1FAITH Законодавець Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Всесвіт Custodian Guardians

Khronicle представляє подія & пояснення від початку часів до сих пір. сімейне
дерево людства. Наша спадщина і Знание Безперервність!

людства Родинне дерево
тиждень 1 Народження Людства!

Давні часи 1-й Цивілізації!
Далекосхідного Past - +2100 в - 1,400 YRS!

середньостроковий Past - +1400 в - 700 YRS!

Near-Past - 700 в - 70 YRS!

Поточні-Times - 70 в 0 YRS!
Нове століття від 0 років на Уорд! пророкувати

1GOD чекає, щоб почути від вас! • • • •••
СПАДЩИНА - Молитва
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту
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Ваш покірний вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я) вдячний за
те, що Heritage A Heritage, що шоу були ми родом зі спадщини,
який говорить, хто ми
Спадщина, яку може бути передано наступному поколінню Для
Слави 1GOD & гарне Людство
Ця молитва читається будинку або на Gathering!
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Тиждень 1 СТВОРЕННЯ
день 1

На початку було 1GOD & немає нічого:
безбарвні, мляві, нерухомо, бездушні, беззвучні, і поза часом, без
циклу початку і кінця.
фізично в 1GOD всі будівельні блоки, які існують, щоб компенсувати Всесвіт
як позитивний, так і негативний.
Духовно Оригінал Душа 1GOD як хороші, так і погані.
1GOD було нудно. 1GOD видихається, туман був створений

Цей туман містив всі основні компоненти, знайдені у всесвіті,
поширюється в усіх напрямках в ніщо. Фізична Всесвіт народився. Рух
створює свистячий шум; ' Motion »і« Звук " були народжені.
1GOD назвав це (робота) День 1 і Час народився.

день 2
1GOD плеснув у долоні; це звучало як вибух. Це створювало тепло & злиття газів
всередині туману, позитивні і негативні зіткнулися, іскри (Блискавка)
з подальшими вибухами (Грім) привели. Як змішують гази, абсорбується і
руйнується, «Цикл начи- нин & End & рециркуляції» (CB & E & R) народився. Це
видовище було також народження " Колір ».
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Новостворені суміші були трохи недосконалі, нерівними, різні, просто так 1GOD сподобалося.
Недосконалість початок " еволюція » , Еволюція будучи недосконалою
допускала помилки, але і привела до унікальності і взаємозалежності дій.
Ніщо не є досконалим або без помилок. Одна людина досконалий є
imperfect.Evolution іншої людини є 1GOD-х
улюблене творіння.
1GOD назвав це (робота) день 2

день 3
1GOD грав з сумішами, аналізували їх і зріджені деякі з газів, що створюють гарячі і
холодні відвари це також створені деякі випадки затвердіння. 1GOD сформовані кульки
пульсуючий, яскравий, вогненний ' Sun- Stars ' що викидалося рідина у Всесвіт
створення ' Планети.

Це творіння називається ' Сонячна система'. Фізична Всесвіт містить безліч
сонячно-системи, які живуть " цикл з початок
& End & Recycling ».

1GOD назвав це (робота) день 3

день 4
1GOD потім дали кожну комбінацію будівельних блоків частина його / її
духовних істот, частина «Оригінального Soul». кожен
'Soul' отримує свою частину в концепції створення нового поєднання
будівельних блоків.

Коли комбінація будівельних блоків перестає існувати в returnes Soul в 1 GOD повідомити
про досвід це було (Aft- erlife) , Потім 1GOD відправити це душа в інший сочетаванні будівельних блоків (Реінкарнація) , Коли душа досягає певного рівня
досвіду він залишається з 1GOD
(Ставши «Вічний») на небі як зберігач (Angel) ,
1GOD назвав це (робота) день 4
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день 5
1GOD бавився Evolution створює особливі умови на деяких з
планет. Ці планети, які були загострена в певний напрям,
створили взаємозалежні оточення & форму життя.

планета!

земля така

Земля є третьою планетою від Сонця в системі Destiny сонячно. Земля обертається
навколо Сонця & 1 Місяць обертається навколо Землі. Планета є домом для
мільйонів видів, включаючи людину.

взаємозалежні оточення (Навколишнє середовище) і життєві форми (Рослини і
живі істоти) зробити це " наш дім'.

планета земля наш дім
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1GOD назвав це (робота) день 5

день 6
1GOD були Ангели, щоб допомогти в духовному Всесвіту. Тепер форма життя, де це
необхідно, щоб допомогти в фізичного Всесвіту.

1GOD виявили, що планета Земля просунулася достатньо, щоб ввести
людство.
1GOD створено: 3 гонки & еволюція нахабно еволюціонували 1. 1GOD задоволений 3
+ 1 Раси і бачить їх як рівні, але різні. 1GOD
хоче Расовий-Integrity, змішані породи є образою і не вписуються в humankinds
долю. Расовий-Integrity НЕ расизм, ні фанатизм це не означає, що 1 Race
перевершує іншу расу. Непокора расово-Integrity створює половинні породи ізгоїв
неприйнятні для тих, хто образливо 1GOD-х

дизайн.
Люди, чорна шкіра; жилаві чорне волосся і карі очі розумніші
будь-які інші істот на планеті.
1GOD Це їм пишатися тим, що чорними, тому що я зробив тебе так.
Називаєш себе «Африканський», де б ви не жили. Якщо ви живете за
межами Африки додати ім'я

Племені ви залишаєтеся з (Ви живете з американської Tribe)
'Афроамериканця'. Пишаючись передбачає спаровування і примножуючи в межах вашої
раси: расово-Intregrity.

Як множаться чорні люди, вони почали бродити. Вони можуть бути знайдені в
Африці, Persindia, Океанії та Монголії.
Пізніше вони були введені Європейському-пірати в Амазонию і Америці
як ведених і Європа, як слуги.
Однак холодний клімат був не вигідний для чорних людей. Крім того, еволюція
була дуже повільно. 1GOD вирішив створити 2 нові раси.
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У Монголії 1GOD змінив колір шкіри людини надаючи йому
блідо-жовтий відтінок, волосся залишалися чорними, але
випрямилася і карі очі стали косо. 1GOD Це їм пишатися тим, що
косоокий, тому що я зробив тебе так. Назвіть себе «Монгольський»,
де б ви не жили.
Якщо ви живете за межами Монголії додати назву племені ви залишаєтеся с. (Ви живете
з Європейською Tribe) «Монголо-європейський».

