1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Kustodian Wali

Kepercayaan dasar moral seseorang membangun hidup mereka di. Kepercayaan adalah kekuatan moral,
keyakinan harapan, hal ini membantu kita memahami mengapa kita hidup.

Keyakinan: Gulir 1! Yayasan 1FAITH.

Kustodian-Wali Keyakinan:
1 Ada 1GOD yang baik HE & SHE
2 1GOD menciptakan 2 Universe & dipilih Manusia untuk

menjadi Kustodian Alam Semesta fisik

3 Manusia-hidup adalah suci dari konsepsi & ada
Kewajiban untuk memperbanyak
4 Manusia adalah untuk mencari & mendapatkan pengetahuan kemudian menerapkannya
5 Hukum-Pemberi Manifest menggantikan semua sebelumnya

pesan 1GOD mengirim

6 Nomor penting & 7 ilahi
7 Ada Afterlife & ada Malaikat

penegasan - Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Ingin menegaskan Keyakinan
mereka: Ada 1GOD yang kedua Dia & SHE

1GOD menciptakan 2 Universe & dipilih Manusia menjadi Kustodian
alam semesta fisik
Manusia-hidup adalah suci dari konsepsi & ada kewajiban untuk
memperbanyak
Manusia adalah untuk mencari & mendapatkan pengetahuan kemudian menerapkannya
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Hukum-Pemberi Manifest menggantikan semua pesan sebelumnya 1GOD Nomor
dikirim penting & 7 adalah ilahi Ada Afterlife & ada Malaikat Untuk Kemuliaan 1GOD &
Baik dari Manusia
Doa ini dikatakan di rumah sendiri atau dengan keluarga seminggu sekali (Hari 1). Dibacakan di
Gathering.

Penegasan 1: Ada

1GOD yang kedua HE & SHE

kepercayaan di 1GOD adalah mutlak, tidak ada pengecualian. Selama ribuan tahun

1GOD berulang kali mengirimkan pesan ini. 1GOD menegaskan kepada kompromi juru tulis atau
penyimpangan tidak dapat diterima & akan ditangani pada Penghakiman-hari.

Dalam 1GOD adalah HE positif & SHE negatif. Kapan 1GOD
menciptakan Fisik-semesta positif HE & negatif SHE dipisahkan. Dengan pemisahan
ini 1GOD menciptakan keinginan positif DIA
& negatif DIA untuk bergabung, menyelesaikan setiap seluruh menjadi lain.
1GOD mengharapkan karena menghormati mengidolakan 1GOD adalah mutlak, tidak ada mptions exe-. Memiliki
idola lainnya adalah tidak sopan. 1GOD akan mengadakan disre- orang spectful akuntabel, dalam kehidupan &
Afterlife.

Menasihati: Jangan marah 1GOD!

Kapan 1GOD menciptakan Fisik-Universe positif DIA & negatif
DIA dipisahkan. pemisahan ini dibuat keinginan dalam HE & SHE untuk bergabung (pasangan) , Menjadi utuh. Keutuhan
diperlukan untuk kelangsungan hidup Specie. kelangsungan hidup specie adalah yang terpenting.

Mencintai & menyembah berhala palsu adalah menghina 1GOD . Stupa berhala palsu tidak untuk
digunakan dalam ibadah. 1GOD ingin orang untuk membuktikan bahwa itu telah datang di
sepanjang jalan evolusi cukup jauh untuk menolak berhala palsu. Membongkar simbol mereka, kuil
& tempat ibadah.

1GOD melihat.
1GOD yang baik HE & SHE dibuat HE & SHE sama. HE & SHE
pujian satu sama lain & saling membutuhkan untuk menjadi lengkap & hidup Spesies. ketika manusia DIA & manusia
DIA bergabung bersama-sama, mereka berada dalam keadaan 1GOD kemiripan. Hal ini tidak mungkin
untuk 'Seksual-kecacatan

(Anak-Selingkuh, bingung gender, sama-gender) menderita. kecacatan Sexualdikarantina untuk melindungi mereka & melindungi anak-anak.
berhala palsu adalah orang-orang hidup atau mati, makhluk atau hal-hal lain yang
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patung atau gambar yang diidolakan. Misalnya

berhala palsu: Salib, seorang pria di kayu salib, orang
yang kelebihan berat badan, Cult lead ers, utusan (Mesias,
nabi, anak ALLAH) atau ibu mereka, orang-orang kudus

(martir) , Setengah hewan makhluk setengah manusia, panglima perang, tanaman, hewan,
landscape (Gua, batu-formasi) , elemen (angin) , Atau benda mengambang melalui alam semesta
fisik (Matahari, bulan, planet-planet),

selebriti (Kreasi Media) ...
Ketika Anda mengidolakan, berdoa atau ibadah, ada 1 Choice: 1GOD !!!

HE & SHE saling bersaing yang salah. HE & SHE
saling bersaing di tempat kerja, di rumah atau di komunitas membalikkan roll-model yang
salah. Roll-membalikkan adalah BERTENTANGAN salah
1GOD ini Desain.
HE memperlakukan & / atau menyakiti SHE adalah memperlakukan & / atau menyakiti 1GOD

( 1GOD' s SHE bagian) . SHE memperlakukan & / atau menyakiti DIA memperlakukan & / atau menyakiti 1GOD (1GOD'
s HE bagian) . Jangan menganiaya & / atau menyakiti

1GOD !
1GOD ini
Desain: HE & SHE
DIA
membangun
adalah Bapa,
sebuahProvider
keluarga! /

Protector.

DIA adalah Ibu, Pengasuh / rumahan.

DIA & SHE cocok dibuat di surga!

HARUS DILAKUKAN :

Mengidolakan, berdoa untuk & ibadah 1GOD . 1 saja, baik HE & SHE!
Kustodian-Wali membantu orang sesat untuk menemukan & mengidolakan, berdoa & ibadah 1GOD ! ( Catatan!
Gunakan Tantangan-Doa) Direformasi & sekarang baru Kustodian-Wali dibantu untuk membuang &
mendaur ulang segala sesuatu yang mengingatkan mereka dari masa lalu 'False-Idols'. 1GOD melihat!

Stupa berhala palsu tidak boleh digunakan dalam ibadah. 1GOD
ingin manusia untuk membuktikan bahwa itu telah berkembang cukup. Untuk menolak berhala palsu &
membongkar simbol mereka, kuil & tempat ibadah.

Tidak ada tempat untuk berhala palsu. Mereka harus menolak & dijauhi. Jangan berdoa, dukungan atau
menunjukkan kekaguman kepada berhala palsu. selebriti
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jenis terbaru dari berhala palsu. Kebanyakan tercela adalah pemujaan selebriti.
Stupa berhala palsu tidak boleh digunakan dalam ibadah. Simbol-simbol pagan harus
dibongkar (Mendaur ulang semua patung berhala patung palsu, digital-gambar,
perhiasan, gambar, foto, publikasi, patung-patung ...) .
Menghancurkan semua berhala tempat palsu ibadah (Katedral, Gereja, ventilasi Con-, Masjid,
Biara, Kuil, kuil & Sinagog) . bahan bangunan daur ulang untuk tempat penampungan
tunawisma, membutuhkan lainnya. 1GOD melihat!
Bangunan, Jalan, Kota dinamai berhala palsu: mengubah nama mereka.

ritual (Lagu, musik & menari) , Menyembah berhala palsu, 'Berakhir”.
CATATAN! Seorang utusan agama tidak harus dilihat sebagai idola. DIA adalah seorang
pembebas dari apa-apa pesan penting lebih tidak kurang.

1 ALLAH adalah baik HE & SHE
HE & SHE pujian satu sama lain & saling membutuhkan untuk menjadi lengkap & Spesies bertahan hidup. Ketika
manusia HE & manusia SHE bergabung bersama-sama, mereka berada dalam keadaan 1GOD kemiripan. Hal
ini tidak mungkin untuk cacat seksual menderita ( penganiaya anak, bingung jenis kelamin, jenis kelamin
yang sama,) .

HE & SHE harus mematuhi standar masyarakat roll-model. Roll membalikkan adalah
bertentangan 1GOD ini Desain, tidak perilaku yang dapat diterima.
HE & SHE bergabung di Kudus-Matrimony untuk memulai sebuah
keluarga, memenuhi takdir mereka. HE & SHE membangun keluarga!

HE adalah Bapa Provider / Protector. SHE adalah pembuat Ibu Pengasuh / Home.
Tidak ada kawin, tidak ada Kudus-Matrimony, tidak ada memulai sebuah keluarga, tidak ada yang
hidup bersama-sama, tidak ada anak-anak penggalangan untuk cacat seksual menderita. Mereka
dikarantina.

Individu memiliki cacat seksual karena aberation genetik. kecacatan mereka menanamkan
kemarahan pada orang normal. Karena mereka merasakan mereka untuk menjadi ancaman bagi
anak-anak & specie. Mereka dikarantina (Tahanan pelindung) untuk melindungi mereka dari
masyarakat (Kemarahan, kekerasan) & Untuk melindungi masyarakat dari perilaku tidak wajar
mereka. Itu adalah normal untuk merasa jijik & jijik ketika dihadapkan oleh diability Seksual puncak-
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vidual. 1GOD telah memberikan orang normal naluri ini untuk melindungi specie kami . Orang tua memiliki
kewajiban untuk menjaga anak-anak dari seksual lity disabi- menderita. Orang tua mendukung marriiage
jenis kelamin yang sama. Apakah bejat tidak layak untuk menjadi orangtua. Kustodian-Wali shun & malu.

