
 ;כסף KED האלוהית ;בפילוסופיה שלו האלוהית ;אלוהי ישו

 ,עוצמתה על ,ישו של האלוהי הניצחון חדש ;כבש עשה צניעות

 -.הגאווה

 

 ידי על מודרכים הייתה האנושות כל אם ;אלוהיים בצווים כי ללמד שלי אלוהית פילוסופיה עם נמשיך אנו ,בנו אם

 כך ,לעולם ניתנו ,אלוהיים בצווים ;משפט אלוהי זקוק הייתי לא ,האנושות ,סיפי דיאטת לך מבטיח אני ,אותם

 של העולמות את מוכר לא היה חייו כל ,רוח כל אשר ,נתון רגע היה ;בחיים שלך הבדיקה ,רוח כל אותם דרך

 על ראיות ;האדם הפילוסופיה רק לא ;פילוסופיה מסוימת הוכחה ,במאוחר או במוקדם ,ידעו הם אבל ;בשר

 אהבה של המנדט את הוא ,ישו אלוהי את ;היה פעם לא וגם ;להגביל לא לעולם הם ;אינספור ,הלכת כוכבי

 כי ;התמימות את רק מייצג ,ked אלוהי את רק ,חיים בשם נואשות כל ;חשיבה יצור כל עבור ,צניעות ,אלוהית

 ,צניעות יהוה אבי לוהיא של חופשי רצון את ,האלוהית עדיפות לו זכה ,שלו רגישות ;כוח של מעשה כל חסר הוא

 מאשר מחט של גמל בין מאשר יותר קל כי נכתב הוא ;שמים מלכות נכנס לא ,צניעות ללא ;כבש אלוהי הוא

 הבדיקה את שהגיע לפני ,ked אלוהי עם דיבר האדם רוח כל ;שמים מלכות ,האלוהי החוק של שלי אנס לאתר

 כל ,שם ;שמיימית שבת ב שיחק כל עם ;השמים תממלכ את שיבח הוא ,חריפים ומשקאות אדם כל ;החיים של

 כולם ,שמים מלכות ;שלו הפילוסופיה או ,פיזי קשר ללא טופס ;אב אותו של ילדים כולם ;חיים בעל לא הוא ,ילד

 כי ;אינסופית כוכבי ב ;מול sweats אינסופית של העלות את ;הנצחית הגיע הכבוד כל להם יש לפיכך ;טלפתי

 עליה היא ,רוח כל כי היא המשמעות ;האל ממלכת את להגיע כדי ,מחדש להיוולד כדי יש ,רוח כל כי נכתב הוא

 ,טפסים אלוהי אחד הם ,כולם ;תורות אינסופית לנסות ;כוכבי אינסופית דרך עובר ;ביקום החומר של לרגל

 נולד לא ;עיקרוןה אותו כל את יש לפיכך ;סולרית האלוהית התמימות את כולל ,צורה כל ;ישו אלוהי את הלוקחת

 יפהפיות הן ,הכלל מן יוצא ללא כל ;אביו את לא אם ;הכל בסך בנצח ,הבעלים אחד אף כי ;שמים מלכות גדול

 הילדים ואת ,אביו את יראה ;ולקיבולת חיה ,זו אלוהית אהבה ;אבא של האלוהית האהבה ,פקודיו ונפלאות

 -.היררכיות הרוחני האלוהי את ,לנצח ב שמירת ;מתקדם

 במה העולם כל שלא יודע אני ;ondania אפנה תכשיטים של אחיו ,לחשוב להפסיק תוכל לא כי היא ;הבן אם

 ;מודרני ארז את כמו ,הדורות כל ייזכר הוא ;ישו את ,מגנים מאות חמש אותם למכור כדי העז הוא כי ;בז שהוא

 אתחול זה כי ,בנו לך אומר אני ,לכן .צחלנ שלו עד למכור שימי לא כי ;הישגי של מיליונים ,שלך בעולם ישנם ,וכן

Daemon להיות כדי ,ישו אותו לשאול היא ;דם של דמעות לבכות לא הוא ,אמביציה המסחר של הפרעות ללא 

 שום תקבל לא אתה אך ;ילד להיות לחזור ,ישאל מיליונים איך לשאול היא ;בשר חדשות לתחייה שקם אדונם