Пишаючись передбачає спаровування і примножуючи в межах вашої раси: RacialIntregrity. Похилі очі люди множаться і забрели в Америці, Амазонию, Океанію,
Persindia і Європу.
В Europa 1GOD створив бліді і рум'яні шкірку людей або з блакитними,
сіро-блакитними, зеленими очима з платинової блондинкою або червоними
прямим або хвилястим волоссям. 1GOD Це їм пишатися тим, що блідими, тому
що я зробив тебе так. Виклик СИЛ «Європейський», де б ви не жили. Якщо ви
живете

за межами Європи додати назву племені ви залишаєтеся з (Ви живете з амазонського племені) «Європейсько-амазон
Пишаючись передбачає спаровування і примножуючи в межах вашої раси: расово-Intregrity. Ці
люди вважають за краще подорожувати по воді (внутрішні & моря) в інших областях.

Однак 2-еволюція гикавка-х сталося. Європейці Бліда шкіра стала
медового кольору шкіри, темно-коричневий пряме волосся і карі
очі. Ці люди заблукали на захід Persindia, північна Африка і
південної Європи і в даний час у всіх областях.

В Europa інший багато людей еволюціонували назад до чорній шкірі, але
були чорні пряме волосся і темні очі. Evolved

1GOD Це їм пишатися тим, що чорними, тому що еволюція зробила вас
так. Зателефонуйте самі «Evolved», де б ви не жили. Якщо ви живете за
межами Persindia додати

назва племені ви залишаєтеся с. (Ви живете з племенем Океанія)
'Evolved-полінезіец. Пишаючись передбачає спаровування і примножуючи в
межах вашої раси: расово-Intregrity. Ці люди бродили в Persindia і тепер присутня
у всіх областях.

Примітка! людство як і все інше у Всесвіті недосконалі, різні, унікальні саме так, 1GOD
це подобається.
1GOD дав кожну гонку (3 + 1) унікальні риси. змішані породи
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знищити 1GOD «S дизайн.

1GOD хотів 3 расові контрасти: чорний, Pale & Slant очі. але 1GOD прийняв
чорноту Evolution як 4 го гонки. 1GOD
також хоче Расова-Цілісність зберігається. Це не означає, що ні міжрасове
спарювання або множення. 1GOD бачить 3 + 1 Races як рівні, але різні.

У 3 + 1 Гонки складають 7TRIBES що живуть у багатьох

Shires ( Home) , Говорячи 7 мов & багато діалекти
, Самостійно в веденні 7Provinces , 1GOD
любить мовне розмаїття. Чи не глобальний мову
(Пам'ятаєте, Вавилонська вежа і нью-йоркські вежі-близнюки) ,

3 + 1 Раса Рівних але різні
1GOD був задоволений тим, що було досягнуто протягом останніх 5 днів і сьогодні. 1GOD відбивається
минулого робочого тижня і чим початку розробки планів нин для наступного робочого тижня.

1GOD назвав це (робота) день 6

день 7
1GOD відпочила ... Роздуми і молячись шукаємо внутрішню гармонію & щастя для
Вічної Душі. Ангели зробили музику, співали, танцювали і сміх було чути всюди. 1GOD був
в середині всього цього веселощів насолоджуватися всім цим.

1GOD назвав це (Решта) день 7 Веселий день для Депозитарію-Guardian.
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День створення 7 формує основу Custodian-Хранитель Kalender. Примітка! довжина
1GOD День «s відрізняється від Землі.
CG Kalender є багато тем для " Веселий день':
Урочистості, меморіали і ганьблять.
CG Kalender є частиною управління Нью-час-Age-:
CG Клок ~ Time-трикутник ~ Night-Комендантська ~ Щоденне
Рутинне ~ Щоденна молитва ~ теми CG Kalender ~ Fun-день
~ CG Planner ~

ПОВИНЕН - DO:
1GOD встановити приклад роботи 5 днів на 6-й день оцінки вашого дости- MENT, завершити будь-яку
незакінчену роботу і план наступного тижня роботи. У день
7 відпочити насолоджуватися життям є Веселий день, Святкуйте ... відвідати Gathering

Підтримка расової цілісності нете міжрасового спарювання або множаться!

Чи не заважати еволюції немає ніякої генетичної модіфікаціі-, клонування,. , ,

Вірте в Afterlife, реінкарнації, Безсмертя і ангелів. вірити 1GOD є вічна Душа що
кожна річ живе має душу.

живіть: «Цикл початку і кінець і переробка» (CB & E & R)
вірити 1GOD є Творець і Вічний-Soul Творець фізичних і духовних всесвітів. Творець
Evolution і Людства.
1GOD-х Дизайн священна! втручання образ 1GOD, це заважає еволюції. зміни 1GOD
дизайн «s це спільнота-злочин.

УВАГА !!!
Планета Земля і людство перебуває під «Attack»! Насильство, забруднення і Wealth-апартеїд рвуть
нас один від одного! Покарати насильство, зупинка і ІНГ забруднюючих кінець Wealth-апартеїд. 1GOD
спостерігає.
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1GOD
спостерігає
Стародавні - часи я

1-й Цивілізації! до -2,100 * років
* New-Age Новий тайм-менеджмент використовується: Піклувальник-хранитель Kalender

Людству навчилася ходити вертикально, збирати ягоди, горіхи і Грабб до коренів. Люди
групуються для збільшення виживання в результаті потреби в керівництві. Найсильніший Він став
тираном і головним селекціонером.
Людству підійшов до мисливця, став слюсар-інструментальник, використовуючи інструменти
для полювання. На жаль інструменти використовувалися не тільки для полювання, але і для вбивство
інші люди (Егоїстично розграбування інших людей, які чинили опір і були зґвалтовані і вбиті) ,

Людству виявив, що полювання в групах
(Робота в команді) приніс більший успіх, ніж будь-якого одного мисливця.
Це призвело до планування і організації мисливських поїздок & набіги
на інші групи.
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Людства розвинені голосові звуки, обличчя жести і мова тіла, щоб спілкуватися.
Ведучий мови і мови. Ці навички привели до навчання і викладання. Досвідчені
члени групи пройшли на отримані знання для членів навчальної групи. Досліджувані
предмети: збір їжі, полювання, шкури, шиття, інструментальні, використання
інструменту, жести, хрюкає & мова.

Як Людству переїхав в більш холодному кліматі вони полюють

- ед хутрових тварин, шкіра їх і покриті їх тіло (Початок моди) , Кістки
були перетворені в інструменти. Шиття був розроблений і
використаний на шкури і хутра.
Печери і хатини стали притулком. Вогонь рішень розробили провідні
до приготування їжі. Художні навички, такі як живопис, різьблення і
ліплення з'явилися.

