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Religion?

Spørgsmål stillet = Spørgsmål besvaret
af Law Giver Manifest

Alle løsninger er nonprofit og ikke voldelige!
Religion forklarer den naturlige verden og formålet med at leve. Religion
organiserer samfundet gennem sin tro på moralsk opførsel (vejledning, regler

). Religion er bekymret for velfærden, velstanden for sine tilhængere.

Historisk forklarer religion menneskeheden fortid, nutid og fremtid.
Religion introducerer den åndelige verden til menneskeheden (1 Gud,
Tro, efterliv). Tilhører en religion, lad os mødes ligesindede og deltage i
deres ritualer, aktiviteter, fester, ...
Religioner har ofte en guide, denne guide er baseret på en besked 1 Gud
formidlet til en person. Under menneskets historie med uregelmæssige
intervaller 1 Gud vælger en person til at videregive en besked til menneskeheden.
Det Law Giver Manifest er det seneste budskab, der er overført. Det gør alle
tidligere meddelelser overflødige(kassér).

Nuværende! Der er kun 1 religion:

'1 Gud 1 Tro 1 Kirke Universets værge'.
Alt andet er kulter. Du vil have, at religion bliver depotmand og
lever efter lovgiveren manifest.

Religiøse ritualer
Tilbede praktiseres ofte i en formålsbygget bygning (kirke, tempel ..). 1
Gud ønsker ikke formål at bygge steder for tilbedelse. De er revet ned,
dets byggemateriale genbruges til klyngehuse for trængende og
hjemløse!Værgeudøver tilbedelse hvor som helst og når som helst. Hver
sjov dag(Dag 7) de holder en samling på en skole, SmeC, PHeC.
Religion har ritualer: fødsel, ægteskab, død .. Ritualer er baseret på
tradition og skiftende fællesskabsstandarder. Guardian Guardian
ritualer inkorporerer lokale traditioner, der ikke strider mod 'Law Giver
Manifest'. Hver samling er unik(brugerdefineret, køkken, dialekt, gear,
arv, traditioner ..).
Kult bruger ofre på en Alter som et tilbedelsesritual. Offer kan være
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faktisk eller symbolsk. 1 Gud ønsker ikke ofre. Alter
fjernes, skilles ad!Depotforælder ofrer ikke, de erstattede
et alter med talerstol. De søger, vinder, anvender viden
(Rul 1) praksis Videnkontinuitet.
Religion bruger tidsstyring. Depotforælder bruge New
Age tidsstyring (NATM). NAtm bruges til at indstille
temadage.
Religion modsætter sig 'Wealth apartheid'. Buddhisme, jødedom,
kristendom, islam, hinduisme, .. er korrupte købt af grådige
parasitter. Depotforælder er imod, grådighed 'Rigdom
apartheid'. Støt os og lad afslutte velstands apartheid og hold
grådige, rovdyr, parasitter ansvarlige.

Profitering er Anti 1 Gud !!!

Religion modsætter sig 'vold' mod menneskeheden, dyr, miljø
. .Buddhisme, kristendom, hinduisme, islam, jødedom ... handle,
opmuntre, deltage i vold. Støt os og lader ende på vold, hold vold
ansvarlig. At eje et våben er en forbrydelse.

Nul tolerance over for vold !!!
Du skal ikke dræbe !!!!!!!

Du må ikke dræbe. jegt er grundlaget for enhver religion. Alle nuværende
såkaldte religioner, Synd fornærmer 1 Gud. De tillader, opmuntrer,
fremmer drab.De er falske religioner. De fornærmer 1 Gud! At tilhøre
eller støtte 'Killer Religions' eller kulter vil resultere i ansvarlighed over for
1 Gud i livet og efterlivet! 1 Gud gør ikke, glem eller tilgiv! Depotvagter
modsætter sig at dræbe mennesker af en eller anden grund (Abort, mord,
henrettelse, dødsstraf, martyrium, selvmordsbomber ..)

