Бурханы тэнгэрлэг Хурга, Түүний бурханлаг САНАА, Мөнгө бурханлаг Хурга,
Хурга хийсэн даруу зан, Хүч чадал, бардам зан нь Бурханы тэнгэрлэг Хурганы
ШИНЭ ширэнгэн ой, HUMANA.Хүү Тийм ээ, Бурхны гүн ухаан нь миний тэнгэрлэг зарлигийг зааж нь бид
үргэлжлүүлж, бүх хүн төрөлхтөн тэднийг удирдаж байсан бол, би та нарт миний
хүү гэж хүн төрөлхтнийг, бурханлиг шийдвэр хэрэгтэй биш юм баталгаажуулах;
Бүр сүнс, амьдралын туршилтыг хийж тэднээр дамжуулан болохоор тэнгэрлэг
зарлиг дэлхийд өгсөн; бүр сүнс, махан ертөнцөд бүх амьдралыг мэдэх мөч
байхгүй байсан тул, Гэхдээ тэд хэзээ нэгэн цагт тодорхой нотлох философийг
мэдэж байсан; нь зөвхөн хүний гүн ухаан, туршилтын гариг, учир нь тэд эцэс
төгсгөлгүй юм; Тэд хэзээ ч хязгаар байх; Тэд хэзээ ч байсан, Бурханы Хурга,
Бурхан бүх бодох бүтээл хайр, даруу төлөв бурханлаг зарлиг юм; муу, зөвхөн
тэнгэрлэг Хурга бүх мэдэгдэж байгаа мал, зөвхөн гэнэн юм; хүчин ямар ч үйлдэл
холбоогүй учир, түүний мэдрэмж, түүнд тэнгэрлэг Эцэг нь ЭЗЭНий чөлөөт хүсэл
нь бурханлиг давуу олсон байна; Даруу байдал нь Бурханы Хурганы байна;
даруу төлөв ч, хэн ч тэнгэрийн хаант улсыг орж, бичигдсэн байдаг, энэ нь
тэнгэрийн хаанчлалд миний тэнгэрлэг хуулийг зөрчсөн нь илүү зүүний сүвэгчээр
тэмээ хялбар байх; бүх хүний сүнс нь амьдралын туршилтын ирэхээсээ өмнө,
тэнгэрлэг Хурганы ярьж, бүх хүний сүнс, тэнгэрийн хаанчлалд түүнийг магтаж, л
тэнгэрийн орон тийш тоглож, Тэнд, хүүхэд бүр байгалийн биш юм; нэг л Эцэгийн
хүүхдүүд; үл хамааран өөрийн биеийн хэлбэр, эсвэл гүн ухаан, Тэнгэрийн хаант
улсад хүн бүр telepathic байх; Бүх мөнхийн алдар сууг хүрсэн байх; бөгөөд энэ нь
урд хязгааргүй хөлрөх зардал; хязгааргүй гариг байх; энэ нь бичигдсэнчлэн, бүр
сүнс дахин төрөх ѐстой гэсэн Бурханы хаант улсыг хүрэх; энэ нь, сүнс,
материаллаг орчлонгийн нь мөргөл гэсэн үг, хязгааргүй гариг дамжин өнгөрөх;
эцэс төгсгөлгүй шалгах философийг; мөн тэд бүгд Бурханы Хургыг авч тэнгэрлэг
бурханлаг хэлбэр нэг юм; бүх хэлбэр, тэнгэрлэг нар гэм буруугүйг чанартай;
тэдгээр нь бүгд ижил зарчмыг байх; хэн ч тэнгэрийн хаанчлалд агуу төрж байна;
хэн ч нийт мөнхийн юм, учир нь, бус, Эцэг бол; Бүх эс тооцвол ямар ч, тэдгээр нь
тэнгэрлэгээр Бурхан Эцэгийн хайр харьяалагдана; мөн энэ нь бурханлиг хайр,
амьдарч, өргөн цар хүрээтэй байх; Эцэг ахиц дэвшил, ахиц дэвшил болон хүүхэд,
, үүрд мөнхөд түүний тэнгэрлэг шатлал байлгах espirituales.-

Хүү Тийм ээ, Би та нарыг ах Ondania үнэт эдлэл алт мөнгөний дарханы бодохгүй
байж чадахгүй бол мэднэ; Би хүн бүр үзэн яддаг мэднэ; Тэр таван зуун титэм,