 לו נתנו ;אחד כל של המצפון טוהר ,ניקוי של סמל ;כסף ked האלוהי את ,בחיים להשתמש הזכות את לא ;דבר

 האיש ;זהב במטמונים נמצאו מביניהם האיש כי ,מיליונים אחד זהו ;היחס את מחדש לשקול כדי ,זמן הרבה די

 של בוראם אל קנאה ;ההורים את במטמונים נמצאו מביניהם האיש ;המכס משלו במטמונים נמצאו מביניהם

 שנמשכה ,פילוסופיה ,נרגש חי הוא ;אחר עולם ,זו ברוח ,דומה דבר ;האלוהית המילה של מכובדת היה מי ;הלב

 ממלכת לתוך הכניסה את או לנצח ולא מסופק היה לא הוא כי ,פילוסופיה של מזון ;א בשר של שעה חיי משך

 היא הסיבה ;שינים-ו הדמעות בתוך ;ואמא אבא אל לקלל לא ;העולם של עשיר ,המכונה עם יקרה זה ;השמים

 באמצעות לימד הוא ;צדק היא יותר חמורה ,האדם רוח את קטף רווחה יותר בעוד ,האלוהי הצדק ;פשוטה מאוד

 של קבוצה בגלל ,קורה לא זה אם ;לכל שווה היה ,הארץ ממשלת ,לפיכך ;האל בפני שווים הכל כי ,Word שמימי

 המוכר העולם את ,אלוהיים בצווים שלי בחשבון לקחת שלא ,שדים אלה ;טוב עסקי היה כלל ראה הוא כי ,שדים

 שדים ידי על ;ועניים עשירים בעולם יש ,קיללתי אלה ידי על ;היטב של המדע יוצרי הם ;קפיטליסטים ידי על



 ,מיליונים דעתי לעניות ,שינים-דמעות של ,אשמים הם ;בארץ juzjado ונפלאות יפהפיות יהיה העולם ,אלה

 ,עין תחת עין ;משלמת את שהופך דבר ;לברוח ,האלוהי החוק של שלי אנס לאתר ,שד לא ,יותר ;םילדי מיליונים

 אלה רק ;עולמות של מיקרוסקופית ;העולמות בחסר לוקה של ;בשר של עולמות של החוק הוא ,שן תחת שן

 ,אבי אלוהי את ;enloquecerian אלה שדים ,exsistiria אינו תשובה אם ,עבור ;תשובה הוא ,ארור תקווה נותרו

 שאבד הם ,מי לשכוח אני ;שדים אותם ממיר ,חופשי רצון רוחנית שמקורם הגאווה את ;לס'אנג בלוס חושב אני

 בממלכת ביותר הגדולה היא ,יצור ,מנוסה יותר ;עולם אור יהוה האלוהית אבא כי ,הייתה כתיבה ;בחשכה

 מאשר יותר קל כי ,הייתה כתיבה ;הראשונים הם ,יועבודות על ;לעצמם בחרו שהם הוא ,לבחור ,לפיכך ;השמים

 ;האלוהי הצדק את נוקשה היא כיצד ,מסביר ;משמעויות יש ;שמים במלכות אנס לאתר מאשר מחט של גמל בין

 אלוהי" חיים בעלי קיימים לא ,יוצר עבור ;שמים במלכות מעולים הם ,חיים בעלי שנקרא מה את מוכיח הוא

 אלה אלוהית חיים של מבחן הוא ,חיים בעל רעיון את ;הם הפיזיים הצורה את להם יש ;ילדים קיים רק ;ממקומם

 ,מסוימות רוחות כמו ,הוא כי ;אותו של פילוסופיה על חקר ;חיים בעלי" להיקרא ביקשו הם ;חריפים משקאות

 מה ,רק לא ;נבדק הוא חיים רוח כל כי ,היה כותב ;פילוסופיה כי נבדק ביקש ;האדם דל monitos להיות ביקש

 כך כל הוא הצדק אלוהי יהוה אבי אלוהי אל פחות לא אחד אף ,היטב ;רגישים יצורים כל כי ,אך ;אדם שנקרא

 עם שנפער המבט הוא ,האדם חיי ;כך יותר אפילו ;אינסופית את איבד הוא ,אנושי יצור של חשיבותה כי ,עצום

 בגן בממלכת ידוע לא כמעט הוא ,האדם חיי ;כך יותר אפילו ;האדם את מורגלת ,אדישות אותה עם ;אדישות