Religion har en guide baseret på 1 Gud's besked. Tidligere meddelelser
misbruges af alle større religioner. De bruger fejlagtigt deres guider til
at øge 'Wealth apartheid' og udøve 'Vold'. Dette er ikke acceptabelt for
1 guder! 1 Gud's seneste besked,' Law Giver Manifest ' (LGM) er non
profit og ikke voldelig. LGM gør alle tidligere beskeder og guider
forældede. Omfavn 'LGM' bliver en depotmand.

1 Gud ser på !!!
Messias?

En Messias komme var 1St. nævnt af Invoker (Zoroaster).
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Andre religioner (Kristne, Islam, ..) med oprindelse i Persindia-provinsen
fulgte antagelsen om Invokers. Invokeren tog fejl, der kommer ingen
Messias, ikke da, ikke nu eller i fremtiden, aldrig nogensinde. Alle mennesker,
der venter på en Messias, venter forgæves.
Hvorfor tror folk på det 1 Gud vil sende en Messias? Mange mennesker mangler
tillid til sig selv og menneskeheden for at løse hverdagens problemer. Disse
svage ynkelige mennesker tigger 1 Gud at sende en Messias for at løse alle
deres reelle eller opfattede problemer og gøre dem lykkelige. Ingen Messiah (
Han eller hun) kommer.

1 Gud sender ikke en Messias. Bør menneskeheden være ude af stand til at
overleve. Så vil menneskeheden forsvinde i historiens støv.1 Gud

vil blive skuffet og bede Evolution om at skabe en anden specie,
der kan klare at være vogter af det fysiske univers.

1 Gud forventer, at hver enkelt håndterer sig selv. For større spørgsmål,
som en person skal søge, få støtte fra deres samfund. For spørgsmål ud
over samfundets kapaciteter, bed!

1 Gud vil handle!
Et spørgsmål ud over samfundets evner kræver kombineret tro og bøn: 1
Gud vil handle! 1 Gud 's handlinger eller passivitet er ikke forudsigelige eller
forståelige. Handling kan være den bedste løsning.1 Gud kender!
1 Gud vil have os til at koncentrere os om vores 'Formål med at leve' (hjælper
vores sjæl med at få livserfaringer). Drøm ikke om, at en Messias kommer(vær
en livsspild). Depotforælderens tro på det 1 Gud ønsker en person til at
håndtere udfordringer og ikke spilde tid på urealistiske håb. Ingen Messias
kommer!

Grådige profitorer udnytter nogle menneskers behov for et supervæsen:

Batman, Captain America, Goku, Superman, Thor, Wonder woman, ...
Dårlig voldelig underholdning! Fiktivt vrøvl!
Religiøst supervæsen: Jesus, Kalki, Mahdi, Moshiach, ... Vil ikke komme eller
genopstå. Falsk Messias dukker ofte op.Ignorer dem!

Depotforælder har ikke brug for eller venter på en messias. CG stoler på 1
Gud, har 1 Tro og har 'Law Giver Manifest ' som guide. Kom med os! Du
har ikke brug for en messias, der ikke kommer!

Hellige?
I oldtiden brugte hedninger flere guder til hovedspørgsmål. Halvdelen af
Gud blev tilbedt for mindre problemer. Halv Guds oprettede et link
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mellem mennesker og Guds. Gud brugte deres magtposition til voldtægt*
mennesker, hvilket resulterer i bastarder. Så folk kunne tilbede dem.
Bastarderne blev halvt Guds.

Da folk begyndte at indse, er der kun 1 Gud at afgudsdyrkelse og
arbejde. De kæmpede, de savnede multi-idolerne. At snyde1 Gud

og har flere afguder, de skabte hellige. De ville også1 Gud at tage disse falske
idoler og sætte dem i den indre cirkel i himlen. Christian mener, at Mary blev
voldtaget* af en Gud. De gjorde hende til en helgen, idoliserede og tilbad
hende.Fornærmende 1 Gud det eneste idol! Der er ingen andre. Der sidder
ingen helgener i himlen ved siden af1 Gud!

Depotmand har kun 1 Idol at tilbede, 1 GUD.
Afgudsdyrkelse og tilbedelse af mange Guds, halve guder, falsk messias
slutter!
*Hvis nogen sniger sig op til en sovende person, er det voldtægt!