HE & SHE sama-sama (7_7 aturan) diwakili di komite 1FAITH & UCG. Ketika
mereka harus pada semua komite.
1GOD dibuat HE sebagai anak & SHE sebagai putri. Hal ini membuat setiap HE putra 1GOD & setiap
SHE putri 1GOD. Siapa saja yang mengaku sebagai satu-satunya anak 1GOD adalah FALS E.

1 ALLAH -Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta Ibu & Ayah yang paling indah dari
alam semesta 1 & hanya Idol bagi saya untuk menyembah saya berjanji untuk
tidak berhala lainnya

Saya akan menghindari semua Idols palsu & daur ulang simbol mereka
saya berusaha untuk merehabilitasi semua Souls sesat Untuk Kemuliaan 1GOD
& Baik dari Manusia
Tampilkan adorasi Anda untuk Sang Pencipta!

TANTANGAN - Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling rendah
hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)
Permintaan membantu dengan mengubah Bantuan percaya bodoh orang yang tidak
percaya mendapatkan kepercayaan 1GOD 1FAITH 1Church Terima kasih atas
pengalaman ini terlibat dalam tantangan saya berusaha untuk membuat lebih banyak
tantangan Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan ketika berhadapan dengan orang yang tidak beriman bodoh!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Penegasan 2: 1GOD menciptakan 2 Universe & dipilih Manusia menjadi

Kustodian alam semesta fisik.
Kapan 1GOD menciptakan alam semesta itu dibagi menjadi 2 bagian: 'Fisik-Universe' (PU)
& Yang 'Spiritual-Universe' (SU) . Tubuh kita tinggal di 'P-U'. kemacetan Jiwa kami (Reinkarnasi)
antara kedua Universes' berakhir tinggal di 'Spiritual-Universe' sebagai Malaikat
(Keabadian) . Tubuh keabadian datang melalui kawin, mengalikan & memiliki / membesarkan
anak-anak.

1GOD dibuat berdenyut, cerah, berapi-api 'Sun-Stars'. Ini Sun-Stars melahirkan
mengorbit Planet menciptakan Solar-Systems.

1GOD menciptakan Fisik-Universe sedikit tidak sempurna. 1GOD

menciptakan siklus ' Awal & Akhir & Daur Ulang' ( B & E & R) .
Segala sesuatu di alam semesta fisik memperluas memiliki awal & akhir dengan
sisa-sisa makanan yang didaur ulang. ketidaksempurnaan ini & siklus 'B & E & R
menyebabkan penciptaan dari 'Evolution'.
1GOD menciptakan 'Evolution' untuk memastikan bahwa mereka sedang berjalan perubahan yang terjadi di
alam semesta. Manusia perlu menerima perubahan yang sedang berlangsung, selalu! Evolusi beroperasi
dengan menggunakan 'Trial & Error' untuk mengatasi tantangan. Manusia adalah untuk Evolution 'menjiplak
tulisan'.

Catatan! 1GOD tidak membebankan hak cipta. Tidak harus manusia

(Serakah pencatut praedatory parasit) NONA / R6
Segala sesuatu yang merupakan bagian dari B & E & siklus R diberikan bagian dari Original- Jiwa. Jiwa
terus baik Universe terhubung & berhubungan dengan 1GOD.

1GODs' prosedur yang digunakan saat membuat kedua Universe, membimbing kita untuk yang
prosedur perlu berlaku untuk hidup. Mengikuti 1GODs' contoh !!!
1GOD dibuat dengan desain sebuah Universe yang tidak sempurna. Kita harus menerima bahwa tidak
ada yang sempurna (Kesempurnaan tidak mungkin) . Sempurna adalah abstrak, tidak nyata. 1 orang yang
sempurna tidak sempurna orang lain.

1GOD menciptakan alam semesta fisik di 6 Hari, Hari 7 adalah Rest-hari.
1GOD menetapkan contoh kerja 5 hari pada hari 6 mengevaluasi pekerjaan Anda, menyelesaikan pekerjaan &
rencana yang belum selesai selanjutnya kerja minggu. Pada hari 7 sisanya menikmati hidup memiliki Fun-Day,
berdoa, bersosialisasi, mengunjungi Gathering.
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1GOD menciptakan 'Evolution' untuk memastikan bahwa mereka adalah perubahan yang sedang berlangsung
terjadi di alam semesta. Manusia perlu menerima perubahan yang sedang berlangsung, selalu!

Evolusi beroperasi dengan menyesuaikan untuk mengubah & ketidaksempurnaan.
Manusia adalah dengan menggunakan Evolution sebagai mentor.

1GOD memberikan segala sesuatu di 'PU' survival-naluri. Ketika kimia itu benar,
Evolution diperluas (Berkembang) naluri survival- dengan kecerdasan. Kemampuan
untuk membuat pilihan, logika, alasan, ..

keajaiban EVOLUTION 1GOD ini !!!
The pernah memperluas 'PU' dibutuhkan 'Kustodian'. 1GOD
mencari & menemukan Planet yang berkembang lebih dari yang lain.

planet ' Bumi' kami Rumah'.

∞

pemahaman
matematika.
menciptakan
Untuk menjadi
Kustodian Semesta
sebuah1GOD
specie harus
memiliki specie baru di Bumi, yang
memiliki kemampuan ini, pemahaman: Manusia.

1GOD menciptakan 3 specie (Balapan) versi & Evolution genit berevolusi 1. Afrika, Eropa,
Mongolia & Evolved. 1GOD senang dengan 3 + 1 Races. Manusia harus menjaga 1GOD senang
& menerapkan 'Rasial-Integritas'.

' Ras-Integritas '!
3 + 1 Races adalah sama
tetapi berbeda.

keturunan campuran merupakan penghinaan terhadap 1GOD! keturunan campuran melemahkan

1GOD 'S desain. Menjadi bangga Ras Anda adalah kawin & mengalikan dalam
Ras Anda: RASIAL - INTEGRITAS ! ! !
1GOD dibuat pada Hari 6 manusia untuk menjadi Kustodian Alam Semesta Fisik. 1GOD mengharapkan
manusia untuk menjadi Penjaga Habitat lokal & lebih luas Lingkungan. Hal ini berlaku untuk
planet, bulan & kami segala sesuatu yang lain di alam semesta fisik.

Semesta terus berkembang, sehingga harus Manusia. 1GOD ingin manusia untuk
menjelajah ke Luar Angkasa (Mengeksplorasi & menjajah) & Luar tata surya kita merangkul
semua Universe fisik. Untuk memenuhi kami 'Takdir', perlu ada sebuah '-Kudus Matrimony'
kontrak, maka kawin & mengalikan. Penduduk-pertumbuhan, Space-Eksplorasi &
Kolonisasi adalah Umat Manusia 'Takdir'.
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Untuk menjadi Kustodian Anda perlu peduli, memahami & menyelaraskan dengan Habitat lokal &
semakin besar Lingkungan. Manusia adalah untuk bawah- berdiri ekosistem saling bergantung. "Kami
mengubah 1 hal & evolusi akan merespon dengan mengubah segalanya (Eco-chain / sistem) lain
penyok depen- pada 1 hal".

Saat ini kinerja Manusia sebagai Kustodian miskin. 1GOD adalah
kecewa ! Manusia yang bertanggung jawab untuk membuat 1GOD ini paling
Penciptaan indah Planet Earth sakit & dijalani harus direhabilitasi: NONA
/ R7

ZERO TOLERANSI untuk mencemari: AIR ~
TANAH ~ AIR & SPACE !!!
Wasting Sumber Daya & Energi untuk tidak berguna konsumen Sampah '& menganggur
'Entertainment' harus STOP! Sumber daya, Energi & 'Know-How' harus dialokasikan untuk
Space-Exploration & Kolonisasi, Manusia Destiny! Pendidikan perlu memfokuskan kembali.
Memahami lingkungan Evolution, Space-Travel & memperluas Universe fisik yang tidak
sempurna adalah fokus baru.

HARUS DILAKUKAN :

Menghormati 1GOD ini desain alam semesta. Mengikuti 1GODs' contoh !!!

Mempelajari Siklus ' Awal & Akhir & Mendaur ulang'.
amati ' Evolusi 'Bagaimana menyesuaikan & bertahan dengan ketidaksempurnaan & keunikan. Memikirkan
tentang ' Penyebab & Effect ' * sebelum bertindak.

* Fisik Universe menggunakan Cause & Effect. Pada skala kecil perubahan ke
Eco-sistem lokal memiliki efek pada bagian lain dari Eco-system.
Sebab: Menggunakan 'Chemical-Insektisida'
Efek: Alter Makanan-rantai mengurangi penyerbukan tanaman, menciptakan
mutasi, menjadi risiko bagi manusia kesehatan.
Tindakan: Ganti insektisida kimia dengan insektisida alami.
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Sebab: Memperkaya-Uranium!
Efek: Mematikan-Radiasi. Ancaman terbesar bagi manusia-Kelangsungan Hidup!

Tindakan: Hentikan Nuklir-penelitian! Tutup Nuklir-fasilitas! Tutup
Uranium-tambang! Cage Nuklir-Scientist, NONA / R7 .
Sebab: Pembakaran batu bara!