 ,יודע ואתה ;התנועה חיי חיים ,הלכת כוכבי התקשרו רבים כי ;מקום איבד ,מוזרות אבקות אלה כי ,ידוע רק ;עדן

 ,לפיכך ;שבק לא מילים שלי אלוהית יותר ;יעבור הארקה :כתוב היה זה ;העולם היה זה מה של זכר אין ,נתון כי

 את גם כמו ,כמות כך ;מחלתו בגלל ,עולמות מייצרים עדיין הוא ;עשה היה האור ,אור ויהי :יםמיל האלוהי את

 משלו ;פילוסופיה חיים יש ;סולרית מוצא הוא ,ישו אלוהי כי מלמדת ,רישום טלפתי אלוהי את ;לדמיין יכול המוח

 כוכבי על ,שוב-נולד ,ישו אלוהי את ,כבר ,לחיים מתעוררות ,הארץ כדור פני על כן לפני ;ידיים הקדוש השילוש

 ,לילדים חשיבה עצמו את מרחיבה למין ,הקדוש השילוש את ;גבול אין ,אלוהי אינו שלטונו את ;האחרים הלכת

 א-ב שלו המהפכני במידה מקביל ,חשמל כי ;הגופות את חשמל של חלק לך שיש כל ;האלוהית ירושה

 לא ,עדיין ,מיקרוסקופית אבל ;מחלתו בגלל קרוסקופיתמי ואתם ;גדול חלק הקדוש השילוש של מיקרוסקופית

brillais; עדיין predominates, עם ;בשר Sequel יש רוח ;שוב נולד יש ,להבריק מסוגל להיות כדי ;יצרו של 

 לכן ;בשר של tangibility חורג רוחנית בהירות את כי ,נתון המגיעים ;בשר של המתחלפות גופים דרך לעבור

 החלטת תבוטל היא ,הבשר הכנת ;השמש כמו מואר להיות הופך הוא ,ידע כי לומר כדי ;בשר אהו חלש : נכתב

 ;היקום של מחלתו בגלל כל נענים אלוהי תהליך זה ;בהיר פיזי גוף לכדי אותו ,הידע כל כי ,לומר רוצה ;הועדה

 ,בשר של יצורים היו הם ;שמים מלכות נהדר להיות כדי ,בשר של יצור יש שכן ,ביותר הצעירה היחידים היו הם

 הוא ;הקדוש השילוש בשם ;אוניברסלי ידע אלוהי את מהווים ,בכללותו Sun את ;עוד העולמות אלה לשירותים

 ,ההבדל עם ;השמש אלוהי היה פניו ;נוזלים שמשית חייך פניו ;למלך דמית בהירות משה אלוהי את כמו ,היא גם

 פלאי מגדולי אחד היה ,אלוהי כוח זה ;שלו מוח ידי על נשלט היה כי ;מגנטי כוח אלוהי ומשאירים ,בהירות כי

 עשיתי ;בדם הנהר ,הפך הוא ;המים את פתח משה ,שכלי כוח זאת עם ;הדיבוק בו יש כמה דעתו כי ,הטבע

 עם ,לראות מה הרבה יש ,כסופים מלאכת את ;יהוה אבי אלוהי של אינסופית כוח את ,האלוהי רבים אותות

 להגיע יכול לא אחד אף ;בשר כל יש הנביא כמו ;משלו חוקים ;נשגבים למשימות גם הם ;והיתאל אלה סמכויות

 את לקדם כדי ,אבא הנצחי האלוהי את שווה הוא ,מהם ;שלהם הרוחני סמכויות אין אם ,נביא להיות כדי

 ,הארץ את ביםעוז אתם כאשר רוח כל כי ,לשכוח אסור ;עת בכל אותו הוא ,ראוי כי פירושה אלוהית ;העולמות

 מאה ;עדן גן הוא הזמן ;הארץ מן חומר הזמן לא הוא ;אחר זמן לוקח זה ,שם ;מעלה של העולם את הולך הוא

 ;שמים מלכות את רגע עובר כצל רק היא ,הארץ את שעובר פעם בכל ,לפיכך ;השנייה celeste מקביל ,מטה

 מעל ,יהוה פולחן את לך והיה :אמר אשר ;והיהאל המנדט פי על חי ,האדם רוח כל כאשר ,חוקית היא זו דוגמה

