afterlife, reinkarnację, nieśmiertelności i aniołów. Uwierzyć 1GOD jest Wieczne
duszy że każda rzecz salon ma duszę.

Utrzymać się z czegoś: „Cykl Początek & Koniec i recykling” (CB & E & R)

Uwierzyć 1GOD jest Stwórcą i wieczne duszy Twórcą wszechświatów fizycznych i
duchowych. Twórca Evolution & Ludzkości.
1GOD użytkownika Projekt jest święte! wtrącanie obelgi 1GOD, zakłóca ewolucji. Wymiana pieniędzy 1GOD
„S konstrukcja jest wspólnotowym przestępczości.

OSTRZEŻENIE !!!
Planeta Ziemia i ludzkość są pod „ataku”! Przemoc, Zanieczyszczenie &
Wealth-Apartheid są łzawienie nas wyróżnia! Karać przemoc, Stop Pollut- ing &
Wealth-end Apartheid. 1GOD ogląda.
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1GOD
ogląda
Starożytny - razy

1st Cywilizacje! do -2,100 Lata
* New-Age nowe zarządzanie czasem jest stosowany: Kustosz-opiekun Kalender

Ludzkość nauczyła się chodzić prosto, zbierać jagody, orzechy i Grubb się korzenie. Ludzie
grupowane w celu zwiększenia przeżywalności powstałego w potrzebie przywództwa. Najsilniejszy
On stał Tyrant i główny hodowca.
Ludzkość awansowała do myśliwego, stał się narzędziem do kawy, przy użyciu narzędzi do
polowania. Niestety narzędzia były używane nie tylko do polowań, ale także dla zabicie innych
ludzi (Egoistyczny rabunek z innymi ludźmi, którzy stawiali opór i zostały zgwałcone i zabite) ,

Ludzkość odkryła, że polowanie w grupach
(Praca zespołowa) przyniósł większy sukces niż jakikolwiek pojedynczy
myśliwego. Doprowadziło to do planowania i organizowania polowań wycieczki
i rajdy w innych grupach.
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Ludzkość opracowane dźwięki wokalne, gesty twarzy i język ciała, aby komunikować.
Prowadząc do mowy i języka. Umiejętności te doprowadziły do uczenia się i nauczania.
Doświadczeni członkowie grupy przeszły na zdobytej wiedzy do członków grupy uczenia się. Poruszone
zagadnienia: zbieranie żywności, polowania, skóry, szycie, narzędzia decyzji, wykorzystanie
narzędzi, gesty, pomruki i mowy.

Jako Ludzkość przeniesiony do chłodniejszego klimatu polują

- ed zwierząt futerkowych, ich skórki i pokryte swoje ciało (Początek)
zabronione , Kości zostały przekształcone narzędzi. Szycia opracowano i
stosuje się w skór i skór.
Jaskiń i schronisk stał się schronieniem. Podejmowanie pożar rozwinął
prowadząc do gotowania. pojawiła umiejętności artystycznych, takich jak
malarstwo, rzeźba i modelowania gliny.

Ludzkość opracowane przekonań religijnych.
Pogańskie rytuały zło-rozwinęły przekupienia Boga poprzez
krwawych ofiar. Uwaga: 1GOD Ofiary nie chce
(Krwawy lub inaczej) , Powierniczych Guardians przeciwstawiać wszystkich ofiar. 1GOD
nie można przekupić lub kupić.

Inni ludzie, zdał sobie sprawę, że nasiona z trawy spadł na glebę i
zdeptany doprowadziła do upraw. Było to 1 krok rolnictwa.
Hodowla oznaczało ludzie nie musieli wędrować. Stałe schronisko
stało się możliwe. Niektórzy ludzie stał osadników.

Ludzie zaczęli się specjalizować prowadząc do barteru (Mięso, skóry, narzędzia wypalonej gliny
..) , Myśliwi będą targować z osadników. Nomads przechodzące rozliczeń będzie barter.

Koczownicy ze złem (Tyran) Przywódcy by grabić i
niszczyć osiągnięcie porozumienia gwałtu i zabicia
osadników. Cykl powstał budynek, zniszczenia i
odbudowy.
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Zarówno dzida i łuk i strzała zwiększone możliwości
polowania, jak również ubój ludzi.
Settlers stosować nowe narzędzia łowieckie jako broń do
samoobrony.
Łowcy zdał sobie sprawę z korzyści płynących z kontroli stada i
po nich. Polowanie stało wtórny
, Koczowniczy styl życia rozwinięte. The 1st stopień
udomowienia zwierząt.
Osadnicy zaczęli oswajać mniejsze zwierzęta. Settlers opracowany bliższych relacji ze
zwierzętami. Zwierzęta rozwinięte, przez zwierzęta Acceptance Ting ludzi jako swojego
pana i ludzkiej potrzeby towarzystwa.

Udomowienie zwierząt poprawiły dostaw żywności, skór i kości dla narzędzi i broni i handlu
wymiennego.

Cywilizacja potrzebne lepszą komunikację niż wokalnego słyszenia. Rysunek
awansowała do umiejętności pisania. Kiedy dodano numery rozwój
ludzki zaczął przyspieszać.

Koło wykonane ludzie bardziej mobilny. mogli podróżować szybciej i dłuższe dystanse przewożących
więcej towarów. Co zrobił koło na ziemi żagiel osiągnięty na wodzie. Poszukiwacze (Nomad-Settler) wykorzystywane
zarówno dla ich działań przestępczych.
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Liderzy Nomad Raiders miał 1st wybór grabieży
- ing czyniąc je bardziej zamożnych niż inne Raiders.
społeczności rolnicze podniósł także zazwyczaj najbardziej udanych rolnika lub barterer
jako lider. Zarówno rodzaj Liderów opracowany planowania nieruchomości. Chęć
przekazania władzy i bogactwa, aby ich dzieci. dziedziczne tyranie * stało się
powszechne. Liderzy dali sobie fantazyjny
(królewski) tytuły, „Monarchowie” * , Niektórzy przywódcy power-szalony twierdził, że jest
Bogiem.
* Powierniczych Guardians przeciwstawiać dziedziczne tyranie i monarchów jako zło.