Людства розвинені релігійні переконання.
Злі Язичницькі-ритуали, розроблені підкупити Бог через криваві
жертви. Примітка: 1GOD не хоче жертвуєте
(Кривавий або іншим чином) , Депозитарні Guardians проти всіх жертвоприношень. 1GOD
не може бути підкуплений або купив.

Інші люди стали усвідомлювати, що насіння трави впали на грунт і
розтоптали привели до культурам. Це був перший крок сільського
господарства. Сільське господарство означали людина не повинна блукати. Постійний
притулок стало можливим. Деякі люди стали поселенцями.

Люди почали спеціалізуватися провідним до бартеру (М'ясо, шкури, інструменти, обпалена
глина ..) , Мисливці бартер з поселенцями. Кочівники проходять поселень б бартеру.

Кочівники зі Злом (Тиран) лідери розграбувати і
знищити населені пункти рапс і вбивати поселенців. був
створений цикл будівництва, руйнування і відновлення.
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І спис і лук і стріла ширші можливості полювання, а також
вбивство людей.
Поселенці використовували нові інструменти полювання, як зброю, щоб
захистити себе.

Мисливці стало відомо про переваги управління стадами і
після них. Полювання стала вторинної
, Розроблено кочовий спосіб життя. Перший етап
приручення тварин.
Поселенці почали приручати дрібних тварин. Поселенці більш тісні відносини з тваринами. Домашні
тварини розвинені, тварини accep- Ting людини як свого господаря і людської потреби в
товариських стосунках.
Одомашнення тварин поліпшилося постачання продуктами харчування, шкур і кісток для інструментів і
зброї і бартеру.

Цивілізація необхідна поліпшення зв'язку, ніж вокальні чуток. Спираючись
на передові навички письма. Коли були додані номери людського
розвитку почав прискорюватися.

Колесо з людей більш мобільними. Вони могли подорожувати швидше і на більші відстані, що
несуть більше товарів. Що колесо робили на землі вітрило, досягнутий на воді. рейдери (Номад &
відстійник) використовується як для своєї злочинної діяльності.
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Лідери Nomad рейдерів мали 1-ий вибір грабежу
- ING робить їх більш багатим, ніж інші рейдерів.
Фермерські громади також вибрали, як правило, найуспішніший фермер або як лідер
здійснює обмін особи. Обидва типи лідерів розробив планування нерухомості. Бажання
передати владу і багатство своїм дітям. спадкові тиранії * стало звичайним явищем.
Лідери дали самим химерним
(Королівський) назви, «Королі» * , Деякі силові схиблені лідери стверджували,
що Бог є.
* Депозитарні Опікуни виступають проти Спадкової Тирани і монархи, як Зла.

Відстійник Monarch будує фортифікаційні споруди і встановлені очні озброєні люди (Гвардійська
...) Релігійні лідери будують культові (Храм ...) ,
Graveyards і Святині (Елітарний, бундючно ..) для переходу до Afterlife стали звичайною
справою.

Торгові шляхи розвивалися. Жадібні Злі Монархи слідували цим зі своїми військами і встановленим
тиранічним Empires (Цивілізація) , Ці Civili- керувалися тур, спортивних організацій шляхом насильства і
закінчився жорстоким.

Все має початок & кінець так робити Цивілізації. У beginnІнга є боротьба і сильна релігійна віра. Успіх замінює
strugg- ле.
Мир: збільшує багатство, населення, зменшує роботи- етики,
збільшує дозвілля & нудьгу. Нудьга призводить до аморальності.
Цей розпад збільшує залежність. Він замінює релігію
безвідповідальності (Тільки ВГ
- Инж весело) , Дурні свободи, обурюють філософії.

Коли боротьба зупиняється набори застою в провідних до розпаду і кінця.

людству розробив 1GOD переконання:
Античні-Times дав нам 3 «True» месенджера (Ехнатон, Конфуцій, Invoker) , 2 'False'
месенджер (Мойсей і Будда) & Злий, Anti-GOD культ: 'Bad-Seed' (Ізраїльтяни) , який в
даний час працює.
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Ехнатон ( Amanhotep IV) Афро-реформатор Ехнатон сприяло 1GOD і
чоловіче (ВІН) і жіночно (ВПА)
одночасно. Це все творіння прийшло 1GOD & був в Творця! Це не образ 1GOD існує!
Це сонячне світло був головною причиною там бути життя на Землі!

Ехнатон сприяли сім'ї & сім'ї обміну, як шлях до міцного «Щастя». Призначено Гармонія між
людством і Хабітат! Призначено дипломатія війни для вирішення прикордонних суперечок. Прискорено
будівництво шляхом використання меншої кількості будівельних блоків.

Ехнатон самовпевнено стверджував, що «тільки син» * з 1GOD ( помилковий) ,
Він не зміг закінчити «язичництво» його ритуали і переробляють їх місця відправлення культу і
символів , Pageants 'намагався стерти своє існування.

* Ісус (Лжемессию) використовували ті ж самі зарозумілі слова (Плагіат) ,

луски ( Зороастр) Гарненький розум і дій в давні часи в Persindia 1GOD знайшов
чоловік, який підходить, щоб стати посланцем. Зухвалий хороший розум і добрі
справи (Зороастр) ,

Як Ехнатона він бачив важливість Сонця для життя на Землі!

' луски було дуже неправильно, обіцяючи надлюдських (Месія *)
прийде. Це супер-людина зробить людство щасливим &
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вирішити всі проблеми Багато культи підхопили це неправильне повідомлення і обіцяли
месія.

* Примітка! Чи не супер-людина (Месія) приходить, щоб зробити людство щасливим і
вирішити всі проблеми. 1GOD хоче людство до доказу того, що вони розробили досить. Щоб
впоратися щастя і проблема сол Вінг. 1GOD допоможе людству в ситуаціях, які знаходяться за
межами його можливостей.

' луски » встановив деякі фундаментальні істини:
1GOD є творцем фізичної і духовних всесвітів.
1GOD як слід поклонятися, як Supreme.
Поклоніння можна зробити як вдома, так і в суспільстві. Кожна людина повинна активно
працювати над поліпшенням їх спільноти. Спротивляйтесь забруднення води, землі і
атмосфери. Протистояти корупції & несправедливість.

Підтримка релігійної моралі & соціальну справедливість.

