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Itinataguyod Oceania Province ay upang maging isang hindi marahas na Tao pinili.

Itinataguyod nagsasangkot ng Batas, Halalan at Law upholders (Pulis) .
Hindi! Anarkista, Military, Mobs, ... Karahasan ay hindi kailanman isang Solusyon !!!

Provincial Government ay itinatag sa pamamagitan ng dissolving pambansang, estado at kolonyal na
pamahalaan, mga distrito at mga teritoryo ngunit hindi Lokal na Pamahalaan. Bagong halal na
Gobyerno ay may Constitution batay sa 'Law Giver Manifest'. Mayroong 2 mga inihalal na
Pamahalaan: Provincial

(Sentral) Gobyerno at Shire (Lokal) .
namamana tyrannies (Monarchies ng anumang uri) magbitiw sa tungkulin denouncing ang anumang karapatan sa
mga pamagat, mga posisyon, mga ari-arian at ari-arian, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Royal, Monarchies
ay 'False Idols', corrupt elitist, na ipatupad yaman apartheid, Kawalan ng katarungan at mag-aaksaya ng mga
bayan kayamanan sa karangyaan. Tandaan! Maaaring nagtatrabaho sa minimum lingguhang pay, (Wmw1) .
Pagtanggi na magbitiw sa tungkulin ang kusang-loob na nagreresulta sa pag-uusig at pagsentensiya MS R7 . Political
tyrannies ay mga kriminal! Ipinag-uutos na pag-uusig, sentencing MS R7

Isara ang lahat ng Global Organizations and End Globalization! Globalization
opposes 1GODs 'disenyo ng 7 hiwalay na tribo. Pag-ingatan!
1GODs 'BABALA: pagpupulbos ni ng 'Twin Towers'

(World Trade Center) , (Global) Financial Crises at City of London
(Brexit) .
Isara ang lahat ng mga banyagang mga Base Militar at ipadala ang mga ito packing.

Foreign Bases mga okupasyon! Panghihimasok, Hanapbuhay ay 'Krimen'.
Pamahalaan nagpapahintulot 'Hanapbuhay' ay tanggapin ang alok
'pagtataksil'. Palitan at mag-usig Gobyerno at Occupiers na huwag
mag-iwan MS R7

Tandaan Israelita ay bumalik sa ipinangako lupa.

1

komunidad lalawigan 15.05.2.1 N-At-m
Batas-donor Manifest Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

www.universecustodianguardians.org

Oceania-Province ay populated na sa pamamagitan ng migration pananalakay at pananakop. African,
Mongolian wandered in. Europeans ay dumating bilang mananalakay walang may-ari. Ang Evolved ay
dumating, ay darating bilang migrante.

Oceania fronts Indian at Pacific Oceans. Mula sa Myanmar sa Polynesian Islands. Oceania ay
ang pinaka-isla. Ito ay pinakamalaking isla ay Australia. 1GOD 'S pinakabagong mensahe, ang' tagapagbigay
ng batas manifest 'Originates mula dito.

Mayroon lamang 1 Relihiyon para sa Oceania-Probinsya:

1GOD 1FAITH 1Church Oceania UCG
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