Osadnik Monarch Build fortyfikacje i ustanowione w pełnym wymiarze czasu uzbrojonych mężczyzn (Gwardia...)
Przywódcy religijni budowania miejsc kultu (Świątynia...) ,

Cmentarze i Sanktuaria (Elitarna, pompatyczny ..) do przejścia Afterlife stały się
powszechne.

szlaki handlowe ewoluowały. Greedy Zło Monarchowie następnie je ze swoich wojsk i
ustalonych despotyczny Empires (Cywilizacji) , Te Civili- zations były rządzone przez przemoc i
zakończył brutalne.

Wszystko ma swój początek i koniec tak zrobić cywilizacji. Na
beginn- ING jest walka i silna wiara religijna. Sukces zastępuje
strugg- le.
Pokój: zwiększa bogactwo, ludność, zmniejsza pracą etykę, zwiększa
wolnego czasu i nuda. Nuda prowadzi do niemoralności. Ten rozpad
zwiększa uzależnienie. Zastępuje on Religion z nieodpowiedzialności (Tylko
hav

- ING zabawa) , Głupie wolności, zamachy filozofie.

Gdy walka zatrzymuje zestawy stagnacja prowadzi do zepsucia i koniec.

ludzkość rozwinęła 1GOD wierzenia:
Starożytne razy dał nam 3 „true” messenger (Akhenaten Konfucjusz, Invoker) , 2 'false'
messenger (Moses i Buddy) I zło, Anti-GOD kult: 'Złe nasiono' (Izraelici) , który działa
teraz.
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Echnaton ( Amanhotep IV), African-reformator Echnaton promowane 1GOD zarówno
męski (ON) i kobiece (ONA)
równocześnie. Że całe stworzenie pochodzi 1GOD & było w Stwórcy! Że bez obrazu 1GOD
istnieje! Że słońce było głównym powodem istnienia życia na Ziemi!

Echnaton promować rodzinę i rodzina podziału jako drogi do trwałego „Happiness”. Promowane
harmonii między Ludzkości & Habitat! Promowane dyplomacja na wojnie o
rozwiązywaniu sporów granicznych. Przyspieszyć budowę stosując mniejsze bloki.

Echnaton arogancko osiągając „tylko Syn” * z 1GOD ( fałszywy) ,
Nie udało mu się skończyć „Pogaństwo” jej rytuały i recyklingu swoich miejsc kultu i
symboli , Pageants' próbowała wymazać jego istnienie.

* Jezus (Fałszywy mesjasz) stosować te same aroganckich słów (Plagiat) ,

Invoker ( Zoroaster) Dobrego Umysłu & Akcje w starożytnym czasie w Persindia 1GOD znaleźć
odpowiedniego człowieka, aby stać się posłańcem. Invoker Dobrego Umysłu i dobre uczynki (Zoroaster)
,

Jak Echnatona dostrzegł znaczenie Słońca dla życia na Ziemi!

The ' Invoker było bardzo źle, obiecując nadludzkiego (Mesjasz*)
przyszedłby. Ten super-ludzką ludzkość stałaby szczęśliwy &
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rozwiązać wszystkie problemy Wiele sekt podniósł tę złą wiadomość i obiecał
Mesjasza.

* Uwaga! No Super-ludzka (Mesjasz) przychodzi, aby ludzkość szczęśliwy i rozwiązać wszystkie
problemy. 1GOD chce ludzkość do udowodnienia, że mają wystarczająco rozwinięty. Aby poradzić
sobie szczęście i problemem rozpuszczalników, itp Ving. 1GOD pomoże ludzkości w sytuacjach,
które są poza jego możliwości.

The ' Invoker” ustanowił kilka podstawowych prawd:
1GOD jest twórcą fizyczne i duchowych wszechświatów.
1GOD ma być czczony jako Najwyższego.
Adorowania można zrobić zarówno w domu jak i we wspólnocie. Każdy powinien aktywnie działać
na rzecz poprawy ich społeczności. Sprzeciwiają się zanieczyszczeniu wody, ziemi i atmosfery.
Sprzeciwiać się korupcji i niesprawiedliwości.

Wspierać moralność religijną i sprawiedliwości społecznej.

Uwaga! Kiedy Persowie przyjęli nauki wywołującego one rozkwitły ustanawiającego
największe imperium swojego czasu. Po od- gręplowania nauk wywoływacza. Persja
straciły dobrobyt / wpływu.
Ze względu na zmiany ewolucyjne inne wiadomości od tego czasu nie są już istotne. Dla
zwolenników „Invoker” (Zoroastrianie, Parsi)
nadszedł czas, aby zmienić 1GOD użytkownika Ostatnie wiadomości:

The ' Prawodawcy Oczywisty ”.

Kustosz-opiekunów oferta oddział oliwa z nie- przemocy,
harmonii i przyjaźni do wyznawców «wywołującego bystry umysł
i dobre działania» przyłączyć
1GOD 1Faith 1Church Universe powiernicze Guardians w szerzeniu
1GOD użytkownika ostatni jest komunikat " Prawodawcy Manifest "!

Konfucjusz
W starożytnym czasie Mongolii ( Województwo)

1GOD Znaleziono człowiek nadaje się do stać
się mentorem dla Ludzkości:

Konfucjusz!
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Konfucjańskich słowa mądrości!
Nie rób innym tego, czego nie chcesz zrobić dla siebie!
Przed wyruszyć w podróż zemsty, kopać 2 groby!
Wszystko ma swoje piękno, ale nie każdy to widzi!
Trzymając wierność i szczerość jako 1 st zasady!
Kiedy gniew wzrasta, pomyśl o konsekwencjach!

Firma, tym trwałe, proste i skromne są blisko racji!
Aby zobaczyć, co jest słuszne i nie robić, to chcą odwagi lub zasady!
Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Ja mogę zrozumieć.
Życie jest bardzo proste, ale jeśli będziemy nalegać na to skomplikowane!

Prawdziwa wiedza jest poznanie stopnia czyjejś niewiedzy.
W obliczu tego, co jest słuszne, aby ją pozostawić cofnąć pokazuje brak odwagi.