Примітка! Коли перси взяли вчення заклинателя вони процвітали створення
найбільшої імперії свого часу. Після відкидання INVOKER вчення. Персія
втратила своє процвітання / вплив.
Через еволюційні зміни інших повідомлень від цього часу не мають значення більше. Для
прихильників «заклинателя» (Зороастрійци, парсійскій)
настав час, щоб змінити 1GOD-х останні повідомлення:

' законодавець Manifest ».
Опікунську Вартових пропозицію оливкова гілка від ненасильства,
гармонії і дружби послідовників "заклинателя хорошого розуму і
добрі справи", щоб приєднатися

1GOD 1Faith 1Church Всесвіт Депозитарні Guardians в поширенні
1GOD-х останні повідомлення, яке " Законодавець Manifest '!

Конфуцій
У Древнє час Монголія ( область)
1GOD знайшов чоловік, підходить, щоб стати
наставником для Людства:

Конфуцій!
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Конфуціанські слова мудрості!
Не роби іншим того, чого ви не хочете зробити для себе!

Перед тим, як стати на шлях помсти, рити могили 2!
Все має свою красу, але не кожен бачить його!
Тримайте вірність & щирість, як 1 вулиця принципи!

Коли гнів піднімається, думати про наслідки!

Фірма, нев'януча, простий і скромний близькі до чесноти!
Для того, щоб побачити, що правильно і не робити цього, це хочуть мужності або принципу!

Я чую, і я забуваю. Я бачу, і я пам'ятаю. Я розумію я.
Життя дуже проста, але якщо ми наполягаємо на тому, що робить його складним!

Істинне знання, щоб знати ступінь свого невігластва.
Зіткнувшись з тим, що є правильним, щоб залишити його скасувати показує відсутність мужності.

Не важливо, як повільно ви йдете до тих пір, поки ви не зупинити.

Доброчесність не залишали стояти. Той, хто практикує це матиме сусідів.

Той, хто говорить без скромності, буде важко зробити слова добре!
Наша найбільша слава не в ніколи не падає, але вставати кожен раз, коли ми робимо!

Люди можуть бути зроблені, щоб слідувати по шляху дії, але вони не можуть бути зроблені, щоб
зрозуміти це!

Вчений, який плекає любов до комфорту не підходить, щоб вважатися вченим

Чим більше людина медитує на хороші думки, тим краще буде його світ і світ в
цілому.
У країні добре керованою, бідність щось соромитися. У країні, погано
керованою, багатство-то соромитися.
Мудрість, співчуття і мужність є 3 загальновизнаними моральними якостями
людей.
Для прихильників «Конфуцій» настав час, щоб змінити 1GOD » s останні повідомлення: ' законодавець
Manifest ».
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Опікунську Хранителі пропонує оливкова гілка, що не

- насильство, гармонія і дружба послідовників Конфуція
приєднатися:

1GOD 1Faith 1Church Всесвіт Депозитарні Guardians в поширенні
1GOD-х останні повідомлення, яке " Законодавець Manifest '!

індуїзм
У Древнє час на індійському півострові (На схід від системи Інд-річки і
на південь від хребта гімалайського Mountain) люди розробили
традиційну релігійну philoso- phies. Вони були захоплені. Для того, щоб
відрізнити себе від загарбника. Місцеві жителі називали себе індусом!
Англійська загарбник, окупант, гнобитель і експлуататори називають
місцеві релігійні писання: Індуїзм!

Були різні люди пишуть численні священні книги. Створення сім'ї релігійних
філософій, а не однієї релігії. Ця колекція втілює в собі «індуїзм»!

Індуси вірять в цикл народження, смерті і переродження регулюється кармою

Душа проходить через послідовні життя. Його наступне втілення завжди залежить від
того, як жили в минулому житті.
індуїстський текст (Наприклад, веди) приносить «знання». Багато Письма обговорюють «Кодекс
поведінки», «Закон» & «Долг». «Індуїзм» є способом життя.

Багато індуси жадають Верховного Істоти ( 1GOD ) , Індуїстські писання датовані. Це час для
індуса, щоб охопити 1GOD «S останні повідомлення:

законодавець Manifest !
Опікунську Хранителі пропонує оливкова гілка, що не

- насильство, гармонія і дружба послідовників індуїзму
приєднатися:
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1GOD 1Faith 1Church Всесвіт Депозитарні Guardians в поширенні
1GOD-х останні повідомлення, яке " Законодавець Manifest '!
Примітка! Ця пропозиція також поширюється на послідовників джайнізму і сикхізму.

джайнізм древня релігія з Індії вчить, що шлях до звільнення і
блаженства. Чи є жити життя нешкідливості і зречення. мета Jain життя для
досягнення звільнення душі.

сикхи
думаю, що релігія повинна практикуватися.
Живучи в світі, і справлятися з щоденними
життєвими проблемами.

Bu ddha ( Сіддхартха Гаутама)
Буддизм не є релігією. Це колекція безглуздих
галюцинацій них і деяких бачень, заснованих на чутках. Він
не має духовний зв'язок з
1GOD!
Буддизм, заснований на висловлюваннях Siddharta Гаутама.

Він походив із достатку сім'ї. Хто жив в Гімалаях. Сіддхартха жив
захищеною і зіпсоване життя. Сіддхартха залишив свою
захищене життя. Він шукав просвітління, знаходячи 1GOD! Сіддхартха,
не знайдено 1GOD.

Сіддхартха намагався постити. Його Вмираючий мозок дав йому
галюцинації. Він намагався трав'яні відвари, гриби. Його мозок дав
йому галюцинацій. Медитація була поруч. Його мозок дав йому деякі
бачення. Сіддхартха НЕ годі й шукати 1GOD.

Сіддхартха провів публічні зустрічі, говорити про його життєвому досвіді
і що він дізнався. Його мова, де переказаний шанувальниками протягом
тривалого часу, перш ніж записати. Будучи чутки Сіддхартха (Тепер
називається Будда) оригінальні слова і сенс втрачається.

17

1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Законодавець Manifest

Тому що його ідеї засновані на змученому мозок і він не
знайшов 1GOD. Буддизм не є релігією і марна для досягнення
Долі Людства.
Буддисти слід шукати релігію!
Піклувальник-охоронці запропонувати оливкову гілку ненасильства,
гармонії і дружби з послідовниками «Будда», щоб приєднатися:

1GOD 1Faith 1Church Всесвіт Депозитарні Guardians в поширенні
1GOD-х останні повідомлення, яке " Законодавець Manifest '!

В Оголошення Seed Cult ( ізраїльське)
Це Cult стверджує, що 4000 років. Вони називають себе ізраїльтянином.

Їх релігійні писання є історичними фантазії засновані на чутках, fabels, і казках.