Бурханы Хургыг худалдах зүрхлэх нь үгүй, учир нь, Энэ нь орчин үеийн Иудас
шиг бүх үе санаж байх болно; Түүн шиг, тэнд таны ертөнцөд томоохон сая,
өөрийн үүрд мөнхөд борлуулж чадахгүй trepidan; Тиймээс би чамд хүү,
арилжааны шунал энэ демоныг хэлж цус нулимс уйлж болно; Бурханы мөн
Хургыг асуух, энэ нь шинэ махан биед дахин амилсан байна; сая сая буцааж
хүүхэд байхаас, асуух болно хэрхэн асууж, харин та нар юу ч авах; буюу баруун
амьдралд тэнгэрлэг Хурга Мөнгө ашиглах; эрүүл ахуй, тус бүр нь ухамсрын цэвэр

бэлгэ тэмдэг, Бид түүнд эргэн харах хангалттай хугацаа өгсөн билээ; Энэ нь алт,
хараал сая сая нэг юм; өөрийн зан заншил зүхэх болно; Тэрээр өөрийн эцэг эх нь
харааж, , зүрх сэтгэлийн даруухан атаархах, Бурхны үгийг хүндэтгэн байсан
хүмүүс, ямар нэг зүйл шиг, өөр ертөнцөд энэ сүнсийг байв; Тэрээр үргэлжилсэн
гүн ухаан, сэтгэл дээр амьдарч байсан хэр мах нь зуурын амьдралын урт, Энэ нь
мөнхийн, эсвэл тэнгэрийн хаанчлалд орох ч хангаж чадахгүй байсан нь
философийн хооллож байв; Тиймээс энэ нь гэж нэрлэгддэг дэлхийн баян хамт
байх болно; Тэд аав, ээж хараал, гашуудаж, шүдээ хавирах дунд, шалтгаан нь
маш энгийн байдаг, Хамгийн халамжийн илүү хүнд хүний сүнсийг таалагдсан бол
тэнгэрлэг шударга ѐс, шударга ѐс байх; Энэ нь бүх л Бурханы өмнө эрх тэгш
байна гэсэн тэнгэрлэг үгээр заадаг байв; Тиймээс дэлхийн засгийн газар бүх эрх
тэгш байх ѐстой; Тэр тийм юм болоогүй байсан бол, энэ нь байсан, учир нь энэ нь
сайн бизнес байсан гэдгийг харсан захирах чөтгөрүүдийн бүхий бүлэг хүмүүс;
Эдгээр чөтгөр, харгалзан миний тэнгэрлэг зарлигийг авч биш, дэлхийн херенге
оруулагчдын мэддэг; Тэд сайн мэдлэг бүтээгчид байх; Эдгээр нь яллагдах, тэнд
дэлхийн баян, ядуу, Эдгээр чөтгөрүүдийн, газрын дэлхийн тэнгэрлэг шүүгдэх
байна; тэд гашуудаж, шүдээ хавирах буруутгаж байна, миний ядуу хүүхдүүдийн
сая, Түүнчлэн ямар ч чөтгөр, миний тэнгэрлэг хууль зөрчсөн зугтах болно; Тэр нь
эргэн тойронд явж ирдэг; нүд, шүд нь шүдийг нь нүд, Махан биеийн ертөнцийн
хууль юм; нь төгс бус ертөнц, бичил ертөнц, цорын ганц итгэл найдвар нь эдгээр
Damn нь, наманчлал бол зүүн, Тиймээс наманчлал ороогүй байна exsistiría эдгээр
чөтгөрүүд галзуу явах бол; Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний тэнгэр элчүүд бүтээв; болон
сүнслэг чөлөөт хүсэл цацрах бахархал, там болгодог; Би харанхуйд алдсан хэн
мартаж, Энэ нь тэнгэрлэг Эцэг ЭЗЭН мөнхийн гэрэл гэж бичсэн байв; Тэр
амьтныг зовсон илүү том нь тэнгэрийн хаанчлал бол; тиймийн тул, сонгогдсон нь