Nie ma znaczenia jak powoli idziesz tak długo, jak nie przestaniesz.

Cnota nie jest pozostawiony sam. Ten, kto praktykuje będzie miał sąsiadów.

Kto mówi bez wstydu będzie trudno zrobić dobre słowa!
Nasza największa chwała nie jest nigdy nie spada, ale w wstawać za każdym razem robimy!

Ludzie mogą być wykonane śledzić ścieżkę działania, ale one nie mogą być wykonane, aby go
zrozumieć!

Uczony, który pielęgnuje miłość wygody nie nadaje się do uważane uczonego

Im bardziej człowiek medytuje o dobrych myśli, tym lepsza będzie jego świat i świat
w ogóle.
W kraju dobrze rządzonym, ubóstwo jest czymś, do czego wstydzić. W państwie
rządzonym źle, bogactwo jest czymś, do czego wstydzić.

Mądrość, współczucie i odwaga są 3 uniwersalnie uznanych wartości moralne
ludzi.
Dla zwolenników „Konfucjusz” nadszedł czas, aby zmienić 1GOD” s Ostatnie wiadomości: The ' Prawodawcy
Oczywisty ”.
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Kustosz-opiekunów oferta oddział oliwek non
- przemoc, harmonii i przyjaźni do wyznawców Konfucjusza
dołączyć:
1GOD 1Faith 1Church Universe powiernicze Guardians w szerzeniu
1GOD użytkownika ostatni jest komunikat " Prawodawcy Manifest "!

hinduizm
W starożytnym czasie na Półwyspie Indyjskim- (Na wschód od systemu
Indus-rzeki i na południe od pasma Himalajów Mountain) ludzie
opracowany tradycyjne religijne philoso- phies. Zostały one atakowane.
Aby odróżnić się od okupanta. Miejscowi nazywali siebie hinduski!
English najeźdźca, okupant, ciemięzcy i wyzyskiwacze nazywa lokalnych
pism religijnych: Hinduizm!

Były różne ludzie piszący liczne święte księgi. Tworzenie rodziny filozofii religijnych
zamiast pojedynczej religii. Ta kolekcja uosabia „hinduizm”!

Hindusi wierzą w cyklu narodzin, śmierci i odrodzenia objętej Karmy
Dusza przechodzi przez kolejne życia. Jego następne wcielenie jest zawsze zależne od tego, jak
poprzednie życie było przeżywane.
tekst hinduski (Np Wed) przynosi „wiedza”. Wiele pisma dyskutować „kodeks postępowania”, „prawo” i
„obowiązku”. „Hinduizm” jest sposobem na życie.

Wielu Hindusów łakną Najwyższej Istoty ( 1GOD ) , Hinduskie pisma są datowane. To jest czas
dla Hindus, aby objąć 1GOD „S najnowsza wiadomość:

Prawodawcy Oczywisty !
Kustosz-opiekunów oferta oddział oliwek non
- przemoc, harmonii i przyjaźni do wyznawców hinduizmu
dołączyć:

16

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

1GOD 1Faith 1Church Universe powiernicze Guardians w szerzeniu
1GOD użytkownika ostatni jest komunikat " Prawodawcy Manifest "!

Uwaga! Oferta ta odnosi się także do wyznawców dżinizmu i sikhizm.

dźinizm starożytna religia z Indii naucza, że droga do wyzwolenia i szczęścia. Jest
żyć życiem nieszkodliwości i wyrzeczenia. Celem Jain Życie jest osiągnięcie
wyzwolenia duszy.

Sikhowie
zdaniem religia powinna być praktykowana. Żyjąc w
świecie i radzenia sobie z codziennymi problemami
życiowymi.

Bu ddha ( Siddhartha Gautama)
Buddyzm nie jest religią. Jest zbiorem nonsensownych
hallucina- nych i niektórych wizji opartych na pogłoskach. To
ma związek z duchowym
1GOD!
Buddyzm, na podstawie Siddharta Gautama powiedzeń.

Pochodził z dobrze sytuowanych rodzin. Kto mieszka w Himalajach.
Siddharta żył chronionej i zepsute życie. Siddhartha opuścił chronionej
życie. Szukał oświecenia poprzez znalezienie 1GOD! Siddharta nigdy
nie znaleziono 1GOD.

Siddharta próbował czczo. Jego mózg umiera mu halucynacje. Próbował
ziołowe mikstury, grzyby. Jego mózg mu halucynacje.
Medytacja był obok. Jego mózg dał mu jakieś wizje. Siddhartha
nie nie znaleźliśmy 1GOD.

Siddharta odbyła spotkania publiczne, mówienie o swoich życiowych
doświadczeń i czego się nauczył. Jego przemówienia gdzie opowiadana przez
wielbicieli przez długi czas zanim zostaną zapisane. Będąc na słyszenia
Siddhartha (Teraz nazywa się Budda) oryginalne słowa i znaczenie zostały
utracone.

17

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

Ponieważ jego spostrzeżenia są oparte na torturowany mózgu i nigdy nie
znaleziono 1GOD. Buddyzm nie jest religią i bezużyteczny dla osiągnięcia
ludzkości przeznaczenie.

Buddyści powinna dążyć religię!

Kustosz-Guardians' oferują gałązkę oliwną z nie- przemocy,
harmonii i przyjaźni do wyznawców „Buddy” dołączyć:
1GOD 1Faith 1Church Universe powiernicze Guardians w szerzeniu
1GOD użytkownika ostatni jest komunikat " Prawodawcy Manifest "!

b Seed ogłoszenie Cult ( Izraelski)

Kult ten twierdzi, że 4000 lat. Nazywają siebie izraelski.
Ich pisma religijne są historyczne Fantasy oparte na pogłoskach, fabels, i bajek.

inbreed oni ich niegodziwości.
1GOD jest rozgniewany z ich
agresywnych zachowań i ich
pasożytniczej chciwości. Twierdzą, że
zostały Obiecanej.
Dostali ich ziemi obiecanej. Teraz 1GOD chce izraelskiego tam i nigdzie indziej żyć. Każdy
człowiek ma moralny i cywilnego obowiązek pomagać im opuścić lub zostać przetransportowane
do Izraela.

nie złość 1GOD Izraelska bezzwłocznie wysłać do ' Obiecany Wylądować'.
1GOD ogląda.
Kustosz-Guardians' oferują gałązkę oliwną z nie- przemocy,
harmonii i przyjaźni do wyznawców „Bad Seed Cult (izraelskiej)”.
dołączyć:
1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians w szerzeniu
1GOD użytkownika ostatni jest komunikat " Prawodawcy Manifest "!
UWAGA! izraelskie duchowieństwo (Rabin) nie są mile widziane.