 להזין תוכל ,בארץ בנו אין ,שלי האלוהי המנדט פי על כלומר ; עצמך על ידי על ;העושר כל על עבור ;הדברים כל

 שנים מאות לפני מאז ;העולם את להזעיק כדי היה ,זו פילוסופיה ;הכסף את משמש כל כי ;שמים ממלכת את



 הוא מה ;לוקח הוא מה של nutrete ;נוסע הוא כך משום ;חומר של טוב ידע של העץ של אוכלים אינם :רבות

 ;כנות עבודה חיי ערך שווה הוא מה ;אפיך בזיעת ,לחמו את להרוויח תוכלו ;המוסריות ומרוויח ,מאמץ לוקח

 בוודאי ;נייםוע עשירים יוצר :אמר לא הוא ;עשיר קבל :אמר לא הוא ;אחיך אל ניצול :אמר לא ,אבי אלוהי יהוה

 אחרת הודעה ;הראשון היה ,צנוע כל כי ;המצפון פי על ,gobiernate :הוא ,אבי אלוהי את לומר רצה הוא מה ;לא

 בצד כי לדאוג :אזהרה אחר ;שמים במלכות עשיר איש עבור מאשר ,מחט של גמל בין מאשר יותר קל" :אומר

 מאמין מי ;פגום ,מימין ;ילדים העסקת ;האיש של בנו הוא ;אנשים משמאל ;ממש של immoralities של ,שמאל

 הרוחני הוא ,האנושי ידי-על שהומצאה במשהו ולהתמיד !החולמים ;בשר תחיית את לקנות הולכים הם ,בכסף

 כי ,תואר כגון ,אחרים עולמות על קרה זה ;העליון המנדט את בחשבון לקחת לא ,אנושית המצאה כי בגאווה

 אדם לבדוק כדי רבות קריאות :כתוב היה כי ונפלאות יפהפיות הסיבה זו ;להחל מן נמחקו הללו העולמות

 Sun מואר להיות ,רוח לכל מובילה האלוהית ירושה ,השמים ממלכת לתוך להיכנס כי ,נבחרים מספר ;פילוסופיה

 פיתמיקרוסקו עד למצוץ מסוגל הוא כי ,כבוד מקסימום הוא ,שמים מלכות ;האלוהי החוק זה פחות לא ;התבונה

 כי מלמדת ;עושר כמו ;השפעה שטנית להביא צריך לא אתה ;לחזור עליך ,נקיים לחזור כדי יותר ;השמאל ;מעט

 הגיע הוא שבו ,המקום אל חוזר אתה כאשר ,רוח ,חסך לא ;אדמה chimera רק הנמשך משהו של ,לתפוס יש

 ,לחיים נולד כי ;השנייה ידי על שנית ;אדמה המושקע הזמן של וחשבון דין למסור חייב הוא ;הוא נהפוך ;רגעית

 ;הקללות כל את ;רוח זמן בזבוז היא ,העושר כל ;עושר מייצג לא לעולם ,אולתו וברב ;בשמי קרא שהוא עד

 שני לשרת יכול אחד :הייתה כתיבה ;שמים שערי את סגרו הם ,העושר את כי ;חייהם את עזבו הם כאשר

 קיבל כבר יצור כי ,לכם מחכה מה לדעת ;עושר של מוגשת יצור אם ;יהוה מגישה או ,שפע מוגשים או ;אדונים

 את ,שמים במלכות צמצום ,בארץ׃ ארום הוא ;הזוהר האלוהי את להזין ניתן לא ;קדושה תוספת אין ;פרס את

 בשר של מורכבת מולקולה כל כי ;לככרים בריתות של אינסופית אינסופית היא ,ישו אלוהי של פילוסופיה האלוהי

 אינסופית שבה ,היחידה הסיבה היא ;הארץ כדור על יהיה כי ,פילוסופיה רק את מייצג ,ישו האלוהית ;ורוח

 מבלי ;אלוהיים בצווים את השביע ,חיי מודל של תוצר היה הוא ;אדם חיי של בדיקות את קרא ,חריפים משקאות

 ביותר הקרוב הוא ,ילד של פיההפילוסו ;ילד של שלהם הפילוסופיה את זה ,זה של מיקרוסקופית חלק ולא ,הפר

