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Taip berniukas; Mes ir toliau su Dievo koncepcija, kad išmokė mano Dievo įsakymų; Jei visos žmonijos
vadovavosi jų, aš jus patikinti berniukas, kad šį žmoniškumui, yra poreikis tik Dievo sprendimu; Dievo
įsakymų, buvo suteikta į pasaulį, taip kad per juos, ar visos Dvasios, jų bandymas gyvenime; Buvo
nustatytą Intuityviąją paiešką, kad visi spiritiniai, nežino gyvenimo pasauliuose mėsos; bet jie žinojo,
kad anksčiau ar vėliau, jie būtų įrodyti tam tikrų filosofija; ne tik žmogaus filosofija; tiriant planetas,
yra begalinis; jie niekada nebus riba; ar niekada turėjo Dievo Dievo avinėlis yra Dievo meilė ir
nuolankumas, už mąstymo padaras įgaliojimai. visi blogai vadinami gyvūnų, tik Dievo Agni, yra
unikalus nekaltumą; Ji nesusijusi su bet kokį veiksmą jėgos; jo jautrumas, pelnė jam Dievo
preferencija, laisvos valios dangaus tėvas Jehova; Nuolankumas, yra Dievo Agni; ir be nusižeminimo,
niekas patenka į dangaus karalystę; parašyta tai, kad ji yra lengviau patekti į kupranugarį Pro adatos
nei pažeidėją mano Dievo įstatymas, apie dangaus karalystę; kiekvieno žmogaus dvasia kalbėjo su
Dievo Agni, prieš atvykdami į gyvenimo; įrodymas visi žmogaus dvasios, gyrė jį į dangaus karalystę;
Visi vaidina į dangaus dieviškąja, buveinė; Čia, bet kuris vaikas, nėra gyvūnų; jie visi sūnus to paties
tėvo; Nesvarbu, koks jūsų fizinė forma, arba jo filosofija; į dangaus karalystę, visi yra telepatiškai; nes
visi būti amžinąjį šlovės; kaina begalybės prakaitavimas į priekį; – begalybės planetų; kaip parašyta tai,
kad kiekviena dvasia, jis turi atgimti, norint pasiekti Dievo karalystę; Tai reiškia, kad kiekviena dvasia
turi lankoma iš materiali Visata; praeina iki begalybės planetų; pabandykite begalybės filosofijomis; ir
visi jie yra vienas iš Dievo būdų, atsižvelgiant dieviškąją Dievo avinėlis; visų formų, yra saulės Dievo
nekaltumo; nes visi turi tą patį principą; Niekas yra gimęs į dangaus karalystę; Nes niekas turi, visą
amžinybę; Jei ne tėvas; visi be išimties, yra dieviškai antraeiliai, meilės, Dangiškasis Tėvas; ir šitą
dieviškąją meilę, yra gyvenimo ir platus; vyksta tėvas, ir pažanga vaikai; amžinybėje, jo dievišką
dvasinę hierarchijas.

Taip berniukas; Aš žinau, kad nereikλtψ palikti galvoti apie brolis jewelry Ondania Juvelyrika; Aš žinau,
kad pasaulyje bus niekina nes jis išdrįso parduoti penkis šimtus ginklų, Dievo avinėlis; Jis bus
prisimenamas visos kartos, kaip modernus judas; taip pat jam, ten savo pasaulyje, milijonai
ambicingų; tai jie ne trepidan parduoti savo amžinybę; todėl aš sakau, mažas berniukas, kad šis
demonas komercinės ambicijų, ašaros kraujo bus verkti; Jis paklaus pats Dievo avinėlis, būti prikelti
naujas kūnas; Ji paklaus kaip paklausti mln, back to yra vaikas; bet jūs negausite nieko; arba teisę
naudotis gyvenime, Dievo Agni sidabro; simbolis švara ir sąžinės, kiekvieną iš jų; Šiek tiek laiko mes

davė jam, kad jis kontroliuojamuose; Tai vienas iš milijonų, kad prakeikimas aukso; prakeikti savo
muitinės formalumams atlikti; prakeikti savo tėvams; ir jis jo kuklus širdyje; tie, kurie pagarbiai Dievo
žodį; kažkas panašaus, ar Šis spiritas, į kitą pasaulį; Jis gyveno žadinimo filosofija, trunkantis, trunka
efemeriškas gyvenimo mėsos; Jis šeriamas nuo filosofijos, kad nėra numatyta nei amžinybę, nei į į
dangaus karalystę; Taigi tai įvyks skambučius, turtingas pasaulio; jie prakeikimas tėvą ir motiną;
viduryje, verksmas ir dantų zgrzytanie; priežastis yra labai paprasta; dieviškasis teisingumas, o