өөрөө сонгосон байх; Тэдний ажил, тэд анх удаа юм; Энэ нь тэнгэрийн хаант
улсад нь rapist илүү зүүний сүвэгчээр тэмээ амар юм бичсэн байна, Энэ нь олон
утгатай байдаг; Тэр бол тэнгэрлэг шударга ѐс хэр бүрэн гүйцэд тайлбарлаж, Тэд
тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн агуу нь мал шоу гэж нэрлэдэг; Бүтээгчийн хувьд
тэдний орон сууц нь тэнгэрлэг амьтан exsisted байх; Зөвхөн хүүхэд exsisted; Тэд
бие махбодийн хэлбэр байдаг байх; мал, амьтны үзэл баримтлал нь эдгээр
сүнснүүд нь бурханлаг амьдралд нь баталгаа юм; Тэд амьтан гэж нэрлэгдэх
болно гэж асуув; мөн тэдгээр нь нэг гүн ухааныг мэдэх нь асуусан, Ийм тодорхой
сүнс, тэд хүний сармагчин гэж асуухад, Тэд энэхүү гүн ухаан нь шалгаж асуусан,
Хамаг сүнс амьдралд туршиж байгаа нь, бичсэн, зөвхөн хүн гэж нэрлэдэг байх;
харин бүх амьд амьтад, Хэн ч тэнгэрлэг Эцэг ЭЗЭНий өмнө бага байна, учир нь;
Тэнгэрлэг шударга ѐс нь хүн байхын ач холбогдол, хязгааргүй алдсан байна гэж,
тийм болохоор асар их байх; бүр ч илүү, Хүний амьдрал гайхалтай хайхрамжгүй
нь үзэж байна; Мөн хайхрамжгүй нь тэр хүнд дассан байна; бүр ч илүү, Хүний амь
нас, тэнгэрийн хаанчлалд нь бараг тодорхойгүй байна; бид зөвхөн орон зайд
алдсан эдгээр polvitos онд би мэднэ; тэнд амьдрах нь маш олон дуудлага гариг;
Тэд тухайн үед нь дэлхий гэж юу болохыг ямар ч ул мөр байх болно гэдгийг би
мэднэ; Тэр бичсэн: Дэлхий болно; Дэлгэрэнгүй миний тэнгэрлэг үгс өнгөрч байх
болно; Тиймээс тэнгэрлэг үг: гэрэл бий болог, гэрэл хийсэн, одоо ч гэсэн

ертөнцийг болон Санс үйлдвэрлэх юм; төсөөлж болох сэтгэл гэж ийм
хэмжээгээр; тэнгэрлэг telepathic зураг, Бурханы тэнгэрлэг Хурга, нарны гаралтай
гэдгийг заадаг; Энэ нь өөрийн гэсэн амьдралын философийг байдаг; Энэ нь
өөрийн гэсэн өргөн цар хүрээтэй Ариун Гурвалын байдаг; гариг дэлхий өмнө
амьдралд гарч, Бурханы бурханлаг Хурга, бусад гариг дээр дахин төрсөн, Түүний
бурханлиг хаанчлал юм болно, ямар ч хязгаар; Ерөөлтэй еэ! Гурвал, үржүүлэх
болон өөрийн бодож хүүхдийн өргөжүүлэх амьдрах нь, тэнгэрлэг өв, бүх биед нь
цахилгаан хэсгийг байх; гэсэн цахилгаан эрчим хүчний түүний хувьсал хэмжээнд
өргөн цар хүрээтэй Ариун Гурвалын нэг бичил хэсэгт харгалзана; бичил сол sóis;
Гэхдээ ийм бичил, одоо ч та гэрэл байх; одоо ч гэсэн та нарын дотор
давамгайлж, мах, түүний туслах хүсэл эрмэлзэл байх; гэрэлтүүлэх, та дахин
төрөх ѐстой; Сүнс махан дараалсан байгууллагаараа уламжлан явж байна; оюун
санааны хурц гэж махан tangibility илүү, тухайн үед ирж, гэж бичсэн сул мах