Efek: Tersedak Manusia & Hewan. Greatest risiko-manusia Kesehatan!
Tindakan: Menghentikan pembakaran batubara. Tutup Coal-tambang! Menuntut,
NONA / R7 semua tambang-pekerja, tambang-pemilik, batubara-transporter, pembakar batu bara !!!!

Sebab: Tumbuh GM-Tanaman!

Efek: Alter genetika seluruh rantai makanan menciptakan mutasi. mengganggu 1God 'S
desain! ancaman terbesar untuk desain Manusia!
Tindakan: Shire menghancurkan tanaman & .scorches tanah selama 3 tahun. Cage GM
Ilmuwan, Bibit-Produsen & Petani-Seed! NONA / R7

Sebab: Konsumerisme menciptakan Sampah!

Efek: Mencemari tanah & Air: hama & serangga malapetaka: emisi gas!
Tindakan: Berhenti memproduksi, membeli pakai & non-penting (Sampah)
Sebab: Kekerasan terhadap Hidup (Manusia, hewan) & Lingkungan Hidup!

Efek: Misery, penderitaan, luka, kematian & kehancuran!
Tindakan: Menghentikan kekerasan & menuntut Bersalah! NONA / R1-7

Sebab: Kapitalisme!
Efek: Di-hanya, korup, egois, elitis, Anti 1GOD!
Tindakan: Pencatut Cage, NONA / R6 . Menyita aset kepemilikan swasta. Ubah ke cron ( Komunitas
Run Dimiliki tidak-untuk-profit) !
Sebab: Komunisme!
Efek: Di-hanya, tidak kompeten, korup, Anti 1GOD!
Tindakan: Ganti pemerintah dengan calon terpilih Multi-pilihan. Ganti badan milik
negara dengan cron !
Sebab: Heridatory Tirani!
Efek: Di-hanya, tidak kompeten, korup, Wealth-Apartheid, Anti
1GOD!
Tindakan: Ganti Tirani dengan calon terpilih Multi-pilihan. Ganti Wealth-Apartheid
dengan Sosial-keadilan & Cron!
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Sebab: Kanibalisme!
Efek: Kloning, Transplantasi organ & body-cairan menciptakan monster!
Tindakan: Berhenti kloning! Berhenti organ-transplantasi! Berhenti Transfusi darah.

Tinggal di 'Harmony' dengan Sekeliling Anda ...
Menjadi Kustodian Semesta memerlukan 'Space Exploration'.
Space-Eksplorasi mengarah ke 'Space Kolonisasi'! Keduanya
Manusia Destiny.
Ruang-Kolonisasi perlu 'Penduduk-Growth'! Populasi Pertumbuhan datang melalui
'Kudus-Matrimony', kawin & mengalikan! Catatan! Tidak berlaku untuk cacat seksual ( jenis
kelamin yang sama, ...) menderita.

Memperluas 2 Universe membutuhkan lebih banyak Kustodian & Angels. Mari tidak
mengganggu kehidupan-pengalaman misi Jiwa Anda. Merayakan: 8.1.7 . Alam semesta hari
CG Kalender, Tema Fun-hari

Kustodian Wali menggunakan Temu lokal mereka sebagai hub untuk tugas kustodian. aksi
lingkungan Pro & kegiatan mengenai perubahan iklim, ekosistem, satwa liar, vegetasi &
kelangsungan hidup manusia. Pro non tindakan kekerasan & kegiatan, pelaporan kekerasan
terhadap orang, hewan & lingkungan. Pro tindakan non-profit & kegiatan, silvikultur ing Cron,
mempromosikan & menggunakannya. Aksi & kegiatan:

Aksi Anti polusi & kegiatan, dimulai dengan keluarga, masyarakat, ... Anti tindakan & kegiatan
sampah, dimulai dengan keluarga, masyarakat, ... tindakan junk Anti & kegiatan, dimulai
dengan keluarga, masyarakat, ... tindakan anti junkfood & kegiatan , dimulai dengan keluarga,
masyarakat, ... tindakan imoralitas Anti & kegiatan, dimulai dengan keluarga, masyarakat ,.
Untuk semua kegiatan Hukum-Pemberi Manifest digunakan sebagai panduan . Kustodian-Wali memulai
Gathering, menghadiri itu & membawa tamu. Mereka memilih representasi Sesepuh (7HE / 7SHE) .
Sesepuh membentuk sebuah komite

(Klan) . Kustodian Wali bergabung dengan organisasi sehingga membawa mereka ke sejalan
dengan UU-Pemberi Manifest.
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1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

ALAM SEMESTA -Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda untuk
memilih Manusia Komitmen untuk menjadi penjaga Planet Bumi Komitmen
untuk menjajah Semesta & menjadi kustodian nya Minta bantuan dalam
memenuhi Manusia Destiny Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan bila diperlukan & pada Universe-hari!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Sebelum ruang-kolonisasi datang ruang-eksplorasi. Setiap Provinsi membangun
& dimasukkan ke dalam orbit sebuah "Space-Eksplorasi port" (SX p) . . Semua
eksplorasi dimulai dari SX p' s.
Ruang eksplorasi & kolonisasi kebutuhan aturan Pengadilan ruang-Eksplorasi (S-XC) . A
Space-Eksplorasi Pengadilan diatur untuk menegakkan Ruang eksplorasi & hukum penjajahan. S>
putusan XC mengikat untuk semua Provinsi !!!

S> XC (Space-Eksplorasi Court)
Ruang eksplorasi & kolonisasi perlu aturan
(hukum) Pengadilan Space-Exploration. S> XC menjunjung
Ruang eksplorasi & hukum penjajahan.

S> putusan XC mengikat untuk semua Provinsi !!!
Pengadilan ini memiliki 7 Hakim (1 dari masing-masing Provinsi) . Penghakiman datang oleh rahasia-suara
& suara mayoritas. Minimum mayoritas 4/7.

Hukum Ruang batin (1) memenuhi Earth Ruang & Earth Bulan. Luar Angkasa Hukum (2)
memenuhi Planet Eksplorasi & menjajah.
Jika sebuah Propinsi melanggar hukum Space-Eksplorasi itu dituntut. Orang yang terlibat
mendapatkan dituntut. Peralatan yang digunakan dalam kejahatan disita & diberikan kepada
Provinsi jujur (Saham yang sama) .
Hukum-Pemberi keadilan adalah aturan di setiap bagian alam semesta fisik.

Untuk Kemuliaan 1GOD & kebaikan Manusia !!!
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S> X Laws 1 ( Ruang batin)
eksplorasi ruang angkasa / kolonisasi perlu aturan (hukum) yang dijunjung tinggi & ditegakkan oleh
Pengadilan Space-Eksplorasi ( S> XC) . Hukum Ruang batin

(1) memenuhi Earth Ruang & Earth Bulan.

SX Karantina-Undang
Tidak ada yang dapat dibawa kembali ke Bumi! Semuanya dibawa kembali dari
Space dikarantina pada port Space-Eksplorasi
(SX p) . Orang-orang yang terlibat melanggar Undang-undang ini mendapatkan, NONA / R7

SX Satelit-Undang
Setiap Provinsi memiliki hak untuk privasi! Satelit dari Provinsi lain
melanggar privasi ini. Satelit asing di Provinsi Inner Space disita,
dibongkar & dapat dihancurkan.
SX Moon-Undang
The Bumi Bulan adalah batas untuk pertambangan, menjajah & militer. Orang-orang yang
terlibat melanggar hukum ini mendapatkan, NONA / R7

Propinsi (S) terlibat dalam melanggar hukum ini memiliki 'mereka SX
p' ditutup selama 70 tahun. Semua peralatan yang digunakan
melanggar hukum ini disita & dibagi rata oleh Provinsi jujur. SX p

S> X Hukum 2 ( Luar angkasa)
Luar Angkasa Hukum (2) memenuhi Planet Eksplorasi & menjajah.
Mereka ditegakkan & ditegakkan oleh Space-Eksplorasi Pengadilan.

SX Eksplorasi-Undang
1 XC (1 Eksplorasi Klaim) dari planet atau bulan pergi ke Provinsi yang membangun basis
berawak permanen. 1 XC hak untuk 1/7 dari planet. 1 penuntut membagi planet ini menjadi 7
daerah, mengambil 1 daerah. 2 penuntut mengambil 1 dari 6 daerah yang tersisa ... penuntut
7 mendapat daerah terakhir. Setelah dipetik, daerah yang tidak dapat diubah.
Mengubah Area adalah melanggar hukum XC 1. Wajib Kalimat: Sebuah Provinsi Bersalah looses
hak untuk mengeksplorasi planet ini selama 70 tahun. Semua peralatan yang digunakan untuk
kegiatan kriminal ini harus disita & dibagi rata oleh Provinsi jujur. Orang-orang yang terlibat
melakukan Kejahatan ini mendapatkan NONA / R7
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SX Planet Moon-Undang
Sebuah Planet Bulan milik Provinsi yang 1 membangun dasar berawak di atasnya. Hal ini tidak
dibagi dengan Provinsi lainnya! Ketika bulan-base menjadi tidak terpakai (Karena kelalaian, ...) setiap
Provinsi lain mungkin bergerak di & mengklaim Bulan. Breaching Planet Moon-Undang a Provinsi
Guilty looses hak untuk mengeksplorasi planet bulan untuk 70 Tahun. Semua kan
peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan kriminal ini harus disita & dibagi rata oleh
Provinsi jujur. Orang melanggar mendapatkan NONA / R7

SX dalam & luar ruang di-kompatibel hukum:
SX Earth Moon-Undang ( ruang batin) tidak berlaku untuk menjajah Planet Moons
lainnya (luar angkasa) !