Martyr?
1 Gud ønsker ikke menneskeofring! Martyrer er livsvildere, anti 1 Gud!
Fællesskaber vil ikke have dem. 1 Gud ønsker en person at leve for
religion, tilbede og ikke dø!
Mennesker, der dræbes for at bevare deres tro, ikke forsætligt søger
døden, kaldes undertiden martyrer. Støtte til martyrium og martyrer
opmuntrer mentalt, følelsesmæssige ustabile individer til at søge død,
selvmord og bringe andre mennesker i fare. Disse er falske martyrer, der
begår selvmord. Depotforælder accepterer ikke martyrer eller støtter
falske martyrer.

Der er to typer 'Fake Martyr':
Mennesker, der søger martyrium gennem kriminelt selvmord (selvmordsbomber).
Dem, der gør ondt eller dræber andre, gør dem til snigmordere

(kriminelle). Hvis de overlever, retsforfølges de: FRK R7. Deres navn skal
aldrig siges, alt bevis for, at de eksisterer, ødelægges som om de aldrig
har eksisteret. Deres forældre er skammede og undgået.
Mennesker, der søger martyrium gennem selvmord. De
er egoistiske opmærksomhedssøgere, der bruger en
'Årsag' for at få berømthedsstatus. De påtager sig
reklamestunts som selvforbrænding eller sult.De er
følelsesmæssige og mentalt ustabile (syg). Hvis de
overlever, holdes de i et sanatorium for livet.
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Livet! Den mest dyrebare besiddelse.
1 Gud vil have os til at koncentrere os om vores 'Formål med at leve' (hjælper
vores sjæl med at få livserfaringer). Planlæg ikke vores for tidlige død (vær en
livsspild). Depotformandens overbevisning om, at 1 Gud ønsker, at en person
ikke unødigt udsætter sig for overdreven risiko og beskytter 1s liv.

Menneskelig ofring er primitiv, psykotisk, hedensk, forældet et ritual,
der hører til fortiden. Selvmord er menneskeoffer et spildt 'liv'!
Menneskeoffer, der involverer selvmord, dræbte andre, er en forbrydelse FRK R7

Et formål med at leve er ikke at dræbe dig selv eller nogen anden person! Din
krop skal overleve. Selvmord eller drab er fornærmende 1 Gud!

1 Gud ønsker ikke menneskeofring!
Menneskeliv er helligt!
Enhver organisation, der er religiøs eller på anden måde, der fremmer,
støtter, martyr eller martyrium er anti menneskehed og anti 1 Gud. Disse
organisationer holdes ansvarlige. Depotforælder sky og skam!
Fællesskabet lukker disse organisationer ned og retsforfølger!

1 Gud holder dem ansvarlige i livet og efterlivet!

Martyrium er uacceptabelt!

Ingen har ret til at dræbe mennesker!

At leve er godt og ønskeligt!
Cølibat

Celibat går imod 1 Gud 's Design af parring, gang og familie. Parring,
multiplikation er nødvendig for artsoverlevelse og befolkningsvækst.
Befolkningsvækst er nødvendig for at opfylde menneskets skæbne:
kolonisering af det fysiske univers.
Præster, munke, nonner, der udøver cølibat, er fornærmende 1 Gud! De er
også en trussel mod den menneskelige arts overlevelse og opfyldelse af dens
Destiny! At være vogter af det fysiske univers!

Kølibat slutter! Religiøse organisationer, der støtter cølibat,
undgås skam og slutter til sidst! Kloster, kloster, nonnekloster,
er revet byggemateriale genbruges.
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1 Gud!
1 Gud er højeste! 1 Gud er både HAN og HUN! 1
Gud er den originale Evige sjæl! 1 Gud skabt 2
Univers: åndeligt og fysisk. Begge univers havde
brug for vogter: Engle og menneskehed!
1 Gud er højeste og absolut uanset hvilke titler der bruges. 1 Gud,

tilbedes af religiøse mennesker ved hjælp af forskellige navne og titler:
Adonai, Ahura Mazda, Allah, Aten Al Hakam, Al Mutakabbir, Baha'i,
Brahman, Fader, Gott, Skaberen, Hashem, Jehova, Manitou, Lord, Yahweh,
Waheguru , .. 1 Gud er dem alle sammen.