 של המדע כי ,היחידים הם ;מנהגיו ,לפגוע או ,מחויבים אינם הם ;טהור לב הם ;שופרות במאה הפילוסופיה דבר

 השטן ,פעם כמו ;החדש לעולם ליפול לא ;להיעלם ,האנושי ידי על שנוצרו ,אחרות תורות כל ;רקוב לא ,היטב

 הם ,הגדולים הרוחניים המדריכים את ;שמים מלכות זאת יודע אתה ,ילדים-רוחות ;השמים ממלכת לתוך נכנס

 הם ,טלוויזיה מסכי על המופעל שמש דוד של פסל ,בדחילו לצפות ,תקדים חסר ההמון ;נצחים לפני ;לימדו

 ;יהיה אשר ,העולמות את לראות תוכלו שם ;קץ אין ;עיקרון הוא לא כי ;טלוויזיה יוניברסל ,אותם כמו אותו רואים

 מתפשט ,שנולד יצור כמה של הרעיונות כל ,אחרות במילים הם ;במלחמה העולמות galactic ;עולמות הם

 ,פיתוח ,הלידה עד ,ילדים-רוח את ,שם ;העצום עולמות הפכו ,הנצחי הזמן חלוף עם כי ,רעיונות ;חשיבה היקום

 פלנטריים ראה ;היקום בתוך הפצצה ,מיקרוסקופית רעיון כיצד ,אלוהי תהליך כל את ראה ;העולמות של ייסורים

 ;השראה ומעורר גאוני כמה מאשר יותר ,לפיכך ;בעולם בעולם משודרות ,רבות פעמים כי ;נפלאים סיפורים

 בעתיד להתעורר שם עבור ;השמים בממלכת ,שרואים מה של מעורפל רעיון אלוהי ,שלך בתודעה שמירת

 ,שנולדו הילדים את ,שם ;בעולם לקבוע כדי הנביאים םה אלו ;הלכת כוכבי של' הקישורים את שהפך ;תורות

 הקטגוריות כל ;הלכת כוכבי remotisimos ב משימה לי יש רוצה אחד כל ;האלוהית תוכניות ,וללמוד ילהיבו

galactic; כדור פני את מיקרוסקופית השייך כדי ;בשר של העולמות הם ,ביניהם ;החיים צורות של אינסופית 

 פני אל מגיעים ,יהוה הנצחי אביו לו קרא ,ישו ,בכור אלוהית השמש בו היה ;אבקות הידועים הלכת כוכבי ;הארץ

 כדי לא הגיע הוא ;ישו אלוהי של האלוהית תורת את ללמד כדי ;אהבה של חדש חוק ללמד כדי ,הארץ כדור

 כבר הוא ;רץהא כדור על נבדק היה כבר הוא ;המנדט את מילא כבר ,הכוח את לכן ;בכוח השימוש את ללמד

 את נא המטיר לא כי ;החיים של חדשה דרך ,לעולם אותי הביא ישו ;כיצור האדם את ,משלו התפתחות שימש

 ;הרשאות את קיללו jeopardise ראיתי ,נבלים ,שדים אלה ;הארץ כדור את קיבל הוא שבו ,בעידן האכזרי מלכי

 ,זהים חריפים משקאות ומודרני עשיר ;אדמה ייןעד קורה מה ,שלב ;סולרית בכור ,נהרג ,רב עניין מביעים לכן



 ;שלך במדינה שקורה כפי ;להרוג גם ,אמביציה שדים רסן חסרת השתלחות של אלו ;הארץ כדור של העיקרון

 ידי על בידיעה ;להם מחכים ,שינים-דמעות ;הצדק אלוהי הוא ,הקיפול את זהה כי ,ארור אלו יודעים לא הם

 הן מאז ;בעולם לשלוט הראשון היה ;אבי אלוהי יהוה לפני הראשונים הם דעתי לעניות כי ,מוסר המוסר

 -.שמים במלכות הראשונות

 והאחרית הראשית

  

ALPHA AND OMEGA 

CIENCIA CELESTE, ALFA Y OMEGA, DIVINA REVELACIÓN ALFA Y OMEGA, 

ESCRITURA TELEPÁTICA, DOCTRINA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, LOS 

ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS AP. 5, … continua 

TRADUZCA DESDE LOS ENLACES ORIGINALES, LEA, INVESTIGUE,  ANALICE, 

COMPARE, SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA LIBREMENTE   
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