18

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

Odległa przeszłość

- 2100 roku do -1,400

To był Chin Złoty Wiek. Wymyślili standardowego wytwarzania papieru rocess. Przerobiona
rudy żelaza do surówki, żeliwa, żelazo i stal. Udoskonalone techniki wytopu żelaza w brązie i
doprowadziła do rozszerzonym zakresem narzędzi rolniczych, narzędzi stolarskich, narzędzi
kulinarnych, narzędzi krajowych i broni. Koła wodnego został wykorzystany. Jedwabny Szlak
powstał. Ten szlak handlowy z Chin do Europy był doskonałym źródłem bogactwa.

Odległe-Past widzi fuzję Greek & kultury rzymskiej. Początek imperium rzymskiego. Rzymianie
byli największymi plagiarizers' w historii ludzkości. Kiedy natknąłem się dobrym
pomysłem, aplikacji (szablon) System one kopiowane (zaabsorbowany) to. Potem
starał się uczynić go bardziej udany. Robili to z administracji, architektury, edukacji,
prawa, wojska, religii i nauki.

Rzymianie zwrócił Morza Śródziemnego do aRoman back-wodzie. Niewolnicy
produkowane bogactwo i wojsko zabezpieczone i rozszerzył imperium. Pieniądze-kredytowej
i spór stał się główne szlaki na wzbogacenie i wpływy w Imperium. Podważenie autorytetu
rzymskiego przez chrześcijańskich zelotów i germańskie hordy wymusić podział Cesarstwa
Rzymskiego!

Grupa 13 1 st Chrześcijanie!
The ' Grupa z 13' składało się z 1 reformator religijny (Jezus, Syn Carpenter) i 12 podniósł
się izraelski & Non-izraelscy zwolennicy (Uczniowie) ,
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Tło, Lokalizacja: Jezus urodził się i kształcił izraelski, który żył w Palestynie na
terytorium okupowanym przez Rzym. Izraelska były główną grupą etniczną w
Palestynie. Aby zachować rewolty przeciwko Rz co najmniej Rz pozwoliło izraelski mieć
monarchy. Wykonawcza Władza sądownicza była z okupantem.

Tło, nieporozumieniem 1: Rodzice Jezusa Maryi i Józefa podróżował po Palestynie
nie dlatego rzymskiego spisu, ale były w biegu z długów kolekcjonerów. Joseph
pożyczył pieniądze od lichwiarz (Rabinów stowarzyszonej kredytu rekina) materiałów
do pracy. Jego klient Rzymianinem opuścił nagle bez płacenia. Pisarz chciał dać
powód do podróży, ale nie prawdziwy powód podniósł imprezę (Roman spisu) które
brzmiały wiarygodny (Literacko-wolność) , Inni pisarze po prostu kopiowane ten Fabel.

Tło, błędne 2: Pozbawiony Joseph i Mary byli w biegu, Józef nie
mógł mieć dzieci, gdy są zniszczone obrzezany. Maryja stała pregNAnt, aby pokryć wstyd gwałtu. 1GOD obwiniano
(Cudownie dziewicze koncepcja) ,
Tło, błędne 3: Daleki Wschód ers Astronom- zobaczył Super Nova
Uważa się, że jest to znak, że im- portant osoba urodziła. Pisarze
napisali 3 Króli zobaczył jasną gwiazdę i przyszedł zobaczyć
narodziny króla.
Tło, Jezus: Urodzony (Data urodzenia nieznana) w Palestine synem cieśli, nauczył się handel
ojcowie potem dołączył wszystko, co kult w pobliżu Morza Martwego-zdobyć edukację moralną. The
Cult nauczył „Przebaczenie” Jesus & Sharing”, ale również narażone go do homoseksualizmu.
Jako starszy członkowie sekty zmuszony coraz młodszych członków sekty w UCZEST

- ting w praktykach homoseksualnych, potem modlił się o przebaczenie. Jezus opuścił, aby stać się
podróżowanie kaznodzieja.

Uwaga! Jezus jak każdy heteroseksualny (normalna) posiada wbudowany odrazę i wstręt do
homoseksualistów (Niepełnosprawność seksualne) , Jezus objął forgive- ness ale w jego sercu nie mógł
przebaczyć homoseksualistom.

Jezus uczył kultu do udekoruj g (publiczna przemowa) ale nie pisać. Jezus
powiedział coś traci. Pisma twierdzą, że wiedzą, co powiedział Jezus są tak
wiarygodne, jak „Bracia Grimm bajek” oparte na pogłoskach, pisarze interpretacji i
wyobraźni. Naprawdę nie
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wiedzieć, co Jezus powiedział lub myśli. Wszystkie mnichów, mniszek, duchowni i inni marnują swój czas
i mieszka studiowania tych zabytkowych fantazje.

Jezus, udało izraelski reformator religijny
Jezus był charyzmatyczny, przystojny, mówca. Kult nauczył
go ustnej umiejętności, ale nie pisze.
Głosił przebaczenie i udostępnianie.
Jego podróże przez Palestynę uczynił go sobie sprawę z wielkiego cierpienia i
nieszczęścia ludzi, wywołaną przez rabina i monarchista jest. Widział, jak
zniszczone kredytowej rodzin

(Przypominając mu jego rodziców) ,
Jezus przedstawił jako satyrę społeczną-krytyki (Z Rabinackiej i
rojalistycznych) w swoich wystąpieniach. Uczniowie go poparł, poprzez
zajęcie Jezusa jako Króla, Pana, Mesjasza ... Tłumy umiłował go Jezus stał
się gwiazdą.