SX dalam & Space luar hukum yang kompatibel:
Hukum Karantina SX ( ruang batin) diterapkan untuk setiap Planet dijajah (luar
angkasa) !
SX Satellites'-Undang ( ruang batin) diterapkan untuk setiap Planet dijajah (luar
angkasa) !

The Universe Wali Kustodian terima 1GOD 'Untuk menciptakan alam semesta yang
paling indah & membuat Manusia itu kustodian.
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Penegasan 3: Manusia-hidup adalah suci dari konsepsi &
ada kewajiban untuk berkembang biak.
HE obligasi sperma dengan kehamilan telur SHE (kehidupan manusia) commen- CED. Manusia-hidup
adalah suci karena itu perlu dilindungi dari phy- sical ancaman & Jahat moral. Mengakhiri
kehamilan (Abortus) adalah ing kill- adalah Anti-1 ALLAH. Aborsi adalah Kejahatan & Cowardly
kejahatan paling keji manusia bisa melakukan !!! NONA / R7

ancaman ( bahaya) untuk kesejahteraan & survival of Humankind datang dari predator manusia (Kecanduan-penyed
anak-penganiaya, confusions sed jenis kelamin, sesama jenis, pembunuh, polusi, pencatut, ...) . The
Tengoklah memiliki tugas untuk mengandung Bahaya ini. Orangtua & Pendidik memiliki tugas
khusus di sini.

Eksekusi adalah pembunuhan terencana dari kehidupan manusia (Aborsi, ion Assassinat-,
Death-penalti) Membunuh apakah dengan Pemerintah, Militer, pejuang dom Free- (Separatis) ,
Sekte agama Palsu (Teroris) , Crimin- als, Hukum-penegakan atau sipil-dendam adalah Anti 1GOD.
Setiap anak per- memiliki tugas sipil & moral untuk memastikan setiap pembunuh dituntut.

ZERO TOLERANSI ke PEMBUNUHAN! ! !
Membunuh seseorang dimaafkan !!!
PEMBUNUHAN amarah 1GOD !!!
Yg akibat perbuatan sendiri pembunuhan (Eutanasia, bunuh diri) adalah tanda dari pikiran yang lemah &
semangat lemah. Ini adalah Hidup-pengalaman for the Soul. manusia lain harus tidak mengganggu kecuali ada
bahaya kepada orang lain. 1 ALLAH akan menangani ini pada Penghakiman-hari. Membantu seseorang untuk
membunuh diri ditimbulkan dapat diterima asalkan pengadilan yang relevan menerima bahwa ada
kematian-keinginan. penderitaan parah adalah penyiksaan. Mengakhirinya!

Bahaya lain untuk kesejahteraan & kelangsungan hidup manusia-hidup berasal dari:
Iklim, ( terlalu dingin, terlalu panas, terlalu kering, terlalu basah) menggunakan pelindung-Pakaian & Tempat
Tinggal. Individu, Shire & Provinsi harus bekerja sama.

Makhluk-predator, ( anjing, nyamuk, hiu, ular,
... ) kesadaran & kontrol masyarakat sangat penting. Shire harus bertindak
bertanggung jawab. Individu harus waspada & menggunakan akal sehat.

Modifikasi genetis, ( bakteri, burung, enzim, jamur, serangga, mamalia, biji, virus,
...) menghina 1GODs' Desain. perubahan GM
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ekosistem & rantai makanan. Berhenti 'GM' penelitian, tumbuh & mengadili para peneliti,
petani. NONA / R7

Mikroskopis-predator, ( bakteri, jamur, kuman, virus, ...) adalah ancaman tersembunyi tapi
bisa menjadi yang paling berbahaya. Kebersihan, kerapihan, imunisasi, diet,
pribadi-kebersihan, karantina, pemeriksaan kesehatan dari orang & hewan, Membantu. Orang
tua, pendidik, Shire & Provinsi harus bekerja sama.
Polusi, ( pakai, limbah nuklir, kemasan, limbah beracun, pembakaran: batubara, gas,
minyak, uranium ...) yang terkandung. Tutup batubara & uranium-tambang, mengurangi
pembakaran minyak & gas.

Menuntut NONA / R7 Coal-pembakar & penambang, uranium penambang &
produsen limbah nuklir.
Diet yang buruk, tidak ada yang tidak sehat (Alkohol, berkarbonasi, manis, ...) minum, tidak ada yang tidak
sehat (GM, diproduksi) makanan. Mengadili penyedia unheal- minuman Mu & makanan. Shire & Provinsi harus
memastikan semua orang memiliki minuman-bisa air & makanan dimakan.

Lindungi Manusia-hidup dari Bahaya & Ancaman !!!
PERKALIAN
Untuk Specie kelangsungan hidup seseorang secara fisik, mental & fit emosional, memiliki 1GOD diberikan tugas
untuk kawin & biak. Kawin & mengalikan adalah nee- ded untuk membentuk keluarga. Kegagalan untuk
melakukannya adalah Anti-sosial (bertahan hidup)

ancaman bagi Masyarakat. Selibat adalah Anti 1GOD.
Sebuah tujuan utama untuk hidup adalah untuk kawin & biak. Kegagalan
untuk melakukannya adalah hidup ed failsafe. Tidak dapat
diterima untuk 1 ALLAH, & masyarakat. kelangsungan hidup
specie adalah yang terpenting.

kelangsungan hidup masyarakat dapat mendikte perkalian paksa. Buatan mination inse- tapi tidak
ada modifikasi gen. Seseorang tidak perlu kawin untuk berkembang biak.

Kawin & mengalikan dalam unit keluarga adalah cara yang paling sukses & bermanfaat untuk
hidup sampai tugas & takdir seseorang. Nah komunitas pelaksanaan fungsi menggunakan unit
keluarga & aturan agama untuk berkembang biak. Unit keluarga didukung oleh Komunitas. The
Shire memberikan kesehatan gratis dari konsepsi sampai mati & pendidikan gratis kepada
anak-anak & manula melalui ' SMEC ' ( Shire medis & pendidikan Complex) . shire .

rumah untuk keluarga, tradisi, ...
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seleksi terakhir dari 'Bride & Groom' mengandalkan: elitisme, keserakahan, nafsu ... ini menyebabkan
perkawinan sedarah (Tidak diinginkan) . Bride & Groom seleksi oleh Tengoklah lebih baik. Selama
mereka 1 tahun 'CE' (Emergency Komunitas)

layanan setiap berusia 17 tahun SHE & 18 tahun HE berusia dievaluasi (Mampu berkembang biak,
mampu mengasuh anak, integritas ras, keragaman provinsi

) & Terpilih untuk masuk kontrak 'Kudus-Matrimony' (HM) .
Kontrak 'HM' memungkinkan untuk 1HE & 1 SHE untuk kawin & biak. The
'Kudus-Matrimony Kontrak' memiliki awal & akhir. Ini dimulai pada pernikahan-Day
oleh penandatanganan. Hal ini berakhir ketika anak bungsu melengkapi usia 14. Melanggar
kontrak (Zina,...) adalah kriminal. NONA / R4-R5

Tidak ada HM untuk anak-Selingkuh, sesama jenis & bingung gender.
seks pasangan sesama & Transgender hidup bersama bukan unit keluarga & tidak bisa membesarkan
anak-anak. Anak-Selingkuh, sesama jenis & jenis kelamin membesarkan anak-anak confused- melakukan
kejahatan (Anak-menganiaya) NONA / R7 .

Kawin & mengalikan luar 'Kudus-Matrimony' adalah 'Trashy'. orang tua sampah kehilangan
anak-anak mereka. Anak-anak menjadi tersedia untuk diadopsi.
Poligami (Seseorang memiliki lebih dari 1 pasangan) adalah tabel unaccep- manusia-perilaku
hewan-seperti kejahatan. perkawinan kelompok adalah kebejatan, im- moral yang kejahatan (Zina) . NONA
/ R4 .
Pasangan yang tidak dapat berkembang biak (Masalah kesehatan) menjadi Foster-orang tua.

Mungkin memenuhi syarat untuk mengadopsi. Tidak berlaku untuk seksual-kecacatan (AnakSelingkuh, sesama jenis & bingung-gender) menderita.