яагаад байгаа юм, Энэ мэдлэг гэдэг нь нар мэт гэрэлтэй болсон; Мах цуцлагдсан
юм хийх; мөн энэ нь бүх мэдлэг тод бие бие болон хувирч байна гэж хэлнэ; Энэ
үйл явц нь бурханлаг ертөнцийн бүх Санс хангасан байх; Тэд махан амьтан юм
шиг, тэнгэрийн хаанчлалд агуу нэгэн байж, бага зэрэг хүмүүс байв; Тэд ямар ч урт
байдаг асар том ертөнц дэх биеийн бүтээл байв; Санс бүхэлд нь, бүх нийтийн
бурханлаг мэдлэгийг бүрдүүлэх; Ариун Гурвал гэж нэрлэдэг; Тиймээс Мосе
алдар гэрэлтсэн бурханлиг байх; Түүний царай нь нарны шингэн цацарч, Түүний
нүүр нь тэнгэрлэг нар байв; ялгаа, тэр гэрэл, тэнгэрлэг соронзон хүч нь орхиж,
Энэ нь өөрийн оюун санааны хяналтанд байсан бөгөөд, Энэ бурханлаг эрчим хүч,
оюун ухааныг нь эзэмшиж байгаа хамгийн агуу гайхамшгуудын нэг байна; Энэхүү
оюун санааны хүч, Мосе усыг нээж, Тэр цус руу голын болсон; Би олон
бурханлиг шинж тэмдэг, хязгааргүй хүч, тэнгэрлэг Эцэг ЭЗЭН хийсэн байх;
мөнгөн хөлөг онгоц, эдгээр тэнгэрлэг эрх ямар их байх; Тэд бас ихэмсэг номлолд
байх; өөрийн хууль тогтоомжид; эш үзүүлэгч бүх махан бие байдаг; Тэр өөрийн
оюун санааны эрх мэдлийг эзэмшдэг бол хэн ч, эш үзүүлэгч болж болно; Тэд
тэнгэрлэг мөнхийн Эцэг ашигладаг тухай, ертөнцийг боловсронгуй болгох;
Бурхны бүх цаг үед тэнцүү байна гэсэн үг юм; Та энэ дэлхийн навч бүр сүнс,
селестиел дэлхийн өнгөрдөг гэдгийг мартаж болохгүй байх; нэг цаг явдаг,
Дэлхийн цаг материал биш юм; Огторгуйн эрхэс цаг болно; аль нь хуурай газрын
зууны хоѐр дахь селестиелчүүдийн харгалзана; Тийм учраас дэлхий дээр урсан
өнгөрөх бүрт цаг хугацаа, тэнгэрийн хаанчлалд л мөч юм; Бүх хүний сүнс
тэнгэрлэг тушаалын дагуу амьдарч байгаа үед энэ нь жишээ нь хамаарна; нь
хэлэхдээ: та нар бүх зүйлийн дээгүүр, өөрийн Их Эзэнийг шүтэн бишрэх ѐстой;
бүх баялгийг дээрх; Өөртөө гаруй; энэ бол миний тэнгэрлэг эрх дагуу, ямар ч
дэлхий дээрх хүү нь тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй гэсэн үг юм; Бүх оноос
хойш мөнгийг ашигласан байх; Энэ философи, би дэлхийг анхааруулж байв;
Олон зууны турш та сайн материал мэдлэгийн модны идэж болохгүй; Энэ нь түр
зуурын юм, учир нь, Энэ нь зардал ямар nútrete; Энэ хүчин чармайлт зардал ба
ач тусыг олж авсан байх; Хэрэв та өөрийн духан хөлс нь таны талхыг олох; нь
шударга хөдөлмөр нь амьдралд тэнцэх юм; Тэнгэрлэг Эцэг, ЭЗЭН, тэрээр хэлсэн
нь: Таны ах ашиглах; Тэрээр хэлсэн нь: баян авах; , баян, ядуу бий гэж хэлээгүй,

Мэдээж байх; ямар тэр тэнгэрлэг Эцэг үг таны ухамсрын дагуу, gobiérnate байх;