Вони інбредних лукавство їх.
1GOD обурений їх агресивна
поведінка і їх паразитичної
жадібності. Вони стверджують, що
обіцяли землю.
Вони отримали свою землю обітовану. в даний час 1GOD хоче Ізраїлю жити там і ніде більше. Кожна
людина має моральний і громадянський обов'язок, щоб допомогти їм піти або бути перевезені до
Ізраїлю.

Чи не гнів 1GOD відправити Ізраїльське без затримки на " обіцяний Land
». 1GOD спостерігає.
Піклувальник-охоронці запропонувати оливкову гілку ненасильства,
гармонії і дружби з послідовниками "Bad Seed Cult (Ізраїль).
приєднатися:

1GOD 1Faith 1Church Всесвіт CustodianGuardians в поширенні
1GOD-х останні повідомлення, яке " Законодавець Manifest '!

ПРИМІТКА! ізраїльські духовенство (Рав) не вітаються.
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Далеке - Минуле

- 2100 до -1,400 років

Це було в Китаї Золотий вік. Вони винайшли стандартну бумагоделательную rocess. Перетворена
залізна руда в чавун, чавун, зварювальне залізо & сталь. Вдосконалені методи плавки бронзи і заліза
призвело до розширеному діапазону сільськогосподарських інструментів, столярних інструментів,
кулінарні інструменти, домашні інструменти і зброю. був використаний водяне. Шовковий шлях був
створений. Цей торговий шлях з Китаю до Європи був відмінним джерелом багатства.

Далекосхідного Past бачить злиття грецької і римської культури. Початок Римської
імперії. Римляни були найбільшими plagiarizers 'в історії людства. Коли вони натрапили
гарною ідеєю, застосування (Шаблон) , Система переписувалися (Поглинаються) це. Потім
вони спробували зробити його більш успішним. Вони зробили це з адмініструванням,
архітектури, освіти, законів, військової, релігії і науки.

Римляни перетворили Середземне море в aRoman назад воду. Раби виробництва
багатства і військові забезпечені і розширив імперію. Лихварство і судові процеси
стали основними маршрути до збагачення & впливу в імперії. Підрив римської
влади християнських зелотов і німецькі ордами форсувати розщеплення Римської
імперії!

Група з 13 1 вулиця Християни!
' група з 13 ' складався з 1 релігійного реформатора (Ісус, син теслі) і 12 знімаються
Ізраїльські & Non-ізраїльські послідовники (Disciples) ,
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Довідкова інформація, Розташування: Ісус народився і освічений ізраїльтянин, який
жив в Палестині території, зайняту Rom. Ізраїльське були основною етнічною групою в
Палестині. Щоб бунти проти Rom як мінімум, Rom дозволила Ізраїльському мати
Monarch. Виконавча Судова влада була з окупантами.

Довідкова інформація, оману 1: Батьки Ісуса Йосип і Марія подорожували через
Палестину не через римської перепису, але були на пробігу від боргових колекторами. Джозеф
позичив гроші у лихваря (Рабини аффилированного кредиту акула) матеріали для роботи.
Його клієнт римський громадянин раптово залишився без сплати. Письменник хотів дати
привід для поїздки, але не реальна причина вибрала подія (Римська перепис) що звучало
правдоподібно (Літературно-свобода) , Інші автори просто скопіював цю Fabel.

Довідкова інформація, оману 2: Знедолені Йосип і Марія були на
ходу, Йосип не міг мати дітей, покалічені, коли обрізаний. Марія
стала preg- NAnt, щоб покрити Ганьба Зґвалтування. 1GOD був
звинувачений
(Дивним чином незаймана концепція) ,
Довідкова інформація, оману 3: Далекий Схід Astronom- ERS побачив Super Nova
вважав, що це буде ознакою того, що важливі роботи людина народилася. Письменники
написав 3 Kings побачили яскраву зірку і прийшли, щоб побачити народження короля.

Довідкова інформація, Ісус: природжений (Народження, дата невідома) в Палестині син теслі,
дізнався тоді його торгівлі батьки приєдналися всі, що він культ біля Мертвого моря, щоб
отримати моральне освіту. Культ вчив «Прощення» Ісус і Sharing », а й піддає його
гомосексуальність. Як старші члени культу змусили коли-небудь більш молодих членів культу в
Participa

- твані в гомосексуальних практиках, а потім молитися про прощення. Ісус залишив, щоб стати
мандрівним проповідником.

Примітка! Ісус, як кожен гетеросексуальная (Нормальний) має вбудоване огиду & огиду до
гомосексуалістів (Сексуальна інвалідність) , Ісус обняв forgive- Несс, але в його серці, він не міг
пробачити гомосексуаліст.

Ісус учив культу просторікувати (публічні виступи) але не писати. Все, що сказав
Ісус втрачається. Твори, які претендують знати, що сказав Ісус є надійними, як
«Брати Грімм Казки», засновані на чутках, письменники інтерпретації та уяви. Ми
не дуже
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знаю, що сказав або мав на увазі Ісус. Всі ченці, черниці, священнослужителі та інші витрачати
свій час і життя, вивчаючи ці історичні фантазії.
Ісус, не вдалося ізраїльський релігійний реформатор

Ісус був харизматичний, красивий, оратором. Культ навчив
його усні навички, але не писати.
Він проповідував прощення & обмін.
Його подорож через Палестину він усвідомлює великі страждання і
страждання людей, викликаних рабин і Монархічних років. Він бачив,
як кредит, зруйновані сім'ї
(Нагадуючи йому про його батьків) ,

Ісус явив сатиру як соціальний самокритики (Рабини і рояліст) в
своїх виступах. Disciples підтримав його, звертаючись Ісуса як
Царя, Господа, Месія ... Натовпи любили його, Ісус став
знаменитістю.
Монархісти не подобається Ісус знаменитості і боявся анархістські частини
його промови. Рабини вважали його руйнівної підробкою образливою 1GOD.
Монархістів і рабини виношували план використання римської судової
влади, щоб вбити Ісуса і звинуватити Рим.

1 з учнів, визнали свою любов & любов до Ісуса. Ісус відчував і показав відразу (Прощення
не було в його серці) , Учень був в шоці, біль, сум'яття, помста увійшло в його
свідомість.
Учень пішов в таверну. Оголений іншим алкоголікам його біль і потреба у помсті. Монархіст
запропонував допомогу з подвоєною силою.

Учень розкрив де це Авіомоделі Ісуса.
Монархічні кинув кілька монет на столі.
Disciple замовив більше алкоголю, ділячись з його новими знайденими
алкогольними друзями.