Værge tilbedelse 1 Gud som '1 Gud '!
1 Gud ønsker kun 1 religion: 1 Tro! 1 Faith har kun 1 kirke kendt som
Universe Guardian Guardians (UCG)! UCG har 7 uafhængige
administrationer i 7 provinser.
1 Gud ønsker 7 uafhængige stammer. Taler 7 hovedsprog og mange
dialekter, der bor i 7 provinser og mange Shires. Hver provins har en
uafhængig 1 kirke (UCG1, ... 7) administration ved hjælp af: 1 Gud 's
seneste besked, 'Law-Giver Manifest' som vejledning.

Tilbedelse 1 Gud støtter 1 Tro 1 Kirke!
1 Gud ønsker ikke-voldelige, non-profit løsninger, der omfatter
samfundsliv. For familie, samfund, regering og religion. Kassér
religiøse eller politiske organisationer og skrifter, der fremmer vold,
profit, elitisme, ...
1 Gud ønsker ansvarlighed! 1 Gud anvender ansvarlighed ikke tilgivelse.
Depotformandens værge understøtter ansvarlighed. Enhver person,
organisation, regering er ansvarlig!

1 Gud ønsker menneskeheden at lære så undervise blive
uddannet! Juddelingsdag, 1 Gud ønsker forklaret, hvilken
viden en person løbende har akkumuleret, og hvordan
denne blev brugt til fordel for det lokale habitat, miljø og
samfund. Depotmandens værge søger, får og anvender
viden og praktiserer videnkontinuitet hele livet.
1 Gud forventer, at menneskeheden følger den seneste besked og ser bort
fra alle foregående! På dommedag, 1 Gud ønsker forklaret, hvordan hans
seneste besked blev fulgt, anvendt og spredt. Depotforælder live og
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tilbedelse af 'Law Giver Manifest'. De opmuntrer andre til at gøre det.
1 Gud 's skæbne for menneskeheden! 1 Gud forventer, at
menneskeheden er værge for det lokale habitat, større
miljø og resten af det fysiske univers. Mennesket har
brug for at parre sig, formere sig, udforske, kolonisere
rummet. Depotmandens værge stræber mod deres
skæbne!

1 Tro!
Tro på 1 Gud giver dig 1 Tro! 1 Tro giver
vejledning til dig og dit samfund. 1 Tro er vores
moralske styrke.
1 Gud pålagde den ydmyge skriver at nedskrive og samle alle
beskeder, '1 Tro' var født. 1 Tro er den eneste religion, der kan
accepteres 1 Gud. Alt andet bliver forældede kulter. Omfavne1 Tro!
Bliv vogter! 1 Gud elsker dig!!!

1 Tro er skrevet på 7 ruller :
Tro, forpligtelser, privilegier, svigt, dyder,
krønike, efterlivet.
1 Tro introducerer, New Age tidsstyring.
Det erstatter al anden tidsstyring. Det må ikke
misbruges til at trælle, profitere, udnytte!
Brug ikke tid til at skynde en menneskelig krop. En krop er ikke
designet til at skynde sig. Der er ikke behov for hastighed.

NAtm: Kortvarig:
CG Klock ~ Tidstriangel ~ Natforbud ~ CG Daily Routine ~
Mellemlang sigt: CG Kalender ~ Sjove dagstemaer ~ CG Planner ~
CG Årlig Almanak

Langsigtet: CG Khronicle ~ C. G Videnkontinuitet ~
1 Tro''s genkendelsessymboler er tal '7'' (guddommelige)

og Heptagon (7 sider, 7 vinkler, geometrisk polygon).
Folk fra 1 Tro er tilhængere. En supporter er kendt som depotmand
(CG) De adresseres som værge (1. navn).
Hver Sjov dag (dag 7 i ugen) fra 1 time efter solopgang til 1 time før
solnedgang mødes vogter ved en samling. For CG er en samling ikke
kun en religiøs, social retfærdighed, miljømæssig
7
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sammen. Men også til socialt samvær:Bed, diskuter, chat, le, syng
og dans, leg og harmoniser, spis og drik (Alkoholfri). 1 Gud
ønsker ikke specialbyggede steder at tilbede. Samling holdes i
uddannelsesfaciliteter(SmeC, PHeC, offentlig skole).
1 Tro administreres af valgte udvalg. En samling har en klan på 14 (7
Han, 7 Hun) Ældste. Der er 7 valgte provinsudvalg
(Orackle) af 7 Han, 7 She Praytorian. Orackle mødes på en talestue.