Ada 4 ancaman utama untuk 'Kudus-Matrimony', Egoisme, Perzinahan, Kecanduan,
Seksual-cacat & Pornografi. Moral-kekuatan over datang ancaman ini. Untuk anak-anak
& diri memiliki Moral-kekuatan.
Mate & Multiply untuk Specie Kelangsungan Hidup !!!
HARUS DILAKUKAN :

konsepsi adalah 1GOD ini Keajaiban terbesar! menyembelih
(abortus) yang Unborn adalah kejahatan paling keji di alam semesta! Penghinaan
terbesar untuk 1GOD! Catatan! Aborsi merupakan Eksekusi! NONA / R7

palsu: Lingkungan yang ingin melindungi vegetasi & satwa liar namun dukungan, Aborsi. Hewan-hak
activitist yang mendukung Aborsi adalah palsu. Jauhilah mereka! Malu mereka! Tampilkan jijik
Anda kepada mereka.
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Toleransi ZERO untuk Aborsi, Hukuman mati! Akuntabilitas
dalam kehidupan & Afterlife.
Eksekusi direncanakan pembunuhan ( NONA / R7 ) apakah dengan Pemerintah, Militer,
Freedom-pejuang (Separatis) Sekte agama palsu

(Teroris) . Penjahat, Hukum-penegakan atau sipil-balas dendam.
Setiap bahaya, ancaman & kejahatan terhadap manusia-hidup ditangani. Telah hadir
Kejahatan terhadap Humanlife dituntut & diadakan meja accoun- oleh 1GOD pada
Penghakiman-hari.
Setiap orang memiliki 1GOD diberikan tugas untuk melindungi manusia-hidup dari

bahaya:
predator manusia (Penyerang, anak-penganiaya, homoseksual, pembunuh, polusi,
pencatut, ...) , Makhluk-predator (Anjing, nyamuk, hiu, ular, ...) .
Mikroskopis-predator (Bakteri, jamur, kuman, virus, ...) , iklim (Terlalu dingin, terlalu panas, terlalu kering, terlalu
basah, ...) , Diet yang buruk (Tidak ada minuman, minuman sehat, makanan yang tidak sehat, tidak ada makanan,
...) . Setiap orang memiliki kewajiban untuk melindungi tubuh manusia suci. Ini tubuh Anda melindunginya.

Setiap orang memiliki 1GOD diberikan tugas untuk Berhenti Pemerintah-Penyiksaan &
Eksekusi (Pembunuhan, Death-penalti) . Pemerintah ini dengan karyawan yang berpartisipasi
mereka diganti & dituntut. NONA / R7
Domestik-kekerasan tidak dapat diterima masyarakat memiliki tugas di sini.
Laporkan setiap kekerasan dalam rumah tangga Anda amati. Periksa untuk memastikan Komunitas mengambil
tindakan. BERHENTI Kekerasan Mulai di Rumah

Setiap orang memiliki 1GOD diberikan tugas untuk hidup sehat (Bebas polusi, sehat-diet,
tetap-fit, air minum yang bersih, pelindung-pakaian & tempat tinggal, ...) . masyarakat perlu
membuat ini mungkin.
Ada sebuah 1GOD diberikan kewajiban untuk kawin & biak. Untuk memenuhi kewajiban ini HE
& SHE memasukkan 'Kudus-Matrimony' kontrak. Kawin, Kudus-Matrimony tidak berlaku untuk
sesama jenis atau bingung gender.

Mendukung konsep dari Family unit & Komunal-hidup. Untuk Bride & Groom penggunaan
pilihan 'CE' (Emergency Komunitas) layanan. Setiap berusia 17 tahun SHE & 18 tahun HE
dievaluasi (Mampu berkembang biak, mampu mengasuh anak, integritas ras, keragaman
provinsi) & Dipilih untuk memasukkan 'Kudus-Matrimony kontrak. Melanggar kontrak (Misalnya
Perzinahan) adalah kriminal.
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SHE harus menghadiri sebelum & selama kehamilan & setelah baru
lahir telah tiba 'SMEC' (Shire medis & pendidikan Complex) .
ritual kawin dengan sesama jenis adalah normal, tidak bermoral, bejat, disg- usting, memberontak.
Sebuah ancaman bagi specie tersebut. Anak-menganiaya, sama-jender & Confused gender yang
cacat (Seksual) yang merupakan ancaman bagi manusia-specie. Oleh karena itu menjadi perlu untuk
karantina
(memisahkan) ancaman ini. pasangan seks yang sama hidup bersama di luar 'SQC'

(Karantina Compound Seksual) tidak bermoral, bejat. Sesama jenis & Confused gender
penanganan anak-anak adalah anak-menganiaya, kejahatan dituntut, NONA / R7

Merayakan

2.1.7 . Mekar hari
C-GKalender
Fun-Day Tema

KEHIDUPAN MANUSIA -Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling indah setia paling rendah hati
Anda kustodian-wali ( 1 st nama)
Terima kasih Anda untuk menciptakan Manusia Saya Ikrar untuk melindungi
manusia-hidup dari konsepsi saya Ikrar mengandung & menghukum ancaman
terhadap manusia-hidup saya Ikrar ke Mate & Multiply untuk Specie
Kelangsungan Hidup & Space-Kolonisasi Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari
Manusia

Doa ini digunakan bila diperlukan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Penegasan 4: Manusia adalah untuk mencari & mendapatkan pengetahuan dari menerapkannya.

Pusat kontrol pusat yang sakral manusia-tubuh adalah otak. Otak memberikan
kecerdasan manusia yang unik, imajinasi, berpikir abstrak, pemecahan masalah
keterampilan & kemampuan untuk menyerap pengetahuan & menerapkan
pengetahuan.

1GOD ingin umat

Carilah Pengetahuan

manusia untuk:

gain Pengetahuan
Terapkan Pengetahuan

Pada Penghakiman-Hari pertanyaan 1 1GOD bertanya: Jelaskan apa yang tahu

- langkan orang tersebut telah terus-menerus terakumulasi & bagaimana langkan tahu-ini
digunakan untuk kepentingan habitat lokal & semua lingkungan.
1GOD ingin kita untuk memperoleh pengetahuan & menerapkan pengetahuan dari buaian sampai kremasi.

Mencari Pengetahuan berarti ingin tahu, belajar & pengalaman. Carilah
Pengetahuan dari: Orang tua, pendidik, Seni, Hukum-Pemberi Manifest,
Mentor, Internet, ...
Mendapatkan Pengetahuan berarti mendapatkan Pendidikan, keterampilan & pengalaman
hidup mengakuisisi. Keuntungan Pengetahuan dari: Belajar, bertanya, membaca,
mendengarkan, mengamati, proyek, trial & error, mengajar, mentoring, ...

Menerapkan Pengetahuan berarti mengajar orang lain, melatih orang lain & berbagi
pengalaman hidup dengan orang lain. Terapkan Pengetahuan melalui: mengajar, aplikasi,
konversi, penggunaan, pemanfaatan, ...
Kustodian Wali keyakinan cara terbaik untuk Mencari, Gain & Terapkan Tahu-langkan adalah dengan metode
Pelajari & Mengajar (1 st belajar kemudian mengajar) . Sebuah kehidupan yang sukses terdiri dari pembelajaran
yang berkelanjutan, mengajar & mendapatkan pengalaman hidup.

Siklus hidup belajar & mengajar
Seorang manusia tumbuh dalam ibunya untuk rahim. Tumbuh janin
Belajar untuk mendengarkan & mengenali suara orang tuanya. Orang tua mengajar dengan berbicara, membaca,
berteriak, bernyanyi, membuat musik, tertawa, introdu- cing suara hewan peliharaan. Janin keuntungan 1 nya st pengalaman
hidup. Orang tua menjadi mendapatkan 1 mereka st pengalaman dalam mengasuh anak.

19

1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

Ketika menghadiri sarjana pendidikan publik Shire & Provinsi Gratis
belajar melalui studi, pemahaman, pengertian & pengulangan.
Peserta didik cepat mengajar ( membantu pendidik) peserta didik lambat.

Di tempat kerja setiap pekerja terlatih & dilatih ulang. Lebih luas / pekerja berpengalaman
membantu dengan pelatihan & pelatihan ulang.

Misi Sebuah Jiwa terdiri dari mengumpulkan pengalaman hidup Hidup kami.
Itu adalah tugas Anda untuk membantu Jiwa Anda. Mencari, memperoleh & menerapkan tahu-langkan
menyebabkan hidup pengalaman. Nasib & pilihan lebih lanjut pengalaman hidup.

Nasib hidup-pengalaman: Sebuah kecelakaan yang mengancam jiwa (Jatuh dari hight besar) hidup-pengalaman
yang tidak pernah terlupakan.
Pilihan hidup-pengalaman: Seseorang memutuskan untuk parasut sebuah pengalaman yang
tidak pernah terlupakan.

Intelektual-properti, pengetahuan live-pengalaman individu yang diawetkan untuk menjadi
abadi. Pendekatan pengetahuan-Continuity mengidentifikasi pengetahuan kritis &
menyediakan metode untuk menangkap, menerapkan & mentransfer pengetahuan itu. Pengalaman
hidup harus dipisahkan antara kerja & pribadi.
Ketika seorang karyawan meninggalkan pekerjaan, sejumlah besar 'Intellectual- Properti (AKU P) beresiko.
Untuk mengatasi ini otak-menguras sangat penting bahwa karyawan 'IP yang diawetkan. Hal ini
penting untuk menangkap & pra melayani pengetahuan ini sebelum karyawan meninggalkan. Menangkap
berarti Audio (Bercerita) video (Menunjukkan) , membayangi (Bekerja bersama) .

pengetahuan hidup-pengalaman individu (AKU P) dibagi dengan masyarakat &
keluarga. Komunitas-sharing datang melalui sistem Free-Pendidikan. Sharing
berarti lisan, audio
(Bercerita) video (Menunjukkan) , membayangi (tangan di atas) .
Catatan! Semua intelektual-properti (Komersial, swasta)
milik masyarakat (Shire) . Mengklaim 'copy-benar, Paten-benar' mencuri
dari masyarakat, kejahatan NONA / R6
Keluarga berbagi pengetahuan datang melalui anak & cucu.
Sharing berarti lisan, audio (Bercerita) video (Menunjukkan) , membayangi
(tangan di atas) .

