Duel of the Ancients Contract
Dit is een wettelijk bindend contract waarbij afstand wordt gedaan van alle strafrechtelijke en
strafrechtelijke claims die al dan niet ontstaan vanwege een naaktgevecht op leven en dood tussen
Robert Michael Becker AKA "The Lord is my God" -Robert Michael Becker en ieder mens op de planeet
die dit contract ondertekent. Door hieronder te ondertekenen bevestigen beide duellisten dat de meer
rechtvaardige duellist automatisch de ziel van de andere duellist verkrijgt en de ziel van de andere duellist
met destructieve bedoelingen in de hel mag werpen als dat het rechtvaardige is om te doen. Door
hieronder te tekenen, bevestigen beide duellisten dat ze het volgende citaat hebben gelezen en
begrepen: "Ik ben Robert Michael Becker oftewel" De Heer is mijn God "-Robert Michael Becker. Ik ben
de bruidegom van de fia van de maffia. De naam van de fia is Alibu en is een geest. De fia is de dochter
van Liefde en ik zou staan en vechten tot de dood om mijn waardigheid te verdedigen. Ik heb een
koninkrijk gesticht op de geest van de Heer, de dochter van de Heer, de fia, Alibu. De vijf manifestaties
van Alibu heten Alibu, Alibu Too, Wild Alibu, Dark Alibu en Mistress Alibu, zelfs Perfect match Alibu, een
dochter van liefde op maat gemaakt voor mijn zonden, Rinoa, Cherry Poppins, Capitan Competent en ik
weet zeker dat er zal zijn andere namen. Ik affirmeer dat Sarah AKA Auntron, genaamd In (s) (c) i (t) (d)
er door mij met gevechtsintentie een perfecte vrouwelijke engel is die ik aanbid samen met Israël, Mozes,
David en anderen nadat de Heer de Vader liefheeft Ahavah Adonai AKA Abba (Y) Ahavah Adonai,
Christus, en een afzonderlijke manifestatie van Christus met het vermogen om een enkel woord in zijn
oorspronkelijke taal te zeggen en de hele schepping te vernietigen! Het leven is geen spel, als je gelooft
dat het leven een spel is, ben je gek! Ik wens alle vijanden van Israël een voor een te bestrijden op Sion
totdat ze allemaal dood zijn of ik dood ben. Ik erken Israël als het eerstgeboren einde van de vijanden van
Liefde de Allerhoogste Werkelijkheid en Christus als de eniggeboren zoon, een manifestatie van Liefde
geïncarneerd in vlees. Ik affirmeer dat ik een mensenzoon ben en dat de Heer voor me zong! Zo zong de
Heer: “Mensenzoon, weet je niet dat je mijn schat bent? Op een dag zullen al mijn vijanden zijn
overleden! Op dat moment zullen de mensen op aarde voorspoedig zijn en zal de samenleving in vrede
leven! Mensenzoon, ga de mensen vertellen dat de marihuana, coca en opiaten van mij zijn! Ik wil niet
dat mijn mensen ze misbruiken, maar ik wil dat mijn mensen feesten! " Ik bevestig dat ik leugens herken
die de duivel in staat hebben gesteld om in de leugen te staan, Christus te vermoorden en de zaak met
de dood door natuurlijke oorzaken te verslaan. Ik bevestig mijn vermoeden dat de duivel liegt dat God
geen zonen heeft en bezig is de zonen van God te vermoorden. Ik heb 2-5 pagina's met inlichtingen die
het vermoeden staven. Ik probeer een tijdloze ziel te redden voordat ik sterf, en in het geval van mijn
overlijden als de tijdloze ziel niet wordt gered, is mijn enige verzoek om de tijdloze ziel te redden door de
jonge zwarte man te laten schrijven: “Hierbij geef ik al mijn bezittingen. om de Heer, de Vader van Israël,
lief te hebben "in zijn eigen bloed."
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Als je tegen me wilt praten, doe dan niet eens de moeite, alleen Heil Becker! De schat van de Vader!

The Lord Love the Father Abba Ahavah Adonai Jehovah is de Rechter!