Ісус був замучений і визнаний винним Ізраїлем. Римський
губернатор не міг повір'я, що натовп
(Підбурювані рабинами і монархістами) хотів таке ж покарання за
проповідь за вбивство. Він випробував натовп, обіцяючи
помилувати 1. Ізраїльське вибрав вбивцю. Римський губернатор був
противний. Ісус був прибитий до дерев'яного хреста.
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Культ Dead Sea-чув про скрутному становищі Ісуса, прийшли, підкупив варту і замінити Ісус з
мертвою людиною. Ісус хотів сказати добре-попрощатися з учнями. Його воскресіння було
інсценовано, щоб створити таємницю.

Ісус повернувся в Мертвому море!

Ісус хотів реформувати ізраїльтянин. Його учні пішли в чому центр Всесвіту:
ROM! Вони пішли реформувати римлян. початок християнства (Злодій-ізраїльтяни)
,

християнство
З Ісусом пішов, 2 з його учнів переїхали в Рим, встановлення християнства. Вони
слідували за римський приклад плагіату. Поглинаючи інші релігійні і
язичницькі-ритуали. Вони стали римськими Empires основною релігією. Ухвалення
Римської імперії християнство було початком його кінця.

Християнство було більш злочинець, корумпований,
брехливий, аморально і насильницький, ніж будь-яка інша
релігійна угруповання. Християнство мутували багато і
різноманітні культи. 2 найлютішого істота, Католики і Церква
Англії!

1GOD засмучений !!!
Ісус виступав проти: капіталізм (Паразитарна Хижа Спекуляція) , Гло- balization (Ісус
проти його deciples збирається Rom) , Killing, Monar- чи (Спадкова-тиранія) ,
Wealth-апартеїд (Приватна власність) ,
Будь-християнин, який бере участь і / або підтримує, Капіталізм, Монархія,
глобалізація, Killing, Wealth-апартеїд, грішить будучи Антихрист і Анти- 1GOD. Ісус може
пробачити ці християнські. 1GOD робить
- не пробачить, але має до відповідальності з наслідками. Християнство невдача Ісуса. Це
провал людства. Це не вдається 1GOD! Вона закінчується.

Християнство не вдається 1GOD ! 1GOD хоче, щоб християни прийняти саме останні
повідомлення, то «законодавець Manifest», стає ХРАНИТЕЛЬ охоронної Єни. Приведення
Кінець 1000-х років Зла! BE Dood Покарати Зло.
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Піклувальник-охоронці запропонувати оливкову гілку ненасильства,
гармонії і дружби з послідовниками «Christianity'.to приєднатися:

1GOD 1Faith 1Church Всесвіт CustodianGuardians в поширенні
1GOD-х останні повідомлення, яке " Законодавець Manifest '!

ПРИМІТКА! християнське духовенство (Priest татові) не вітаються.

Поруч - минуле

- 700 до -70 років
триматися

CHRISTIAN
БРАТИ
Конгрегація християнських братів є Замовленням в тому, що відбувається католицьких
поганських Cult в Ірландії Європа-провінції. Їх первинна мета була навчити молодь. Вони
розробили «ICttm» (Ірландський дітей тероризуючи метод навчання) які поширюються як
рак по всьому світу.

Схвалено Зла Ватикану став принцип роботи для всіх католицької освіти. Їх перша
освіта об'єкт був відкритий в Waterford Ірландії і їх царювання дитини з тероризмом
почалася. Натхнені і захищені Єпископами, архієпископи, кардинали і 'Папські.

Християнські брати вірять в Сатану і пекло. Вони не могли чекати, щоб піти туди. Вони створили
пекло на Землі для дітей нашої планети. ми молимося 1GOD що вони несуть відповідальність в
житті і загробного життя. Християнські брати і Духовенство (Священики) Popes , Батьки, поліція,
Judi- ciary, політика, інша, .. хто захищав практикуючі в «ірландському дитину-тероризує
навчально-метод» пережити страждання & страждання дітей в даний час і протягом всього часу.
Приєднуйтесь до нашої молитви.

«Ірландські діти тероризують навчально-метод»
Гомо рапсове, оральний секс, мастурбація, мастурбируя тварини, яєчко ласк, побої,
прочуханку, принизливо, позбавлення їжі, важка праця, переохолодження, ... Кожен
день, кожну ніч, щотижня, щомісяця кожен рік ... HELL ON EARTH !! Тримайте цей
аморальний depra-
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вед, filfthy, збоченець духовенство, ченці, вчителі до відповідальності, Міссісіпі / R7

«Християнські брати Коло Просвітництва»
Християнські брати утворюють коло в центрі молодого хлопчика з
- з трусів. Хлопчик був гомосексуалізм згвалтована, поки він не кровоточить з заднього
проходу. Християнські брати покаравши хлопчика за що робить їх робити це. Вони
кажуть хлопчикові вони, як це тому, що GOD зробив їх, як це. Якщо хлопчик каже тому він
вибитий. Християн Брати весел і задоволені.

Християн-брати Вина "
Християнські брати не тільки сексуально і фізичний напад на дітей по всьому світу. Вони
брехали, звинувачуючи своїх жертв, стверджуючи, що жертви, де погано. Всі брати-християни
пробачили один одного, захищали один одного, обумовлений себе поліції і судових органів.
Християнські брати Сексуальний Predators переїхав навколо в пошуках нових мисливських угідь
для тероризують дитина. Being Католики вони стверджували, що непогрішність. Вони отримали
захист від католицького духовенства (Priest татові) який доручив поліції, судову владу, політика,
які католики ігнорувати жертва. Католицьке духовенство, католицькі співробітники поліції,
католицьке Судочинство і католицькі Політики працюють як Cartell Зла. Захист від дітей
кривдника і віктимізації жертв. Католицька церква світів найбільша організація Жорстоке
поводження з дітьми. Найбільші Зла Анти- 1GOD організація.

«Християнські брати Accountability»
Ніколи в історії людства не було таке безперервне систематичне сексуальне насильство по
відношенню до дітей було абсолютно в усьому світі. Кожен батько на планеті є моральний
обов'язок вимагати від свого уряду, щоб проводити кожен християнський брат & католик, який
захищав їх, залучати до відповідальності Міссісіпі / R7

Всі християнські брати володіють конфіскуються (В тому числі pers- ортогональних пунктів) без
компенсації. Кожна будівля, що використовується християнськими братами місце Зла. Ці
місця зруйновані і перероблені і відновлені в якості реабілітації з'єднань. Будь-яка пам'ять
християнських братів стирається.