Monarchistów nie jak Jezus sławna i bali się anarchistyczne fragmenty
jego przemówień. Rabini widział go jako destrukcyjne fałszywe
obraźliwym 1GOD. Monarchistów i rabini wykluły plan do korzystania z
rzymskiej władzy sądowniczej zabić Jezusa i wina Rz.

1 z uczniów, wyznał swoją miłość i przywiązanie do Jezusa. Jezus czuł wstręt i
pokazał (Przebaczenie nie było w jego sercu) , Uczeń był w szoku, hurt, przerażeni,
zemsta wszedł do jego umysłu.
Uczeń poszedł do tawerny. Obnażone do innych alkoholików jego ból i potrzeba
zemsty. Monarchistą zaoferował pomoc z zemsty.

Uczeń ujawnił abouts miarę Jezusa.
Monarchista rzucił kilka monet na stole.
Uczeń zamówił więcej alkoholu, dzieląc się swymi nowymi
znajomymi alkoholowych.
Jezus był torturowany i uznany za winnego przez izraelski. Rzymski
gubernator nie może przekonanie, że tłum

(Zmącony Rabinackiej i monarchistów) chciał taką samą karę za
głoszenie jak do zabijania. Sprawdził tłum obiecując pardon 1.
izraelskiego wybrał mordercę. Rzymski gubernator był
zdegustowany. Jezus został przybity do drewnianego krzyża.
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Kult Martwica Sea słyszał o położeniu Jezusa, przyszedł, przekupił strażnika i zastępuje
Jezusa z martwych-man. Jezus chciał powiedzieć dobre-bye do uczniów. Jego
zmartwychwstanie odbył się stworzyć tajemnicę.
Jezus udał się z powrotem do Dead-Sea!

Jezus chciał zreformować Izraelita. Jego uczniowie udali się do niż centrum wszechświata:
ROM! Udali się do zreformowania Rzymian. Początki chrześcijaństwa (Niebezpiecznych-Izraelici)
,

chrześcijaństwo
Z Jezus odszedł, 2 z jego uczniów przeniósł się do Rzymu, ustanawiając
chrześcijaństwo. Poszli rzymską przykład plagiat. Absorbowania innych religijnych i
pogańskich-rytuały. Stały się one rzymskie Empires główną religią. Cesarstwo Rzymskie
Przyjęcie chrześcijaństwa było początkiem jego końca.

Chrześcijaństwo było bardziej karne, skorumpowane, kłamliwe,
niemoralne i gwałtowne wtedy jakakolwiek inna grupa religijna. Chrześcijaństwo
zmutowany w wielu różnorodnych i kultów. W 2 najbardziej zła
istota, katolicy i Kościół Anglii!

1GOD Jest zdenerwowany !!!

Jezus przeciwny: Kapitalizm (Pasożytnicze Predatory spekulacja) , Globalizacja (Jezus
przeciwny jego deciples zamiar ROM) Zabijając, Monar- chy (Dziedziczne-tyrania) Wealth-Apartheid
(własność prywatna) ,
Każdy chrześcijanin, który bierze udział i / lub wsporniki, Kapitalizm, Monarchia,
Globalizacja, zabijając, Wealth-Apartheid, grzeszy bycia Anti Christ & Anti- 1GOD. Jezus
może przebaczyć te chrześcijaninem. 1GOD robi
- wybacz ale nie posiada odpowiedzialności z konsekwencjami. Chrześcijaństwo nie udaje
Jezusa. Jest braku ludzkości. Jest braku 1GOD! Kończy się.

Chrześcijaństwo zawodzi 1GOD ! 1GOD Chrześcijanie chce objąć ostatnią wiadomość,
ten „Prawodawcy Manifest”, stają depozytariusz Guard- Ian. Kresu 1000 lat Zło! BE
dood Karać Zło.
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Kustosz-Guardians' oferują gałązkę oliwną z nie- przemocy,
harmonii i przyjaźni do wyznawców „Christianity'.to dołączyć:
1GOD 1Faith 1Church Universe CustodianGuardians w szerzeniu
1GOD użytkownika ostatni jest komunikat " Prawodawcy Manifest "!
UWAGA! Chrześcijańscy duchowni (Priest do Papieża) nie są mile widziane.

Blisko - Past

- 700 -70 roku

UNIKAĆ
CHRZEŚCIJANIN
BROTHERS
Kongregacja chrześcijańskich braci są Zamówienie w katolicki pogańskiego kultu
pochodzącej z Irlandii Europa-Zachodnie. Ich pierwotnym celem była edukacja młodzieży. Stworzyli
oni „ICttm” (Metoda nauczania dzieci terroryzuje irlandzki) która rozprzestrzeniła się raka
na całym świecie.

Zatwierdzony przez złego Watykanu stało się modus operandi dla wszystkich edukacji
katolickiej. Ich edukacja 1-cia zakład otwarto w Waterford, Irlandia i ich panowania Rodziny z
terroryzmem zaczęło. Zachęca i chronione przez biskupów, arcybiskupów, kardynałów i papieży
„”.

Christian Brothers wierzą w szatana i piekła. Nie mogli się doczekać, aby tam
pojechać. Stworzyli piekło na ziemi dla dzieci naszej planety. Modlimy się do 1GOD że
są one rozliczane w życiu i śmierci. Chrześcijańscy Bracia i Duchownych (Kapłani
Papieży) Rodzice, policja, Judi- ciary, Politycy, inne .. kto chroniony praktyków z „Irish
Child-terroryzuje nauczania-metodą” przeżyć nędzę i cierpienie dzieci, teraz i na
zawsze. Dołącz do naszej modlitwy.