Universe Wali Kustodian membantu Panduan belajar, ' Belajar &
Mengajar 'Metode dalam pembelajaran yang berkelanjutan & mengajar. UCG mendukung
Pemerintah gratis Pendidikan & menentang-Non Pemerintah Pendidikan. UCG1-pendidikan
mendukung Shire & Provinsi-pendidikan:
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SMEC
PHeC
PDEc
CE

'Shire medis & pendidikan Complex'.
' Rumah Sakit Provinsi & pendidikan Complex' .
'Pertahanan Provinsi & pusat Darurat'. 'Layanan
darurat Community'.

Kustodian Wali pengetahuan waktu!
Ibu & anak> SMEC ( Klub yang baru lahir, Basic-sekolah, Gadis hanya Sekolah,
Keluarga-College, Senior Kegiatan Klub ) >
PHeC ( -satunya sekolah anak laki-laki, Apprentice / Teknis / Leadership College,
Kepemimpinan-Camp ) >

PDEc ( CE, Kepemimpinan-Camp, Couple seleksi ) > Pengalaman hidup >
Pengetahuan-Continuity !

Kustodian-wali Free-Pendidikan adalah usaha bersama oleh educa- tor, petugas
medis, orang tua, ulama, relawan, senior & pemerintah.
HARUS DILAKUKAN :
Mencari ilmu: bertanya, menjadi petualangan, ingin tahu, mendengarkan, mengamati, penelitian, membaca,
menonton, ...

Mendapatkan pengetahuan: memahami, percobaan, pegang, belajar, ulangi, berteori,
mengerti, ...
Menerapkan pengetahuan: menyarankan, jangan, membimbing, mengajar, mentor, acara, mengajar ..

Dukungan 1 st Pelajari & 2 nd Mengajar (Sebagai: anak, orang tua, karyawan, pemimpin ...) .

Dukungan 'Shire medis & pendidikan Complex' (SMEC) . Dukungan 'Rumah
Sakit Provinsi & Complex pendidikan' (PHeC) .

Dukungan 'Pertahanan Provinsi & Darurat Complex' (PDEc) .

Dukungan 'layanan darurat Community' (CE) .
Menuntut Free-Pemerintah Pendidikan dari buaian sampai kremasi itu Anda 1GOD diberikan
benar! pendidikan non-Pemerintah ditutup.
Pemerintah yang memberikan uang untuk pendidikan non-pemerintah ing steal- dari
pendidikan publik serta menghina 1GOD . semacam ini Pemerintah dihapus & dituntut.
karyawan Pemerintah Senior yang memfasilitasi jenis Pemerintah adalah sebagai bersalah.
Mereka kehilangan pekerjaan mereka & dituntut.

TANPA TOLERANSI untuk mencuri dari pendidikan umum.
Setiap kali Anda belajar sesuatu, menuliskannya & kemudian mengajarkannya kepada orang lain.
Pertahankan tulisan Anda untuk Pengetahuan-Continuity.
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Gunakan Universe Wali Kustodian Studi-Guide. Mendukung Plagiarisme dalam pendidikan. Mengapa
menulis ulang sesuatu yang baik written.Rather menggunakannya & memperluas di
atasnya.

Universe Wali Kustodian tidak mendukung Perguruan Tinggi.
Mengatakan TIDAK untuk Rusak, Elitis University.

.
Kustodian-wali start sebagai Appren-Tice. Setelah bekerja-pengalaman melakukan studi lebih lanjut. Dapatkan
dipromosikan oleh senioritas . Lebih banyak pekerjaan-pengalaman belajar yang lebih lanjut, lebih promosi
dengan senioritas , ..

Hak milik intelektual (Hak Cipta, Paten ...)
milik Komunitas! Pencatutan dari Intelektual-Properti Kejahatan
sebuah! NONA / R6
Merayakan 6.1.7. pendidikan hari CG Kalender Fun-Day Tema
1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

PENGETAHUAN -Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st Nama) Komitmen untuk mencari, memperoleh &
menerapkan Knowledge semua Janji umur panjang untuk Belajar & Mengajar melalui
Pendidikan Gratis, Kerja Komitmen untuk mendukung Lulus pendidikan publik tentang
Pengalaman Hidup ke generasi berikutnya Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan bila diperlukan & pada hari pendidikan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Penegasan 5: Itu Hukum-Pemberi Manifest menggantikan semua

pesan sebelumnya 1GOD dikirim.
Melalui sejarah manusia pada interval yang tidak teratur 1GOD mengambil seseorang untuk
menyampaikan pesan kepada umat manusia. 1GOD kecewa bahwa Manusia

- jenis belum mengindahkan pesan tersebut. Pesan terbaru adalah ' Hukum- Pemberi Manifest '. Ia
menggantikan semua publikasi agama saat ini & masa lalu

Oleh karena itu ini publikasi usang yang dijauhi & tidak ditaati. Usang memerlukan
pembuangan ramah lingkungan.
Pesan terakhir diabaikan. Ini adalah pesan terakhir sebelum manusia-jenis akan berubah. Merangkul
pesan ini dengan segenap hatimu & Soul. Lindungi & menghargai pesan ini.
Untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat kesempatan untuk membaca,

LG

merangkul & memahami ' Hukum-Pemberi Manifest ' ( LG

MMM) . Terserah kepada setiap orang untuk menyebarkan pesan sekitar. Dapatkan
salinan & tangan mereka. 1GOD melihat.

pendahuluan menginstruksikan tentang cara beribadah. 1GOD sedang menunggu untuk mendengar
dari Anda, ibadah harian (Harian-Doa) . Bagaimana menerapkan 'L-GM'. Mengapa L-GM ditulis.
Konversi moral dalam pemerintahan ...

1FAITH dijelaskan, simbol pengakuan & Visi! Ada gambaran 7 Scroll diikuti oleh
gulungan:
sc1: Keyakinan yayasan yang 1 IMAN dibangun di atas
sc2: kewajiban tugas orang terhadap 1GOD
sc3: keistimewaan imbalan untuk memenuhi 'Kewajiban'
sc4: kegagalan adalah penghinaan terhadap 1GOD & dihindari
sc5: kebajikan yang perilaku gaya hidup yang ditetapkan oleh 1GOD

sc6: Khronicle adalah Umat Manusia warisan
sc7: Akhirat di mana Jiwa berjalan
1GOD menciptakan waktu untuk mengukur 'Awal' & 'End'. 1GOD ingin
baru manajemen waktu.
Waktu-Segitiga:
Hari mulai: O jam Matahari terbit ~ 0-7 jam aku s Hari awal
7 jam aku s Pagi menjelang siang ~ 7-14 jam aku s akhir Hari
14 jam aku s Matahari terbenam ~ 14-21 jam aku s Malam
Wajib Malam-jam malam dari 14-21h (CG Klock) . Malam-jam malam adalah
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ditegakkan oleh Shire. Malam-jam malam tubuh kita tidak dimaksudkan untuk menjadi turnal noc-!

CG Kalender, waktu jangka menengah. 'Standard Year' 14 Bulan (13, 28 hari momths + 1,
1 hari bulan) , 365 hari.
Setiap 4 tahun : Quattro Tahun (13, 28 hari bulan + 1, 2 hari
bulan) 366 hari.
Tema Fun-Day, melayani masyarakat perlu merayakan, dipermalukan & ingat.
Sebuah Planner CG, harus menjadi bagian dari Harian-Rutin Anda.
1GOD ingin 7Tribes yang tinggal di banyak Shire di
7Provinces. Manusia sebagai makhluk sosial hidup, bekerja
& membesarkan keluarga dalam masyarakat. Swasta
pemilik-kapal / Kapitalisme adalah egois Gagal sebuah, Anti

1GOD, Anti-Community. Cluster-rumah & cron ganti itu.

Komunitas-kepemilikan cara Kustodian Guardian.

HAI% Swasta
kepemilikan (komersial) , Negara & Umum entitas yang dimiliki
digantikan oleh cron ( Komunitas Run Dimiliki tidak-untuk keuntungan) .

perumahan swasta diganti dengan tempat tinggal masyarakat (Cluster-perumahan)
.

Keadilan kebutuhan manusia. Orang hidup di masyarakat dengan Hukum (Aturan &
Peraturan) berfungsi & bertahan hidup. Ketika ada muncul pelanggaran Hukum,
Kebenaran ditemukan, untuk Kerja membentuk rasa bersalah lish atau tidak ada rasa
bersalah. Rasa bersalah diikuti oleh Akuntabilitas hukuman wajib, Rehabilitasi &
kompensasi.

Catatan! Mereka tidak Juri!
1GOD ingin 1FAITH (Agama) &
1Church (Universe Kustodian Wali) dengan 7 administrasi
independen yang mewakili 7Tribes,
Alam semesta

> adalah Universe fisik.

Pemelihara

> juru kunci fisik-alam semesta.

Penjaga

> UU-Pemberi Manifest.
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Anda mempertanyakan? Hukum-Pemberi jawaban Manifest!

Pesan terakhir diabaikan
Tidak ada orang atau Pemerintah memiliki hak untuk membunuh manusia!

Hal ini Anti-1 ALLAH. Banyak orang & membunuh Pemerintah. Didukung oleh Kejahatan
Agama (Sekarang Cults) . Semua dari mereka bertanggung jawab kepada 1GOD & Umat
manusia.

Semua Killers dituntut & dikurung !!!