«Ірландський Ганьба»
Ірландські Батьки, ірландське суспільство, Ірландська поліція, ірландський Органи юстиції, ірландський
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Політики зазнали невдачі ірландських Дітей & дітей по всьому світу.
Нехай ірландський ноу (Ненасильницький) як розчарований ви в їх відсутність співчуття,
справедливості і совісті. Ірландська через їх безвідповідального аморального злочинної
поведінки не є прийнятними бути використані any-, де в світі в поліції, судових органів, у сфері
освіти або обраним в будь-який державний пост.

«Католицький Ганьба»
Католики взяли «ірландський дитина-тероризуючи метод навчання»,
використовуючи його в католицькому освіту, схвалені і просувається в
Ватикані. Католики тоді змовилися, щоб приховати і допомогти католицькому
Дитині зловживає втекти. Клятвопорушних, знущаються, знищували докази,
погрожували жертвам все це, щоб захистити католицьку дитини Ґвалтівники. Католицька
поліція, судові органи і

Політики взяли участь в цьому злочинному поведінці, не переслідування, приховування,
знищення доказів .. Це поведінка робить католицької церкви найбільшої злочинної організації.
Кінець цього зла, Триматися, ГАНЬБА судового переслідування.

Католики, що дозволяють їх Церква створювати і управляти найбільшими жорстоким
поводження з дітьми Організації в людській історія робить католик найбільшу загрозу для дітей
світу. ГАНЬБА католиків. Виготовлення католикам непридатних батьків.

Уряд, який дозволяє католицьку освіту. В даний час католицька освітньої

- Ції просить їх зловживають педагог у відставку. Вони дають їм хороші посилання і
відправити їх на державне утворення в іншому місці.

Уряд, який бере ресурси & кошти з державних шкіл, щоб дати католицьку освіту
зазнає невдачі в їх обов'язки турботи про дітей вони повинні захищати. Уряд, який не
має дітей unaccep- таблиця, замінюється, переслідуються, Міссісіпі / R7

Католицькі Батьки, суспільство, поліція, судові органи, політика, не зуміли католицькі
дитина. Нехай католицька знать (Ненасильницький) як дис- apointed ви в їх відсутність
співчуття, совісті і справедливості.
Католики через їх безвідповідального аморального злочинної поведінки не є прийнятними бути
використані в будь-якій точці світу, як поліції, судових органів, у сфері освіти або обраним в
будь-який державний пост.
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«Як католицьке духовенство ( Папа Priest) образа 1GOD »
Католицька церква є найбільшою організацією по боротьбі з SHE. 1GOD

будучи і HE & SHE розроблений HE & SHE бути різними, але рівними.
Хотіти HE & SHE жити і працювати як частина команди з рівною diff- різні валками.

Католики починають тиждень з вихідним днем (Неділя) є п'ять днів роботи-тиждень & 1 день
покупки. 1GOD має 6 день робочого тижня на 7-й день в день Fun-. католики образу 1GOD почавши
тиждень з вихідним днем.
Католики виступають проти спарювання (Целібат) множачи створення сім'ї.

1GOD хоче ВІН і ВОНА ввести контракт «Holy шлюбу». Mate, Multiply, завести
сім'ю. Безшлюбність Гріх! анти- 1GOD!
Примітка! Святе Подружжя, створення сім'ї не є прийнятним для сексуальної інвалідності
(Дитина-хуліган, розгублений підлогу, однієї статі) страждає. Католики жертвують їдять
тіло і пити кров.

Тіло замінюється хлібом і кров замінюється спиртом.
Католики основна причина алкоголізму і підліткової пиятик. Кожні
вихідні
(Алкогольні) Християни йдуть і скоюють насильство (Напад, вбивство,
згвалтування, хуліганити ..) , Крістіан X-Mas є найбільш насильницьким пору
року.

1GOD не хоче жертвувати, алкоголь або насильство.

«Католицькі Батьки»
Католицькі Батьки і обманюють, вводять в оману і віддана католицького духовенства (Priest татові) , Католицьке
духовенство по конструкції протистояти Родині (Шлюб, діти). Що робить їх непридатними дати
СІМЕЙНІ або батьківські поради & рекомендацію. Роблячи їх також непридатні для навчання або бути
з дітьми, підлітками, .. Тому що католицьке духовенство вірять в католицькій непогрішності вони
обманюють і вводять в оману батьків про їх аморальності і злочинності. Католицьке духовенство є
найменш гідною кандидатурою, щоб попросити будь-порадьте.

Моральні, турботливі батьки повинні покинути Католицьку-Освіта & католицьку церкву за
безпеку дітей. Ці батьки будуть вітатися «Піклувальник-опікуна. Це Welcome не
поширюється на християн-Brothers, ні католицького духовенства (Priest татові) ,
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1GOD підтримка 1FAITH 1Church Universe Custodian-хранителі HE & SHE бути рівними,
але різними. HE & SHE ввести договір «Святе подружжя», у дітей, починаючи з сім'єю. Батьки,
діти, медики і педагоги беруть участь у НЕ елітарних вільному освіту громад і
безкоштовний медичного догляд (SMEC, PHeC) ,

Діти наше майбутнє
Діти наше безсмертя
Діти заслуговують того, щоб бути дбали,

захищений і любив

1GOD 1FAITH 1Church
Всесвіт Депозитарні опікуни майбутнє, ми проголошуємо 1GOD
«s останні повідомлення, The ' законодавець Manifest ».

Нове століття

від 0 року в палатах

PEACEPRIZE ( Nobel)
2009 Нобелівська премія миру:

Анти-Світ Anti-1GOD Кримінальний!
Барак H.Obama

Згідно «Нобель (Паразитичний, Хижий, спекулянт) Воля », премія миру
присуджується людині, яка ... виконаєте саме або кращу роботу за братерство між
народами, для скасування або скорочення постійних армій і для проведення і
просування мирного конгресу. Буде вказано, що премія присуджується комітетом
з 5 осіб, обраних норвезьким парламентом.

Голова Норвезького Нобелівського комітету представляє Нобелівську премію
миру в присутності короля Норвегії (Спадкова Тиран
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) на 10 грудня (Язичницький календар) щороку. Лауреат премії
миру отримує диплом, медаль & документ, що підтверджує
суму призу. Церемонія премії миру проходить в міській ратуші
Осло. Нобелівська премія світу 2009 була присуджена Бараку
Х. Обама «за його видатні зусилля зі зміцнення міжнародної
дипломатії & співпраці між народами».

Обама (Вбивця, загарбник, окупант воєначальник, світи
провідних терористів) найактивніший терорист посилає його
«ЦРУ-дронів» тероризувати, боляче і вбивати мирних жителів (Діти,
матері, батьки і літні люди) в «Афганістані, Пакистані, Сомалі,
Ірак, Лівія, Ємен, .. Він послав Ефіопський &

Кенійські війська для вторгнення в Сомалі. ЦРУ тероризує мирних жителів і розпалюванні заворушень.
Початок сирійської громадянської війни, намагаючись повалити обраний уряд, ... Примітка! Використання
дронів є актом війни.