„Irlandzki dzieci terroryzuje nauczania-metoda”
Homoseksualny gwałt, seks oralny, masturbacja, zwierzęta masturbating, jądro pieszczoty,
bicie, chłosta, upokarzające, jedzenie pozbawienie, ciężka praca, hipotermia, ... Każdego
dnia, każdej nocy, co tydzień, co miesiąc, co rok ... PIEKŁO NA ZIEMI!! Trzymaj te
niemoralne depra-
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ved, filfthy, zboczeńcu duchownych, zakonników, nauczycieli odpowiedzialności, MS / R7

„Chrześcijańscy Bracia Koło Oświecenia”
Christian Brothers byłoby tworzą krąg w środku młodego chłopca z
- odchodzący majtki. Chłopiec był homoseksualizm zgwałcona aż krwawienie z odbytu.
Chrześcijańscy Bracia ukarać chłopca dokonywania im to zrobić. Mówią chłopca są tak
ponieważ PAN BÓG uczynił je w ten sposób. Jeżeli chłopak mówi powrotem jest on pobity.
W chrześcijańsko Bracia są miły i zadowolony.

„Christian bracia Guilt”
Christian Brothers nie tylko seksualne i fizyczne zaatakowany przez dzieci na całym świecie.
Kłamali, obwiniając ich ofiar, twierdząc, gdzie ofiarami zła. Wszystkie Braci Chrześcijańskich
przebaczył siebie, chroniony siebie, perjured się do policji i sądownictwa. Chrześcijańscy
bracia Sexual Predators przeniósł się w poszukiwaniu nowych terenów łowieckich
terroryzować dzieci. Being katolicy twierdzili nieomylności. Otrzymali ochronę przed
duchowieństwa katolickiego (Priest do Papieża) który polecił policji, wymiaru sprawiedliwości,
politycy, którzy są katolikami ignorować ofiar. duchowieństwo katolickie, katolickie
policjantów, katolicki Sądownictwo & politycy katoliccy pracować jako Cartell zła. Ochrona
sprawcy dziecięce & represjonować ofiar. Kościół katolicki największych na świecie abuse
Child organizacja. Największe zło Anti- 1GOD organizacja.

„Chrześcijańscy Bracia Accountability”
Nigdy w historii ludzkości nie było takiego ciągłe systematyczne napaść seksualną na
dzieci zostało popełnione na całym świecie. Każdy rodzic na planecie ma moralny
obowiązek domagać się od swoich rządów, aby realizować każdy chrześcijanin brat i
katolikiem, który je chronić, ścigać MS / R7

Wszystko chrześcijańscy bracia właścicielem jest skonfiskowany (W tym pers- ONAL pozycji) bez
odszkodowania. Każdy budynek używany przez chrześcijańskich braci jest miejscem Evil. Te
miejsca są rozebrane i zawracany i przebudowany rehabilitacji związków. Wszelkie pamięć o
chrześcijańskich braci zostanie skasowana.

„Irlandzki wstydu”
Irlandczycy Rodzice, irlandzki wspólnotowych, irlandzka policja, irlandzki sądownictwie, irlandzki
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Politycy wszystko udało irlandzki Dzieci i dzieci na całym świecie.
Niech irlandzki know- (Nie gwałtowne) jak rozczarowany jesteś w ich braku współczucia, sprawiedliwości i
sumienia. Irlandzki z powodu ich nieodpowiedzialnego niemoralnego zachowania przestępcze nie są
dopuszczalne do zastosowania w dowolnym miejscu na świecie, jak policja, wymiar sprawiedliwości, edukacji
lub wybrany do każdego biura politycznego.

„Wstyd katolicki”
Katolicy przyjęli „irlandzki metodę nauczania Rodziny terroryzowanie” używania
go w Wychowania Katolickiego zatwierdzony i promowaną przez Watykan. Katolicy
następnie spiskowali, aby ukryć i pomóc katolickich nadużywających dziecko do
ucieczki. Perjured, zastraszany, zniszczył dowody, zagrożone ofiar to wszystko,
aby chronić katolicką Child nadużywających. Katolicki policji, wymiaru
sprawiedliwości i

Politycy uczestniczyli w tym zachowań przestępczych o nie ściganiu, ukrywanie, niszczenie
dowodów .. Takie zachowanie sprawia, że Kościół katolicki największa organizacja
przestępcza. Zakończyć to zło, SHUN, wstydu ściganie.

Katolicy umożliwiające ich Kościół tworzyć i obsługiwać największe Child Abuse Organizację w
ludzkiej historii sprawia, że katolikom największym zagrożeniem dla dzieci na całym świecie. Wstydź
katolików. Dokonywanie katolikom nienadających rodziców.

Rząd, który umożliwia naukę katolicką. Educa obecnie katolicki
- cja prosi swoich wychowawców nadużywa się do dymisji. Dają im dobre referencje i
wysłać je do publicznej edukacji w innym miejscu.
Rząd, który zajmuje zasobów i środków z publicznych szkół dać edukacji katolickiej
nie w ich obowiązku opieki dla dzieci, które są rzekomo chronić. Rząd, który nie jest
unaccep- stół dzieci, otrzymuje, ścigana, MS / R7

Rodzice katoliccy, Wspólnota, policja, sądownictwo, politycy wszystko udało Catholic
Children. Niech wiedzą katolicki (Nie gwałtowne) jak od- apointed jesteś w ich braku
współczucia, sumienia i sprawiedliwości.
Katolicy z powodu ich nieodpowiedzialnego niemoralnego zachowania przestępcze nie są dopuszczalne do
zastosowania w dowolnym miejscu na świecie, jak policja, wymiar sprawiedliwości, edukacji lub wybrany do
każdego biura politycznego.
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„Jak Duchowieństwo katolickie ( Papież do Priest) Zniewaga 1GOD”

Kościół katolicki to największa organizacja Anti-ONA. 1GOD
będąc zarówno HE & SHE zaprojektowany HE & SHE być różne, ale równe.

Chcąc HE & SHE żyć i pracować jako część równą zespole z diff- rolkach erent.

Katolicy rozpocząć tydzień z odpoczynku-day (Niedziela) posiada pięć dni pracą tydzień i 1 dzień
na zakupy. 1GOD ma 6 dni tygodnia pracy na dzień 7 a Day fun. katolicy obraza 1GOD rozpoczynając
tydzień z dniem odpoczynku.

