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S HU N
C HR ISTIAN
BRODERE
Ondt er det mest fordærvet! Uforglemmelig, tilgivelig ondskab!

Kongregationen af kristne brødre er en orden inden for den katolske
hedenske kult med oprindelse i Irlands Europa-provins. Deres oprindelige
formål var at uddanne unge. De udviklede 'ICttm'(Irish Child terroriserende
undervisningsmetode) som spredte sig som kræft rundt om i verden.

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

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

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

'Christian Brothers Circle of Oplysning'
Christian Brothers ville danne en cirkel i midten en ung dreng uden
underbukser. Drengen blev voldtaget homoseksualitet, indtil han blødte
fra anus. De kristne brødre tugter drengen for at få dem til at gøre dette.
De fortæller drengen, at de er sådan fordi GUDgjorde dem sådan. Hvis
drengen snakker tilbage, bliver han slået. Den kristne

1

1 kirke 15.07.3.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

Brødre er joviale og glade.

'Christian-Brothers Guilt'
Christian Brothers ikke kun seksuelt og fysisk angrebet børn overalt i
verden. De løj og beskyldte deres ofre og hævdede ofre, hvor de var
dårlige.Alle kristne brødre tilgav hinanden, beskyttede hinanden,
sænkede sig selv for politi og retsvæsen. Christian Brothers Sexual
Predators flyttede rundt på udkig efter nye jagtområder for at
terrorisere børn. At være katolikker hævdede de(fornærmende
1 GUD) ufejlbarlighed. De modtog beskyttelse fra katolske præster
(Præst til pave) der instruerede politi, retsvæsen, politikere, der er
katolikker, til at ignorere ofrene. Katolske præster, katolske politibetjente,
katolske retsvæsen og katolske politikere fungerede som en ondskabs
kartell. Beskyttelse af misbrugere af børn og ofre for ofre. Den katolske
kirke er verdens største børnemishandlingsorganisation. Den største onde
anti1 GUD organisation.

'Christian-Brothers ansvarlighed'
Aldrig i menneskets historie har der
været begået et sådant kontinuerligt
rovdyr onde seksuelle overgreb på
børn over hele verden. Enhver forælder
på planeten har en moralsk pligt til at
kræve fra deres regering at forfølge
enhver kristen katolsk bror, der
beskyttede dem, retsforfølge FRK R7
Alt, hvad de kristne brødre ejer, er konfiskeret (inklusive personlige ting)
uden kompensation. Hver bygning, der bruges af de kristne brødre, er et
sted for ondskab. Disse steder er revet ned, genanvendt, genopbygget
som rehabiliteringsforbindelser. Enhver hukommelse om Christian
Brothers slettes.

'Irish Shame'
Irske forældre, irsk samfund, irsk politi, irsk retsvæsen, irske politikere
har alle svigtet irske børn og børn over hele verden. Lad irsk vide det
(ikke voldelig) hvor skuffet du er over deres mangel på medfølelse,
retfærdighed og samvittighed. Irsk på grund af deres
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uansvarlig umoralsk kriminel adfærd er ikke acceptabelt at blive ansat
nogen steder i verden som politi, retsvæsen, i uddannelse eller valgt til
noget politisk kontor.

'Katolsk skam'
Katolikker omfavnede den 'Irish Child-terroriserende undervisningsmetode' ved at
bruge den i katolsk uddannelse godkendt og forfremmet af Vatikanet.
Katolikker sammensværgede derefter for at skjule og hjælpe katolske børnemishandlere med at

flugt. Særede, mobbet, ødelagt bevis, truede
ofrene alt dette for at beskytte katolske
børnemishandlere.Katolsk politi, retsvæsen og
politikere deltog i denne kriminelle adfærd ved ikke
at retsforfølge, dække over, ødelægge bevis ...
Denne adfærd gør den katolske kirke til den største
kriminelle organisation. Afslut dette onde, SKYN
SKAM Forfølg.
Katolikker, der tillader deres kirke at oprette og drive den største
børnemishandlingsorganisation i menneskets historie, gør katolikker
til den største trussel mod verdens børn. SKAM på katolikker.
At gøre katolikker uegnede forældre.