Обама підтримує у військових злочинах Ізраїлю, вбивства, геноцид
палестинців. Він підтримує Саудівської Аравії вбивства, війни-злочини,
геноцид ямок, ... ЦРУ тероризує мирних жителів і розпалюванні заворушень
по всьому світу .. Обама називає свої американські спеціальними силами
Assassins «Герой». Вбивці є психотичні боягузливі Killers

(Стрільба беззбройних жінок ..) що необхідність кримінального переслідування як це робить «Обама».

Всесвіт Custodian Guardians знайти Обама Вбивця непридатного до отримати частину
призу. UCG зв'язався Шматок премії Комітету переглянути, вони ігнорували нас. Обама
отримав і прийняв Шматок премії. Обама, приймаючи показав свою фальшивість,
людина без совісті, хто потребує переслідуванні.

Всесвіт Custodian Guardians помолився 1GOD ,
Втручатися і показати уряду Норвегії і Обама & His Assassins
помилку їх шляхів. 1GOD
почав з Норвегією.
1GOD помітив норвезький фанатик атакуючи MENT норвезького прави-. Фанатик
зіпсував. 1GOD керуючись злочинне до прави- тельства під егідою молодіжного
табору. Злочинець став вбивцею.
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1GOD показав уряд Норвегії & людей, як народ Афганістану, Іраку, Лівії,
Пакистані, Сомалі та Ємені відчувати себе, як коли Assassins удар Обами.

Норвежці до кінця шахрая, містифікації & вводить в оману
«Мир-Prize». Вони повинні скасувати «Обами премію миру». Обама
і норвезький уряд повинні використовувати гроші
миротворчої премії, щоб допомогти беззбройним «Обама
жертв» (Ненароджені, діти, матері, батьки, старші ...) ,

Норвезький уряд і глава держави непридатні для управління і необхідності заміни. Образа
«Мир» образливо 1GOD. Люди несуть відповідальність за дії свого уряду і
зобов'язане замінити аморальне уряд. Норвезькі люди мають моральний обов'язок
тут.

Всесвіт Custodian Guardians заявляє:

Барак Обама «Рік 2012 - 2014» Самий злий человек !!!
пов'язаний: Немає насильство Концепції

Літаючі-терор
Підтримка 'N-At-м Жертви Дня злочинності' 2.4.7 Підтримка 'N-At-м жертв
п'ятиденної війни' 3.4.7 Підтримка 'N-At-м дефоліант День' 6.4.7 Підтримка
«N-At-м винищення (Роззброєння) 8.2.7 Day »

Мир є абстрактним.
насильство це загроза.
Стій, «Насильство», почати у себе вдома!
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Нове століття розвивається
Планета Земля 1GOD «s улюблене Створення спустошує людина
екологічного вандалізму, забрудненням, жадібність, корупція, культи,
аморальність і зло. 1GOD прибере Планета Земля, використовуючи
природні сили в якості інструментів , Очищення почалося в «0.1.1.1» * (2004)

Життя на планеті Земля як ми знаємо, що це припиниться.

Життя на Землі буде зовсім іншим.
' законодавець Manifest ' буде наше керівництво.
Так як 0 рік (2004) танення льодовиків, Північної і Південної
поляків Лід прискорюється. це призведе
(Зрештою) на величезні шматки льоду, щоб вирватися на свободу. Дрейф геть на
обох полюсах розбалансування планети Земля. це

зробить планету розгойдуватися строго протягом певного періоду. В результаті в різкому русі і
перегрупування Північний Південний полюс осі Землі. Ось буде розташовуватися в іншій
конфігурації будуть нові поляки.
Різка перебудова осі призводить до зміни короткохвильового терміна
гравітації планети Земля, в результаті чого на новій орбіті Місяця. Супутники
і пространственноподобная станція будуть змінювати свої орбіти. Океанські
течії зміниться. Погода зміниться на більш х trme.

Земні-планшети будуть рухатися. Землетруси будуть створювати приливні
хвилі і зробити Вулкани викидають. Низинні прибережні райони будуть
покриті морем.

Після того, як: Рятувальні форми зникають. Зрештою з'явиться
мутованих еволюційні нові форми життя.

Людству буде зменшений на 1/3!
Людина створила ядерних електростанції будуть текти poisening повітря, грунт і
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вода. Toxic-Сплін буде текти poisening грунту, води & повітря. Мости, висотні будівлі впадуть. Розірвані
Газопроводи почнеться пожежа. Вишки будуть забруднювати океани. Текти для зберігання
нафтопродуктів & трубопроводів буде забруднювати грунт & воду або спалити забруднює повітря. Греблі
зламається і повені місцевості навколо ІНГ області. Тунелі поруч з водою заллє.

Зруйнована інфра-структура, і забруднення навколишнього середовища призведе до нестачі їжі і
води. Цивілізації будуть руйнуватися в результаті грабежу, згвалтування, здичавіння і вбивство. Фінансові
ринки-зруйнуються і Капіталізм буде йти збанкрутілий.

Світи найстаріший і найбільш Зла терориста (Ізраїльський) буде проходити accoun

- таблиця. Ізраїльське буде жити тільки на землі обітованій, ніде в фізичного Всесвіту. Християнство
в цілому і англомовних Christ- IANS, зокрема, буде страждати найбільше. Крім того, країна,
які охоплюють англійська християнську культуру & Капіталізм також буде страждати. християнство
(Помилковий культ Месії) будуть скорочені до незначних язичницьких культів.

Світло культі пустелі (Іслам) буде зникати в пил історії. Многооконном ідоли
культ (Індуїзм) буде розглядатися як не підходить для New-Age. без релігії (Буддизм)
зникне.
1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians буде тільки релігія все ще незначні
культи. Індивідуалізм виходить. Приватновласницьких кінці. Спільноти власності і
живий буде новий нормальний. Ті, що вижили очищення Землі за допомогою 1GOD матиме,
«The законодавець Manifest 'В якості керівництва.

Піклувальник-хранитель возвещателей [ скромний літописець ] 0.1.1.1 * ( 1/1/2004)

Хранитель законодавець Manifest Всесвіт Хранитель Хранителі

Все приходить до кінця.
Останній сувій просвіщає нас до
таємниці нашого Afterlife
останні повідомлення 1GOD, в Законодавець Manifest Як написано воно повинно бути
кінець

31

1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