Katolicy sprzeciwiają gody (celibat) pomnożenie założenie rodziny.
1GOD HE & SHE chce wprowadzić „świętym węzłem małżeńskim” umowa. Mate, Pomnóż, założyć
rodzinę. Celibat jest grzechem! Anty- 1GOD!

Uwaga! Święte małżeństwo, założenie rodziny jest nie do przyjęcia z niepełnosprawnością
seksualnej (Dzieci molestująca zmieszany płci, tej samej płci) cierpiący. Katolicy rezygnować z
jedzenia i picia krwi ciało.

Organizm otrzymuje z chleba i krwi otrzymuje z alkoholem.
Katolicy są główną przyczyną Alkoholizm i nastoletnia binge
picia. Każdy weekend
(alkoholowy) Chrześcijanie iść i stosowania przemocy (Atak, zabić,
rzepak, vandalize ..) , Christian X-Mas to czas najbardziej brutalne roku.

1GOD nie chce poświęcenie, alkoholu ani przemocy.

„Katolicki Rodzice”
Rodzice katoliccy i są oszukiwani, zwodzić i zdradzony przez duchownych katolickich (Priest do
Papieża) , Duchowieństwo katolickie według projektu przeciwstawiać Rodzina (małżeństwo, dzieci). Dzięki
czemu nadają się dać cywilnego lub rady rodziców i wytyczne. Dzięki czemu nadają się również do
nauczania lub być z dziećmi, młodzieży, .. Ponieważ duchowieństwo katolickie wierzyć w nieomylność
katolickiego oszukać i wprowadzić w błąd rodziców o ich niemoralności i przestępczości.
Duchowieństwo katolickie są najmniej nadaje się do poprosić o doradztwo.

Moralne, opiekuńczy rodzice powinni zostawić katolicko-Edukacja i Kościół katolicki za ich
bezpieczeństwo dzieci. Tacy rodzice będą mile widziane przez „Powiernik-opiekuna. Ten powitalny
nie stosuje się do braci chrześcijańsko ani duchownych katolickich (Priest do Papieża) ,
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1GOD Wsparcie 1FAITH 1Church Universe Kustosz-Guardians HE & SHE są równe, ale inaczej. HE &
SHE wprowadzić „świętym węzłem małżeńskim” umowa, mają dzieci założenie rodziny. Rodzice,
dzieci, lekarze i nauczyciele uczestniczą w niewyspecjalizowanych elitarnej społeczności
Wolnego-edukacji i opieki zdrowotnej za darmo (SMEC, PHeC) ,

Dzieci to nasza przyszłość

Dzieci są naszą nieśmiertelność

Dzieci zasługują na opiekę,
zabezpieczone i kochany

1GOD 1FAITH 1Church
Universe powiernicze Guardians są przyszłością, głosimy 1GOD
„s ostatni komunikat, " Prawodawcy Oczywisty ”.

Nowy wiek

od 0 roku na oddziałach

POKOJOWA NAGRODA ( Nobel)
Pokojowa Nagroda Nobla 2009:

Anty-anty-1GOD Peace Criminal!
Barack H.Obama
Według „Nobel (Pasożytnicza, Predatory, spekulować) Will”, Pokojowa Nagroda
przyznawana jest osobie, która ... ma wykonanej najbardziej lub najlepszą pracę na
rzecz braterstwa między narodami, do zniesienia lub redukcji stałych armii i dla
gospodarstwa i promowania pokojowego kongresie. Wola podano, że nagroda
przyznawane przez komisję 5 osób wybranych przez norweski parlament.

Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego prezentuje Nagrodę Nobla w
obecności króla Norwegii (Dziedziczne Tyran
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) na 10 grudnia (Pagan Kalendarz) każdego roku. Laureat
Pokojowej Nagrody otrzymuje dyplom, medal i dokument
potwierdzający wysokość nagród. Ceremonia Pokojowej Nagrody
odbywa się w Oslo City Hall. Nagroda Nobla 2009 otrzymał Barack
H. Obama „dla jego niezwykłych wysiłków na rzecz wzmocnienia
międzynarodowej dyplomacji i współpracy między narodami”.

Obama (Assassin, najeźdźca, okupant watażka, światy
czołowych terrorystów) najaktywniejszym terrorysta wysyła
swoją „CIA Trutniów” terroryzować, ranić i zabijać cywilów (dzieci,
matki, ojcowie i starsi) „w Afganistanie, Pakistanie, Somalii,
Iraku, Libii, Jemenie, .. Wysłał Ethiopian &

wojska kenijskie do inwazji na Somalię. CIA jest terroryzowanie ludności cywilnej i podżeganie do
niepokojów. Rozpoczęte syryjskiego cywilno-wojny stara się obalić rząd powołany ... Uwaga! Korzystanie
Trutniów jest aktem wojny.

Obama popiera Izraela zbrodni wojennych, zabójstwa, ludobójstwa
Palestyńczyków. Wspiera Saudi Arabian zabójstw, zbrodni wojennych,
ludobójstwa Yemini ... CIA jest terroryzowanie ludności cywilnej i wzniecanie
niepokojów na całym świecie .. Obama wzywa jego US Special-Forces
Assassins "Heroes". Assassin psychotyczne są tchórzliwe Killers
(Strzelanie nieuzbrojonych kobiet ..) że potrzeba ścigania podobnie jak „Obama”.

Wszechświat Powiernik Guardians Obama znaleźć zabójcę niezdolny do otrzymania kawałka
nagrodę. UCG skontaktował Piece Nagroda Komitetu do ponownego rozważenia, oni nas
ignorował. Obama otrzymał i zaakceptował kawałek nagrody. Obama przyjmując pokazał swój
fałsz, człowiek bez sumienia, który potrzebuje ścigania.