Бүх даруухан, эхний байх; Бусад мэдээлэл тэмээ хооронд зүүний сүвэгчээр дээр
хялбар байдаг хэлэхдээ, тэнгэрийн хаант улсад баян, өөр нэг анхааруулга: асарч
байгааг эрхийг ѐс бус явдалд зүүн; зүүн ард түмэн юм; Тэр хүний хүү юм;
хүүхдийн хөдөлмөр, зөв гэмтсэн байх; тэд мөнгө итгэдэг, биеийн дахин амилалт
худалдан авах; Гагцхуу! хүний оюун ухааны зохион бүтээсэн ямар нэг зүйлд
тууштай, тэр хүний бүтээл, дээд тушаалыг өнгөрдөг сүнслэг бахархал юм; Энэ нь
бусад ертөнцөд болсон байна; Ийм хэмжээнд эдгээр ертөнц орон зай нь устгасан
байна гэж, Энэ нь тэнгэрлэг хүний философи оролдох нь маш олон дуудлага
бичсэн яагаад байна; Хэдэн тэнгэрийн хаанчлалд орох болно, хэн сонгосон байх;
тэнгэрлэг өв нь тод нар мэргэн ухаан болж, бүр сүнсийг хүргэж байна, Хэн ч энэ
бурханлиг хуульд бага байх; Тэнгэрийн хаанчлал, хамгийн оргил алдар суу байна,
энэ нь бичил амьтан эрмэлзэж болно; Энэ нь гарч ирэв; илүү цэвэрхэн буцаах
ѐстой, үүнийг буцаах; чөтгөрийн нөлөө авчрах байх ѐстой; гэх мэт баялаг юм;
Хэрэв та, дээр нь зөвхөн дэлхий дээр Chimera үргэлжилнэ ямар нэг зүйл авч
байна заадаг; Тэр зуур явсан газар руу буцаж ирэхэд нь dime, сүнс хүргэж байна,
Ялгаатай нь, Та энэ дэлхий дээр өнгөрүүлсэн цаг тайлагнах ѐстой; Хоѐр дахь
секундэд, амьдрал та төрсөн үеэс нь, би тэнгэрт гэж нэрлэдэг байсан хүртэл; агуу
байдал, энэ нь баялаг хэзээ ч илэрхийлж, бүх баялаг нь сүнс цаг хугацаа алдуулж
байна; бүх хараал, тэд амь насаа алдсан байна; эд баялаг нь тэнгэрийн хаалгыг
хаадаг, Энэ бичсэн: Та хоѐр эзэнд үйлчилж чадахгүй; байсан, эсвэл хөрөнгө,
эсвэл Эзэнд үйлчилж байна; Амьтан баялаг ашигласан бол; хүлээж юу мэдэх тэр
хүн аль хэдийн өөрсдийн шагналыг хүлээн авсан буюу; Түүнчлэн тэнгэрлэг байх;
Та тэнгэрлэг сүр жавхланд орох чадах нь үгүй; Тэр дэлхий дээрх өргөмжилж,
тэнгэрийн хаанчлалд буурсан, Бурханы Хурганы тэнгэрлэг бурханлаг гүн ухаан,
хязгааргүй хязгааргүй херубууд холбоо юм; тус бүр молекул махан биеийн болон
сүнсний бүрдсэн байхыг; Бурханы тэнгэрлэг Хурга, дэлхий дээр байх цорын ганц
философи юм; хязгааргүй сүнс, хүний амьдралын баталгаа хүссэн учраас цорын
ганц шалтгаан юм; Энэ нь бурханлиг зарлигуудыг хангасан загвар амьдралын
бүтээгдэхүүн юм; зөрчсөн, эсхүл энэ тухай ямар ч бичил хэсэг; Энэ нь хүүхдийн
философи юм; Хүүхдийг философи тэнгэр элч гүн ухаан зэрэг ойрхон байна; Тэд
зүрх сэтгэлдээ илүү цэвэр, Тэд үйлдсэн, эсвэл тэдний зуршил нь, гэмтсэн бол;
Тэд сайн мэдлэг, муудсан чадахгүй байна ямар л хүмүүс байдаг; хүний оюун
ухаан бий бусад бүх үзэл санаа, алга, Тэд шинэ ертөнцийг орж чадахгүй байна;