daugiau gerovės pasimėgauti žmogaus dvasia, sunkesnis yra Teisingumo; vykti per Dievo žodį, kad visi
yra lygūs prieš Dievą; Todėl, žemės, vyriausybė turi būti vienodas visiems; Taip, todėl nebuvo atliktas,
tai buvo grupė, demonai, kurie matė šios taisyklės buvo geras verslas; pasaulis žino šių demonų, kurie
neatsižvelgė į mano Dievo įsakymų, iš kapitalo; jie yra kūrėjai, gero mokslo; šių prakeiktas, yra
pasaulyje, turtingųjų ir vargšų; iš šių demonų, sausumos pasaulis bus dieviškai juzjado; jie yra
nusikaltėliai, verksmas ir dantų zgrzytanie dantys, milijonai ir milijonai mano kuklus vaikų; daugiau, ne
demonas, pažeidėją mano Dievo įstatymas, bus pabėgti; tai daro jį mokėti; akis už akį, dantis už dantį;
Tai pagal įstatymą pasaulių šviežią mėsą. netobulas pasaulis; Mikroskopinis pasaulių; vienintelė viltis,
kurias dar šios damned, yra atgaila; Todėl, jei atgailos enloquecerían Nr exsistiria, šie demonai; Dievo
Tėvo, sukurta angelai; ir pasididžiavimas, sklindančius iš SAVANORIŲ dvasinio, jas demonai; Aš
pamiršti kas, pasimetęs ir tamsoje; parašyta buvo, kad Dievo tėvo Viešpats yra amžinos šviesos; ir tuo
pat metu daugiau patyrė padaras, yra didžiausia Karalystėje dangaus; Todėl išrinktieji, buvo atrinkti
patys; iš jo darbų, jie pirmieji; buvo parašyta, kuris yra lengviau, tarp camel Pro adatos nei
prievartautojas Karalystėje dangaus; Tai turi daug reikšmių; paaiškina, kaip griežtai yra dieviškasis
teisingumas; Tai rodo, kad gyvūnų skambučiai, yra didelis, į dangaus karalystę; kaip kūrėjas, ne
gyvūnų exsisted, jo Dieviškoji abodes; tik exsisted vaikams; turėti fizinę formą turintis; gyvūnų sąvoka,
yra Dievo lenktynių gyvenimo, šiais stipriaisiais gėrimais; Jie paprašė iškviesti gyvūną; ir jie paprašė,
kad atitiktų tokius principus; pvz., tam tikrų spiritinių gėrimų, jie paprašė, kad žmogaus beždžionės; ir
jie turi būti ištirti šios filosofijos; parašyta buvo, kad kiekviena dvasia yra išbandyti gyvenimą; ne tik,
kad žmogaus vadinamas; bet visiems žmonėms; Niekas yra mažiau Dievo tėvo Viešpats; dieviškasis
teisingumas yra tokia didžiulė, kad svarbą yra žmogaus kūrinys, prarandama Begaliniojo; dar daugiau;
žmogaus gyvenime, ieško, žiovulys abejingumas; su pačiu abejingas, kuris yra naudojamas žmogaus.
dar daugiau; žmogaus gyvenimas, yra beveik nežinoma į dangaus karalystę; tiesiog žinau, kad tie
polvitos, prarasta erdvė; Daugelis vadina planetų, gyvenimo gyvenimo automobiliu; ir žinau, kad
kuriuo trumpąją, negali būti jokių pėdsakų, kas buvo pasaulyje; Tai yra rašė: bus perduoti žemės;
daugiau mano Dievo žodžiai bus niekada praeis; Todėl Dievo žodžiai: šviesos, ir buvo šviesa; Dar ji ir
toliau gaminti pasaulių ir Suns; tokiais kiekiais, kaip protas gali įsivaizduoti; Dievo telepatiškai piešimo,
mokomi, kad Dievo Agnus Dei, yra saulės kilmės; turi savo gyvenimo filosofija; yra jo paties
išsiplečiantis Trejybės; prieš kad planeta žemė, kilti į gyvenimą, jau, dieviškojo Dievo avinėlis, gimė dar
kartą, kitose planetose; savo Dievo karalystė neturi, taip pat turės neribojamas; Trejybės gyvenimas,
daugina ir plečia savo mąstymo vaikams, Dievo paveldėjimo; Visuose yra elektros energijos dalį savo
organų; kad elektros energijos, atitinka savo evoliucijos priemone, mikroskopinių dalis platus

Trejybės; Jūs esate mikroskopinių padu; bet taip mikroskopinis, kurie dar nešviečia; Jis vis dar
dominuoja tavyje, kūnas; su jos palydovas aistras; kad galėtų šviesti, jums turi gimti iš naujo; dvasią,
turi tekėti iš eilės organų mėsos; atvykstantys tam tikru momentu, spindi dvasinė, pralenkia