Wszechświat Powiernik Guardians modlił się do 1GOD ,

Interweniować i pokazać rząd norweski i Obama i zabójców błąd
swoich sposobów. 1GOD
rozpoczął z Norwegii.
1GOD Zauważyłem norweskiego fanatyka atakuje środo norweski rządowego. Fanatyk
spartaczył go. 1GOD prowadzony przestępca do rządowei- samorządowe sponsorowany
młodzieżowe obóz. Przestępca stał się zabójcą.
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1GOD pokazał rząd norweski i ludzie jak ludzie z Afganistanu, Iraku, Libii, Pakistanie,
Somalii i Jemenie czuć się jak wtedy, gdy Assassins strajk Obamy.

Norwegowie mają zakończyć con, oszustwo i mylących
„Pokojową Nagrodę”. Są odwołaniu „Pokojową Nagrodę
Obamy”. Obama i rząd norweski są do korzystania z
pieniędzy Peace- nagroda pomoże nieuzbrojonych cywilów
"Obamy ofiar (nienarodzone, dzieci, matek, ojców, seniorów
...) ,

Rząd norweski & Głowa państwa nie nadają się do rządzenia i konieczność wymiany. Obraźliwy
„Peace” jest obraźliwe 1GOD. Ludzie są odpowiedzialni za działania swojego rządu i
mają obowiązek wymiany rząd niemoralne. Norwescy ludzie mają tu moralny obowiązek.

Wszechświat Powiernik Guardians ogłosić:

Barack Obama "Rok 2012 - 2014" najbardziej zły człowiek !!!
Związane z: Nie Przemoc Concept
Latanie z terroryzmem

Pomoc 'N-at-m ofiar przestępstw day' 2.4.7 Wsparcie 'N-at-m ofiar
wojny Day' 3.4.7 Wsparcie 'N-at-M defoliantów Day' 6.4.7 Wsparcie
„N-at-m Całopalenie (Rozbrojenie) 8.2.7 day”

Pokój Jest to streszczenie.

Przemoc jest zagrożeniem.
Zatrzymać, 'Przemoc', rozpocząć w domu!
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Nowy wiek ewoluuje
Planeta Ziemia 1GOD „s ulubiony Stworzenie zostało zniszczone przez człowieka
środowiska-wandalizmu, zanieczyszczeniem, chciwość, korupcja, kultów,
niemoralności i zła. 1GOD wyczyści Planet Earth z wykorzystaniem sił
naturalnych jako narzędzia , Oczyszczająca rozpoczęła się „0.1.1.1” * (2004)

Życie na Ziemi jak wiemy to ustanie.
Życie na Ziemi będzie zupełnie inna.
The ' Prawodawcy Oczywisty ' będzie nasz przewodnik.
Od roku 0 (2004) topnienie lodowców, Północnej i Południowej Polaków
lód jest przyspieszenie. Doprowadzi to
(ostatecznie) do ogromnymi kawałkami lodu, aby się uwolnić. Odpłynąć na
obu Polaków niezbilansowania Ziemi. To

spowoduje, że planeta chwiać surowo okresie. W wyniku gwałtownego ruchu i
urealnianiem Ziemi Północny biegun południowy osi. Axis będzie rozstrzygać w innej
konfiguracji nie będzie nowych Polaków.
Ostry przegrupowanie Osi prowadzi do zmiany określenie krótkograwitacji dla Ziemi, powodując nową orbitę Księżyca. Satelity i
stacja czasoprzestrzeni będą zmieniać swoje orbity. Prądy
oceaniczne ulegną zmianie. Pogoda zmieni się na bardziej x-trme.

Ziemia płyt ruszy. Trzęsienia ziemi, fale pływowe stworzy & make
Wulkany wybuchają. Nisko położone tereny przybrzeżne zostaną
pokryte przez morze.

Po: Formy życia zniknie. pojawi się ostatecznie zmutowane
ewolucyjne nowe formy życia.
Ludzkość zostanie zmniejszona o 1/3!
Ludzki stworzony Stacje Nuclear-Power będzie przeciekać poisening powietrza, gleby i
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woda. Toksyczne Wysypiska wycieknie poisening gruntu, wody i powietrza. Mosty, wysokie budynki załamie.
Pękniętego gazociągi rozpocznie pożarów. Oilrigs zanieczyszczają oceany. Wycieka do magazynowania
produktów naftowych i gazociągów zanieczyszczają glebę i wodę lub spalić zanieczyszczających powietrze. Tamy
złamie i powódź otaczającego obszarów ING. Tunele w pobliżu wody zaleją.

Zniszczone zanieczyszczenia infra struktura i prowadzi do żywności i wody
niedoboru. Cywilizacji rozpadnie się w wyniku rabunkiem gwałty, brutalne i zabijania.
Rynki finansowe-załamie i Kapitalizm pójdzie bancrupt.

Światów najstarszy i najbardziej Zło terrorysty (Izraelski) odbędzie accoun

- stół. Izraelski będzie żyć tylko w ziemi obiecanej nigdzie indziej w fizycznym wszechświecie. Chrześcijaństwo
w ogóle i anglojęzycznym Chrystusa- IANS w szczególności ucierpią najbardziej. Również kraje,
które trzymają się angielskiego Kultury Chrześcijańskiej & Kapitalizm będzie również cierpieć. chrześcijaństwo
(Fałszywy Mesjasz Kult) zostaną zredukowane do nieznaczących pogańskich kultów.

Światło kultem Desert (Islam) znikną w prochu historii. Kult multiple-idole (Hinduizm) będzie
postrzegana jako nie nadające się do New-Age. Non-religia (Buddyzm) będą zanikać.

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians będzie jedynym wszystko religia
są nieistotne kulty. Indywidualizm jest na zewnątrz. Końce prywatno-własnościowe. Wspólnoty
własność & living będzie nowym normalne. Przeżyli czystki Ziemi przez 1GOD będzie miał,
zwanej dalej” Prawodawcy Oczywisty "Jako przypomnienie.

Depozytariusz-opiekun zwiastunem [ pokorny skryba ] 0.1.1.1 * ( 01.1.2004)
Strażnik Prawodawcy Oczywisty Universe Powierniczego Guardians

Wszystko się kończy.
Ostatni zwój oświeca nas do
tajemnicy naszego Afterlife
Ostatnie wiadomości 1GOD, w Prawodawcy Oczywisty Jak to jest napisane powinno być
Koniec
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