ZERO TOLERANSI ke PEMBUNUHAN !!!
1GOD ingin manusia untuk mencari ilmu, maka mendapatkan itu & menerapkan pengetahuan ini, semua kehidupan
yang panjang. Hal ini memberikan setiap manusia 1GOD diberikan hak untuk Free-Pendidikan sepanjang hidup
mereka. Untuk memastikan standar komunitas terpenuhi hanya pendidikan umum dapat diterima.

1GOD kecewa bahwa Manusia memungkinkan ilmuwan gila untuk menantang 1GOD 's deaign. Para
ilmuwan gila (Sombong, bodoh, ...) gagal setiap kali mereka menantang 1GOD 'S desain. Efek
samping dari tindakan mereka selalu membahayakan manusia. misalnya:

Campur dengan Sungai-aliran: Irigasi, pengalihan tidak alami air ini akhirnya mengarah pada kondisi
kekeringan. Memblokir dataran banjir meningkatkan kecepatan aliran & faktor erosi yang (Berat
terendam benda yang mungkin terbawa oleh sungai sebanding dengan kekuatan keenam
kecepatan aliran sungai). Hal ini menyebabkan banjir besar & erosi lebih cepat. Ini juga berlaku
untuk dibeton sungai-bank / tempat tidur. Membangun dinding padat ke dalam laut menyebabkan
erosi yang lebih besar di sepanjang bagian lain dari garis pantai. Membuat perpecahan baru &
tersembunyi.

Tubuh manusia adalah suci namun banyak orang berdosa di daerah ini. Darah-transfusi,
tubuh-piercing, Kanibalisme, Sunat, operasi kosmetik-Designer-bayi, Hidup-dukungan,
Make-up, Organ-tumbuh, Organ-transplantasi, Tattoo, ... Semua penghinaan atas 1GOD.
Segala sesuatu 1GOD menciptakan memiliki awal & akhir & sisa-sisa makanan didaur ulang. Memperpanjang
Manusia tidak berguna atau kehidupan lainnya adalah Anti-1 ALLAH.

Pendukung kehidupan, menjaga tubuh hidup dengan cara buatan (menunda
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Pertimbangan) , penghinaan 1GOD . Daur ulang manusia-tubuh berarti kremasi & abu. Daur ulang
manusia-Soul memerlukan Reinkarnasi.
1GOD ingin Manusia hidup dalam harmoni dengan dirinya sendiri & undings surro- mereka. Untuk
hidup dalam harmoni dengan dirinya sendiri, kekerasan tidak pernah bisa menjadi tion solu-.
Hidup harmonis dengan lingkungan, berarti pemahaman tugas kustodian & aplikasi mereka. 1GOD
ingin Manusia menjadi Kustodian alam semesta fisik.

Untuk menjadi Kustodian dari alam semesta fisik. Manusia harus mengeksplorasi Ruang &
daripada menjajah itu. Kolonisasi berarti perkalian.
HARUS DILAKUKAN :

Ganti semua publikasi keagamaan lainnya dengan Hukum-Pemberi Manifest!

Buang publikasi usang ramah lingkungan.
Skim melalui manifes, ketika Anda melihat judul yang menarik dibaca. Berikutnya melakukan beberapa reding
mendalam. Bacalah kembali, memahami, menerapkan. Hidup It!

Semangat & pemahaman pesan adalah apa yang penting. Tidak arti dari kata individu
atau kalimat-struktur. Memahami semangat & tujuan pikiran akan membantu dalam
melaksanakan pesan.
Perkenalkan L-GM kepada orang lain. Cari 6 Pendukung lainnya. Mulai Gathering.

Rekayasa Sesepuh (Sama HE & Dia) . Sesepuh membentuk sebuah komite (Klan) . Dukungan- pelabuhan Sesepuh
Anda & komite mereka.

Komite terpilih 2 Kustodian-Zenturion (1HE & 1SHE) . Yang menjadi anggota dari
Universe Wali Kustodian. Sekarang setiap Pendukung Gathering ini adalah
Kustodian-wali (CG) . Penjaga Habitat & Penjaga L-GM.
1GOD ingin setiap manusia diberi kesempatan untuk membaca & mempelajari 'L-GM'. Mereka yang tidak
bisa membaca harus memilikinya membaca kepada mereka. NO PENGECUALIAN Setiap CG memiliki
tugas di sini. 1GOD melihat.
dukungan CG 'Free-Pendidikan' & Government-sekolah. CG orang tua mengeksplorasi secara teratur
'LG M' dengan anak-anak mereka. Orangtua perlu memastikan bahwa pendidik di Sekolah melakukan
hal yang sama.

pekerja CG adalah untuk memastikan bahwa tempat kerja mereka beroperasi dalam pedoman
dari ' LG M '. Setiap masalah yang dilaporkan ke 'Klan'. Klan dengan Pemerintah akan
menyelidiki & berusaha untuk memecahkan masalah. Tidak semua masalah yang dipecahkan.
Dari hasil com terbaik
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- janji digunakan.
Jahat, tidak bermoral & Anti 1 ALLAH Perilaku akan memerlukan penulisan ulang Rusak,
Diskon & Bad-Hukum, backdating mereka & resenten

- cing. Gunakan 'LG M' sebagai panduan. 1GOD melihat .
perilaku umat manusia (Atom membelah, Nuklir-fusion,
bodyparts & Tubuh-cairan, Kanibalisme,
Genetic-engineering, Cloning, Coal pembakaran, Polusi,
...) adalah mengancam
1GOD 's Desain. berhenti kemarahan 1GOD. 1GOD akan mereformasi Manusia & membersihkan planet ini
menggunakan alam.

1GOD 's pesan terbaru adalah panduan yang akan datang. Semakin banyak orang merangkul &
bertindak atas ini 'Pesan' kurang manusia akan menderita.

1GOD melihat.
Untuk spiritual & fisik kesejahteraan of Humankind yang akhirnya bertahan hidup &
memenuhi takdir nya: 'Ruang kolonial, menjadi kustodian dari Fisik-Universe & wali 1God
ini pesan terbaru' adalah wajib.

Merangkul 1GOD' s pesan terbaru Hukum-Pemberi Manifest

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

PESAN -Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Diterima & diserap pesan
Anda Aku akan menyebarkan pesan Anda kepada semua orang saya akan
membuang semua pesan usang usang Hukum-Pemberi Manifest akan menjadi
panduan saya Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan bila diperlukan!
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Penegasan 6: N umbers penting & 7 ilahi
Setelah manusia mulai menggunakan nomor itu siap untuk berkembang ke arah Takdir nya: Penjaga
Fisik-Universe. Nomor memungkinkan untuk menggambarkan & mengukur kuantitas,
kecepatan, ..., menciptakan konsep-konsep matematika. Kustodian-Wali percaya bahwa angka
tersebut merupakan landasan utama dari kecerdasan umat manusia.

Nomor merupakan dasar konsep matematika yang menggunakan manusia untuk membuat
konsep yang lebih matematis. Nomor menyebabkan ilmu pengetahuan memungkinkan kita
untuk maju & memahami lebih & lebih 1GOD' s tions crea-. Nomor dibangun peradaban &
menghancurkan mereka. Siklus "Awal, Akhir & daur ulang".

Menghitung angka diizinkan:
Jari pada tangan 1, 2, 3, 4, 5. Hasil (Simbol: =) 5 jari.
menambahkan ( Simbol: +) memungkinkan untuk menggabungkan lebih dari 1 hasil penghitungan.

Jari pada 2 tangan 5 + 5 = 10 jari pada kedua tangan .
Bawa pulang ( simbol: -) memungkinkan untuk mengurangi hasil sebelumnya. 1 tangan dengan 5
jari telah 1 jari dipotong (kecelakaan) : 5-1 = 4 jari sekarang di tangan.

mengalikan ( simbol: •) memungkinkan (Sederhana) menghitung jumlah item lar Serupa. Jari pada 3
tangan 3 • 5 (Sederhana kemudian 5 + 5 + 5) = 15 jari pada 3 tangan. Ketika mengalikan jumlah yang
sama berulang-ulang sebuah Kekuasaan

notasi yang digunakan: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 kekuatan 5) = 32 kekuatan kelima 2.

Pemisah ( simbol: /) memungkinkan portioning dari hasil sebelumnya. 3 tangan memiliki
15 jari. 1 tangan memiliki 15/3 = 5 jari. Nomor memungkinkan penciptaan Urutan angka 0,
1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (simbol: ...) setelah 2 nomor awal, setiap angka
adalah jumlah dari 2 nomor sebelumnya. Kustodian-Wali menggunakan basis 10 sistem
bilangan alam. 1 digit simbol yang digunakan: 0 (nol) , 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) , 4 (Empat) , 5 (lima)
, 6 (enam) , 7 (Tujuh) , 8 (delapan) , 9 (sembilan) . nomor: 0, 2, 4, 6, 8 disebut
bahkan ; 1, 3, 5, 7, 9 disebut aneh . Setelah 9, 2 digit (Disebut 10-an) digunakan: 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Itu 0 ditempatkan di sebelah kanan dari setiap 9 angka menciptakan sejumlah 2 digit disebut 10 ini (puluhan)
misalnya 70 . Dua 00 disebut 100 (ratusan) .

misalnya 700 . Tiga 000 disebut 1000 (ribuan) . misalnya 7000 . Setiap 3 angka dihitung
dari kanan dipisahkan dengan koma misalnya
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1.000.000 (1 juta) .
Persen ( simbol: %) berarti ratusan. fraksi A 100 juga dapat dinyatakan sebagai misalnya per-sen 7/100
= 7% atau desimal 0,07 (.) Sebuah titik digunakan untuk menunjukkan nilai kurang dari 1 misalnya
0,1 (Disebut Decimal) .