apčiuopiamumas šviežią mėsą. tai kodėl ji buvo parašyta: silpnas yra mėsą. Tai reiškia, kad žinios,
tampa spindi kaip saulė; Prašome padaryti kūną, negaliojantis; ir tai reiškia, kad visos žinios yra
transformuojami į fizinį kūną ryškiai; Šis Dievo procesas atitinka visus Suns dalis. jie buvo maža, nes
tai padaras mėsos, didelės, į dangaus karalystę; jie buvo būtybių iš kūno, milžiniškas pasaulių, kurie
daugiau; Šuo kaip visuma, yra universalus dieviškąją žinias; vadinamas Holy Trinity; Taigi, kaip Dievo
Moses shine šlovę ir didybę; jo veidas kilo saulės skystis; jo veidas buvo a Dievo saulės; skirtumas, kad
kad ryškumo, jis paliko Dievo magnetinės energijos; kad jis kontroliuoja savo proto; šią dieviškąją
galią, buvo vienas iš didžiausių stebuklų, kad bet protas turėjo; su šios psichikos galios, Moses atidarė
vandenyse; sukurta, kraujo upės; Aš padariau daug Dievo ženklai, begalinis galios dangaus tėvas
Jehova; sidabro laivų, yra labai susiję su dieviškojo įgaliojimus; Juose taip pat yra didingas misijas; į
savo įstatymus; Kaip juos turi visi pranašas mėsos; Niekas gali tapti pranašas, jei jūs neturite savo
Dvasios galių; iš jų, Dievo amžinasis tėvas, remiasi į feed pasaulių; Dievo vidutinės, kad naudoja, yra
tas pats, bet kuriuo metu; Ji neturėtų būti užmiršti, kad visų dvasia kai jis palieka žemės, eina į
dangaus pasaulyje; Ten eina dar kartą; Tai ne metu žemės; yra dangaus laikas; Žemės a., atitinka
pasidaro šviesiai mėlynas antra; Todėl kiekvieną kartą, kai jis vyksta žemėje, yra tik akimirka į dangaus
karalystę; Šis pavyzdys galioja, kai kiekvieno žmogaus dvasios, gyvena pagal Dievo įgaliojimai; Jis sakė:
garbina savo Viešpatį, visų pirma dalykų; iš visų turto; iš apie save; Tai reiškia, kad pagal mano Dievo
įgaliojimų, bet sausumos sūnus, galite įvesti į dangaus karalystę; Nes visi turėti naudojamas pinigus; Ši
filosofija, ir buvo patariama pasaulyje; Nuo prieš daugelį amžių: nevalgykite nuo medžio pažinimo
gero medžiagos; nes ji perduodama; sočius pats su kas kainuoja; Ką daro pastangas, ir gauna už
nuopelnus; jūs uždirbti duonos iki prakaitas jūsų žmonės; kas sudaro visą gyvenimą sąžiningai darbo;
Dievo tėvo Viešpats, sakė: sprogti jūsų brolis; ne sakė: praturtėti; ne sakė: sukuria turtingųjų ir vargšų;
tikrai nei ne; Ką reiškia Dievo Tėvo, yra: reglamentuoja jums, pagal jūsų sąžinė; visi Kuklus, Būk
pirmas; Kitas pranešimas sako: yra lengviau, tarp camel Pro adatos; kad per daug į dangaus karalystę;
Kitas pranešimas: t. y. rūpintis į kairę, dešinę; amoralumas kairėje yra žmonių; yra sūnus, vyras; sūnus
darbą; ir teisę, yra sugadintas; kurie mano, kad pinigus pirks resurrectionem kūne; apgauti! vis kažką
sugalvojo žmogaus protas, yra puikus dvasinis kai tai žmogaus išradimas, neatsižvelgiama į
aukščiausius įgaliojimus; Tai įvyko kitų pasaulių; kurios šių pasaulių ištrynimo iš agregatų; Todėl buvo
dieviškai parašyta: daug skambučius ir pabandys žmogaus filosofija; ir kelių išrinktųjų, kurie pateks į
dangaus karalystę; Dievo paveldimo turto veda į kiekvieną dvasia, tapti ryškios saulės išminties;
Niekas nėra mažiau šio dieviškojo įstatymo; dangaus, Karalystė yra didžiausios šlovės, kuri gali
pretenduoti į mikroskopinių padaras; Ji išėjo; daugiau į jį, turi būti išvalyti; Jūs neturėtų sukelti
demonic įtaka; Kaip yra daug turto kad moko jus buvo pasisavinti, kažkas, kad trunka tik chimera
žemėje; bulvarinis, mano dvasia, kai jis grįžta į vietą, kur buvo trumpam; Priešingai; Jūs turite pateikti