гэж хэзээ ч, чөтгөр Тэнгэрийн хаанчлал орж байх; сүнс, хүүхдүүд нь тэнгэрийн
хаант улсад мэднэ; агуу сүнслэг удирдамж, тэдгээр нь зааж байна; eons өмнө
авсан; айдсаар, асар том нарны телевизийн дэлгэц нь үзэж урьд өмнө байгаагүй
олон түмэн; Тэд нийтийн телевиз харж, энэ нь ямар ч эхлэл байдаг бөгөөд, , ямар
ч төгсгөл, ертөнц тэнд байсан бөгөөд харагдах болно; хачин ертөнц байдаг;
ертөнц Галактикийн дайн, Өөрөөр хэлбэл харах, бүх бүтээлд бүх санаа орчлон
ертөнцийн өргөжүүлэх бодол төрж байна; санаа, тэр Эрт Цаг хугацаа өнгөрөхөд
нь асар том ертөнц болсон байна; Тэнд, сүнс, хүүхэд, ертөнцийн төрөлт, хөгжил,
шаналгааг гэрч, нь дэлхийн тусгасан байдаг бөгөөд энэ нь бичил санаа бүх
бурханлиг үйл явцыг харж байна; Гаригийн харагдах гайхалтай түүх, олон удаа

дэлхийн дэлхийн дамжин халдварладаг байна; ямар нэгэн сүнслэг нөлөө бүхий
ген илүү байдаг урган гарч, оюун ухаан, тэнгэрийн хаанчлалд харж Бурханы
тодорхой бус санаа нь хадгалах; Цаашид сургаал гарч, гариг өөрчлөх гаалийн; нь
дэлхийн өгсөн эш үзүүлэгчдийг хийх; амьсгалснаар байгаа бөгөөд судалж байгаа
хүүхэд, тэнгэрлэг төлөвлөгөө байхгүй Ууган Хүү нь; Хүн бүр маш их алслагдсан
гариг номлолд хүсдэг; бүх галактикийн ангилал; амьдралын хязгааргүй хэлбэр;
Тэдний дунд биеийн ертөнц юм; Энэ нь бичил гариг дэлхийд хамаарах; гариг гэж
нэрлэдэг нунтаг, Энэ нь бурханлиг Нарны Ууган, Христ мөнх Эцэг, ЭЗЭН, хайрын
шинэ хуулийг заах дэлхийд ирж хүссэн энд байсан юм, Бурханы Хурганы
тэнгэрлэг бурханлаг сургаалыг зааж, Тэр хүч хэрэглэхийг заах ирээгүй юм; хүчин,
тэрээр аль хэдийн түүний бүрэн эрхийг нь биелүүлж байв; Тэр аль хэдийн
дэлхий дээр туршиж байв; Энэ нь өөрийн хувьсал, хүний амьтан үйлчилж байв;
Христ бол дэлхийн амьдралын нэгэн шинэ арга зам нь авчирсан; тэд түүний
дэлхий дээр ирж Харгис Damn цаг хугацаа, хаад шиг биш юм; Эдгээр чөтгөрүүд,
хуучин луйварчид, тэдний эрх ямба нь яллагддаг заналхийлж харав; Нарны
Ууган, амь насаа алдсан, яагаад сонсоход их сонирхолтой, тэр юм; одоо ч гэсэн
дэлхий дээр юу тохиолдсон; Орчин үеийн баян адил сүнс, дэлхийн зарчим
байдаг; хүсэл тэмүүлэлээр эдгээр чөтгөрүүд, тэд нь бас алж, өөрийн оронд болж
байгаа байх; Тэд нэг дахин онд тэнгэрлэг шударга ѐс гэж эдгээр тоож мэдэхгүй
байна; гашуудаж, шүдээ хавирах нь тэд хүлээж байна; Даруу тэнгэрлэг Эцэг
ЭЗЭНий өмнө эхлээд байгаа ѐс суртахууны заавар авсан мэдэх; Тэд дэлхийг
захирах эхнийх байх ѐстой, Тэд HEAVENS.- Вант эхний учраас
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