Regering, der tillader katolsk uddannelse. I øjeblikket beder katolsk
uddannelse deres misbrugende undervisere om at træde tilbage. De
giver dem en god reference og sender dem til offentlig uddannelse et
andet sted.En regering, der tager ressourcer og midler fra offentlige
skoler til at give katolsk uddannelse, undlader at passe på de børn, de
skal beskytte. En regering, der svigter børn, er uacceptabel, erstattes,
retsforfølges, FRK R7

Katolske forældre, samfund, politi, retsvæsen, politikere har alle
svigtet katolske børn. Lad katolik vide det (ikke voldelig) over hvor
skuffet du er over deres mangel på moral, medfølelse, ....
Katolikker på grund af deres uansvarlige umoralske kriminelle opførsel
er ikke acceptabelt at blive ansat nogen steder i verden som politi,
retsvæsen, uddannelse eller valgt til noget politisk kontor.

'Hvor katolsk præge (Pave til præst) Fornærme 1GUD '
Den katolske kirke er den største Anti SHE-organisation. 1 GUD
at være både HE og SHE designet HE og SHE til at være anderledes men
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lige. Ønsker han og hun at leve og arbejde som en del af et ligeværdigt
team med forskellige ruller.
Katolikker starter en uge med en hviledag (Søndag) har en fem-dages
arbejdsuge og 1 dags shopping. 1 GUD har en 6-dages arbejdsuge på dag 7 en
sjov dag. Katolikker fornærmer 1GUD ved at starte ugen med en hviledag.

Katolikker er imod parring (cølibat) gang med at starte en familie. 1
GUD ønsker, at han og hun indgår en 'Holy Matrimony' kontrakt.
Par, multiplicer, start en familie. Sølibat er en synd! Anti1 GUD!
N

Bemærk! Hellig ægteskab, at starte en familie er ikke acceptabelt for seksuel handicap (Børnemisbruger, forvirret køn, samme køn) plaget.

Katolikker ofrer at spise krop og drikke blod.

Krop erstattes med brød og blod erstattes med
alkohol. Katolikker er den væsentligste årsag til
alkoholafhængighed og teenager drikkepenge.1 GUD
ønsker ikke ofring eller alkohol.

'Katolske forældre'
Katolske forældre er blevet bedraget, vildledt og forrådt af katolske
præster (Præst til pave). Katolske præster af design er imod familie
(ægteskab, børn). Gør dem uegnede til at give råd og vejledning i
ægteskab eller forældre. Gør dem også uegnede til at undervise eller
være sammen med børn, teenagere, ..Fordi katolske gejstlige tror på
katolsk ufejlbarlighed, bedrar de og vildleder forældre om deres
umoralitet, fordervelse og kriminalitet.
Moralske, omsorgsfulde forældre bør forlade katolsk uddannelse og
katolsk kirke for deres børns sikkerhed. Disse forældre vil blive hilst
velkommen af 'Custodian Guardian's. Denne velkomst gælder ikke for
kristne brødre eller katolske præster (Præst til pave).

1 GUD 1 TRO 1 kirke Universets depotforældre
støtter, at HE og SHE er lige, men forskellige. HAN
og hun indgår en 'Holy Matrimony' kontrakt, får
børn til at starte en familie. Forældre, børn, læger
og undervisere deltager i ikke-elitær gratis
samfundsuddannelse og gratis sundhedspleje
(SmeC, PHeC).
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Universets værgemål er fremtiden, erklærer vi

1 GUD's seneste besked, The 'Law-Giver Manifest'.

Børn er vores fremtid
Børn er vores udødelighed
Børn fortjener at blive passet,
beskyttet og elsket

Ende
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