ataskaitą apie laikas, praleistas ant žemės; Antrasis iš sekundės tikslumu; Nes jis gimė gyvenimo, kol

jis buvo vadinamas į dangų; didybė, niekada reiškia turtus; visas turtas, yra laiko dvasia; visi prakeikti
Kada liko gyvenimą; kaip turtas, uždaro les dangaus vartus, parašyta buvo: negali tarnauti dviem
meistrψ. turtas yra įteiktas arba įteiktas Viešpats; Taip padaras pasinaudojo turto; žinant ko tikėtis, šis
kūrinys jau gavo savo atlygį. neturi Dievo to; Ne įveskite Dievo šlovės; toks didelis, žemėje, ir
Karalystės dangaus; Dievo dieviškąją Dievo avinėlis, filosofija yra begalinis begalybės cherubs
sąjungas; kurie komponuoja kiekviena molekulė kūnas ir dvasia; Dieviškąją Dievo avinėlis, yra unikalus
filosofija, kurios lieka žemėje; Tai vienintelė priežastis, kad Begalinės Dvasios, vadinamas įrodymas
žmogaus gyvenimo; Ji yra gyvenimo modelis, kuris atitinka Dievo įsakymų; Nepažeidžiant, net
mikroskopinių daliai; Tai vaiko filosofija; filosofija, vaikas, yra arčiausiai dalykas angelų filosofija; jie
daugiau tyrą širdį; jie užsiima, nei korumpuoti, jų muitinės; jie yra vieninteliai, kurioje gera, mokslas
yra ne rotted; visų kitų filosofijos, sukūrė žmogaus protas, išnyksta; jie nėra nauji pasaulyje; kaip ir
anksčiau, velnias yra sudaręs į dangaus karalystę; espiritus-ninos, žinau, kad į dangaus karalystę;
puikus dvasinių vadovų, mokomi; iš amžinybės atgal; precedento neturintį minios, yra nustebinti,
milžiniška saulės TV ekranuose; pamatyti juos, universalus televizijos; Ji yra be pradžios; ir neturi
pabaigos; Yra pasaulių, kad nebuvo ir nebus; atrodo keista pasaulių; Pasaulių karas; kitaip tariant,
matyti visas idėjas, kiek padaras gimimo, platus visatoje mąstymas; idėjos, kad amžinojo bėgant, jie
tapo milžiniškas pasaulių; Ten, espiritus-ninos, liudytojas gimimo, vystymosi ir agoniją pasaulių; jie
mato Dievo procesas, kaip mikroskopinis idėja, pasirinkta planetos; jie atrodo nuostabus planetinės
istorijos; kad jis dažnai yra perduodami pasaulyje pasaulyje; Ten yra, daugiau nei bet kuris įkvepiantis
genijus; atsižvelgiant į tai, yra neaiškus ir Dievo idėja, pristatoma į dangaus karalystę; iš ten ateis
ateityje doktrinos; muitinės, kurios transformuoti į planetų; kurie pranašai į tikrą pasaulį; Ten,
pirmagimis sūnus, įkvėpė ir tyrimas, Dievo planus; visi norime misija į tolimas planetas; visos
Galaktikos kategorijų; begalybės formų gyvenimo; tarp jų yra tie pasauliai, mėsos; kuriai priklauso
mikroskopinių planeta žemė; planetų žinomas kaip milteliai; Nebuvo kur Dievo first Solar, Kristus,
vadinamas Dievo amžinąjį tėvą, ateiti į žemę mokyti naują įstatymą meilės; mokyti Dievo doktrinos
dieviškąją Dievo avinėlis; Ji neateina mokyti jėgos; nes jėga, jis jau įvykdytos įgaliojimus; Ji jau buvo
išbandyti angl. Ji jau įvykdė savo raida žmogaus tvarinys; Kristus atnešė pasauliui, naujas būdas
gyvenimo; Tai buvo ne tas prakeiktas karaliai žiauriai laiko, jis atėjo į žemę; Šių demonų, sukčiai,
atrodė pavojinga jų prakeiktas teisėmis; Štai kodėl jie susidomėjo ir nužudė pirmagimis saulės;
atsitiko, kas dar vyksta žemėje; šiuolaikinės turtingas, yra patys spirito, principo žemės; Šių demonų
pernelyg didelės ambicijos, taip pat nužudyti; kaip jis vyksta į savo šalį; nežinau tai prakeikimas, kuris
pats kartų yra dieviškasis teisingumas; verksmas ir dantų zgrzytanie, laukia jūsų; žinoti moralės
instrukcija, Kuklus yra pirmasis prieš Dangiškasis Tėvas Jehova; jie turėtų būti pirmas valdyti pasaulį;
kurios yra pirmasis dangaus Karalystės.
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