1 Tro er vores moralske styrke!
1 kirke
1 Gud ønskede 1 Tro og 1 kirke. Den ene kirke skal have
7 uafhængige administrationer, 1 for hver stamme. Den
ene kirke skal være kendt som:

Universets værge !

Universets værge navn forklaret:
Univers: er det fysiske univers.
Depot: Human Destiny, vær vogter af det fysiske univers!
Værger: Tilhængere og medlemmer er værger for '1 Gud 's 'sidste
besked: ''Law Giver Manifest '.
Der er to forkortelser:
UCG1 (7 cifre), UCG1 (3 bogstaver + 1 nummer).

UCG1 Universets værge ''1 Gud','1 Tro', 1 kirke!
UCG1 nummer (1-7) vise rækkefølgen af Orackle oprettet.
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Hver uafhængig administration styres af en 'Orackle' (valgt udvalg
på 7 He Praytorian, 7 She Praytorian). Orackle mødested er på et
provinsielt oratorium.
Den 1 kirke dækker 7 typer mennesker: Ikke-troende>

Tilhængere > Ældste > C. Zenturion > C. Praytorian >

Lærling CG Erklæring > Depotforælder Erklæring

1 kirke (7 uafhængige administrationer)
administrerer Human Destiny!
UCG1 - Træ
Folk fra ....

Law Giver Manifest

Trossupportere vælger 14 ældste (7 Han 7 Hun) de
danner et udvalg (Klan)!
Klan vælger 2 depot Zenturion (1 Han 1 Hun) som
bliver medlemmer af UCG i deres provins.

Depotmand Zenturion vælger 14 Depotforvalter
(7 Han 7 Hun) de danner et udvalg (Orackle)!
Orackle vælger 2 Apprentice Custodian Guardian Proclaimer (1 Han 1 Hun)

Når en CG Proclaimer skal vælges. De 7 Han og 7 Hun AC

G. Proklamer fra de 7 provinser valgte 1 (Han eller hun) at være den næste

C. G. Erklæring.CG Proclaimer er vogter af LGM

Universets værge
ikke for profit, ikke for vold, religiøse, miljømæssige,
sociale retfærdighedsløsninger. Gratis
uddannelsesudbyder, New Agetidsadministratoradministrator. Proklamerer 1 Gud 's

seneste besked: Law

Giver Manifest

Løsninger er ikke voldelige
Til ære for 1 Gud og menneskehedens gode!
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LGM
Det Law Giver Manifest (LGM) er 1 Gud's seneste besked! Gør alle
tidligere beskeder forældede. Bortskaffes rent.
Under menneskets historie med
uregelmæssige intervaller 1 Gud

vælger en person til at videregive
en besked til menneskeheden.

1 Gud er skuffet over, at
mange mennesker ikke har
lyttet til disse meddelelser. Tro
på1 Gud er absolut, ingen
undtagelser.
1 Gud gjorde det klart for den ydmyge skriftkloge, at kompromis eller afvigelse
er uacceptabelt og vil blive behandlet på 'Dommens dag'.

Vejledning: Ånden og forståelsen af budskabet er det der betyder noget.
Ikke betydningen af et individuelt ord eller en sætningsstruktur.

At forstå tankens ånd og formål vil hjælpe med at
implementere budskabet.

Regeringsloven skal være i tråd med og anvendes med 'Law Giver
Manifest'' som guide. Alle love og lovgivninger skal ses bagud.
Genafgørelse er obligatorisk.Ingen 'skyldige' skal ustraffes.

Tusinder af år med Vær god Punish Evil Evil
nærmer sig slutningen.
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