0,1 (Desimal) juga dapat dinyatakan sebagai fraksi menggunakan divisi simbol 1/10 0,1
= 1/10 atau per-sen 10%

Nomor yang digunakan dalam desain geometris: 3 sisi Segitiga, 4 sisi Square /
Rectangular, 5 sisi Pentagon, 6 sisi Hexagon, 7 berpihak Bersudut tujuh (Simbol
1FAITH) , 8 sisi Octagon. Square² (2 sional dimen-) , Cube³ (3 dimensi) , Cone, Cylinder
...

7 ilahi karena butuh 1GOD 7 hari-hari * untuk menciptakan Physical- Universe &
Manusia. 6 hari kerja + 1 sisa hari = 1 minggu.
* Catatan! 1GOD' s minggu berbeda dari CG Kalender di bawah ini.
Hari 1 Hari 2 pertengahan minggu hari 4 hari 5 minggu-end Hari yang menyenangkan

1GOD ingin 7Tribes. Mengakibatkan 7Provinces ~

1FAITH didasarkan pada 7Scrolls ~ simbol: Segi tujuh
1Church: Universe Wali Kustodian memiliki 7 independen
pemerintah provinsi (Orackle) ~ 7Evils adalah Kegagalan manusia, yang

'Rantai of Evil memiliki 7links ~ 7_7 Aturan: sebuah komite dari 7 HE & 7SHE ~ A 7
memihak, 7 miring Polygon: Segi tujuh simbol pengakuan 1FAITH & 1Church: Universe
Kustodian Wali

HARUS DILAKUKAN :
1GOD menunjukkan kepada kita nomor & bagaimana menggunakannya melalui
penciptaan [Weeek 7days (Waktu-pengukuran) : 6days kerja & istirahat 1 hari (manajemen
waktu) ] . 1GOD 'S pekerjaan

- etika juga Manusia karya-etika.
Pelajari & Ajarkan Nomor berarti, konsep-konsep matematika, membuat desain
geometris. Gunakan angka untuk stimulasi mental (baik
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kesehatan) . Bersenang-senang dengan angka. Cherish Ilahi 7.

Nomor yang berarti 0 Dari apa-apa 1GOD menciptakan alam semesta fisik. Nol
adalah jumlah penciptaan. Negatif: Nol adalah jumlah kerusakan.
1 awal, yang pertama, 1 & hanya. 1GOD 1FAITH 1Church.
Negatif: akhirnya, yang terakhir, terancam punah. Banyak.

2 Harmony, perkawinan Kudus, kawin, kembar. Negatif: Anarchy, memisahkan,
pornografi, selibat.
3 Waktu segitiga, 3 pilar agama ( 1GOD 1FAITH 1Church) .
Negatif: 3 adalah kerumunan.

4 4 musim (musim semi musim panas musim gugur musim dingin) tahun, tahun quattro, 4 arah (Utara
timur barat selatan) , 4 elemen (Api, tanah, angin, udara) , Persegi, kubus, aturan terstruktur. Negatif:
kebingungan, tidak ada aturan, kurangnya koherensi, Hukum Murphy.

5 Visi, perintis, tekun, tindakan. Negatif: mencegah, keliling, apatis.
6 Kelompok, masyarakat, keadilan sosial, lingkungan menonton, gereja.

Negatif: Hermit, isolasi, elitis, kekayaan-apartheid, geng.
7 Meditasi, 1GOD 's pesan terbaru Hukum-Pemberi Manifest, IP
(hak milik intelektual) , Bernubuat. Negatif: Berfantasi, angan-angan, pesan palsu,
hak cipta, paten.
8 Keadilan, jalur karir, tanggung jawab, kepercayaan. Negatif: Pelanggaran hukum, pengangguran,
ketidakdewasaan, korup, kebohongan.

9 Socialite, ceria, ramah, berbicara di depan umum. Negatif: Penyendiri, pemarah, tidak banyak
bicara.

JUMLAH -Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda untuk nomor

Nomor membantu kita memahami angka Universe untuk
membantu dalam kustodian nomor tugas wali untuk stimulasi
mental & menyenangkan Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari
Manusia

Doa ini digunakan bila diperlukan!
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Penegasan 7: Ada akhirat & ada malaikat
1GOD menginginkan kita untuk percaya dalam Afterlife, Penghakiman-hari, Eternal- Jiwa,
Reinkarnasi & Angels. Akhirat dimulai dengan kremasi untuk memastikan Soul dilepaskan.
Jadi Jiwa dapat memiliki Afterlife hidup-bentuk fisiknya (tubuh) memiliki untuk membantu. Tujuan
hidup adalah untuk membantu Jiwa Anda mendapatkan Hidup-pengalaman yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan misinya. Mengganggu mengalami dampak penuh dari kehidupan-pengalaman (Eginsurance)
memaksa Jiwa untuk tidak menyelesaikan misinya. Sebuah misi selesai membantu Soul untuk
menjadi seorang Angel.

Ketika 'Soul' misi selesai fisik tubuh mati & Soul bergerak naik ke
spiritual-Gerbang cerah. Menghentikan tubuh dari sekarat (Misalnya
pendukung kehidupan, transfusi, transplantasi ..) adalah kemarahan 1GOD.
Setiap- hal di fisik-alam semesta memiliki awal, akhir & didaur ulang (Misalnya
manusia-tubuh) !
Pelepasan Soul pada saat kematian tidak selalu tercapai. Tidak ada ase rele,
Soul tidak bisa masuk Spiritual-Gate. Tidak ada tubuh hidup, Soul tidak bisa kembali.
Jiwa berada dalam limbo sebuah 'Ghost'. Untuk memastikan bahwa Jiwa dilepaskan &
Afterlife adalah mungkin tubuh-manusia harus dikremasi. Kremasi & Doa rilis Soul.

Jiwa-jiwa yang mana releasedby Kremasi dengan misi yang belum selesai.

misi yang belum selesai ditambahkan ke misi berikutnya (Reinkarnasi) .
Sebuah gelap Spiritual-Gate berarti 'Gatekeeper-Angel' akan mengirimkan Jiwa kembali (Misi
yang tidak lengkap) . Sebuah spiritual-Gerbang terang adalah Selamat Datang.

Sebuah Jiwa diterima memiliki Penghakiman-Day yang kemudian
pindah ke Purity-Scale. Mana reliv- es pengalaman hidup yang
buruk & baik. setelah Reliv

- ing mereka disimpan dalam Hidup-pengalaman Vault
Entah Jiwa mendapat tubuh yang lain, yang Bereinkarnasi. Atau Soul telah mengumpulkan cukup
Hidup-pengalaman untuk menjadi abadi (Malaikat) .
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Sebuah Malaikat baru yang berkualitas adalah Disambut ke Surga oleh 1GOD . Menjadi

Kekal & diberikan kenikmatan surgawi 1 ini sedang ' Malaikat penjaga ' .
Setelah tubuh fisik telah meninggal Jiwa spiritual daun & kepala ke
arah cahaya Spiritual-Gate.
SEBUAH Penjaga gerbang memutuskan apakah akan menyambut (Terang
Spiritual-Gate) Jiwa atau mengirim kembali (SpiritualGate gelap) . Gatekeeper mengelola
Penghakiman-Day, Kemurnian-Skala, pengalaman Kehidupan Vault & Guardian Angel.

Ada yang lain Malaikat ( terlalu rumit untuk dipahami oleh manusia)
1GOD menyebut Spiritual-Universe: 'Mengangkat N'!
Surga adalah di mana Souls' menjadi 'Kekal'. 1GOD menyebut
Abadi: 'MALAIKAT' !
HARUS DILAKUKAN :
B elieve dalam Afterlife & Eternal-Soul. Percayalah bahwa Anda memiliki Soul & segala sesuatu yang
hidup di Fisik-Universe memiliki 1 juga. Percayalah bahwa jiwa memiliki misi untuk mendapatkan
Hidup-pengalaman & Anda perlu untuk membantu Jiwa Anda menyelesaikan misinya (pengalaman hidup) .

B elieve bahwa manusia-tubuh memiliki awal & akhir. Jangan ikut campur (Tidak ada asuransi) dengan
Soul & Tubuh memiliki pengalaman Kehidupan lengkap. Jangan ikut campur (Tidak ada pendukung
kehidupan, transfusi, transplantasi

... ) dengan End of Life (kematian) .
C Remate setiap mayat untuk memastikan pelepasan Jiwa ke Alam Baka.
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Watch out untuk sinyal (Hati nurani, visi ...) & Bimbingan dari Guardian-Angel. Terapkan
bimbingan & mengindahkan peringatan !!!

'Welcome' Reaper untuk itu berarti Anda menyelesaikan misi Anda!
Namun, kadang-kadang Reaper muncul sebagai 'peringatan'; perubahan atau wajah

1GOD ini marah.

Universe memperluas 1GOD ini
ingin lebih Malaikat!
1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

AKHIRAT -Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Keyakinan dalam Afterlife

Keyakinan ada keyakinan Jiwa Abadi di keyakinan Reinkarnasi
ada Malaikat Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan bila diperlukan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Pesan terbaru 1GOD, Hukum-Pemberi Manifest

14.04.04.07 N-At-m www.universecustodianguardians.org

Akhir
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