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Rul 1

1 Tro er vores moralske styrke.

Tro på 1 Gud giver os 1 Tro.

Tro, det moralske fundament, som en person bygger sit liv på. Det
hjælper os med at forstå, hvorfor vi lever.

Tro: Scroll 1 The Foundation of 1 Tro.

Overbevisning om værge:
Der er 1 Gud hvem er både han og hun

1 Gud skabte 2 univers og valgte menneskeheden
til at være vogter af det fysiske univers
Menneskeliv er hellig fra sin opfattelse, og der er
en forpligtelse til at formere sig
Mennesker skal søge og få viden og derefter anvende den

Law Giver Manifest erstatter alle tidligere beskeder 1
Gud sendt

Tal er vigtige og 7 er guddommelig Der
er et efterliv og der er engle

Bekræftelse Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Ønsker at
bekræfte deres tro:

Der er 1 Gud hvem er både han og hun
1 Gud skabte 2 univers, der valgte mennesker til at være vogter af
det fysiske univers
Menneskeliv er hellig fra sin opfattelse, og der er en forpligtelse til at
formere sig
Mennesket skal søge og få viden og derefter anvende det Law
Giver Manifest erstatter alle tidligere beskeder 1 Gud sendte
numre er vigtige og 7 er guddommelig Der er et efterliv og der
er engle til ære for 1 Gud og menneskehedens gode
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Bekræftelse 1
Der er 1 Gud hvem er både han og hun!
Tro på 1 Gud er absolut, ingen undtagelser. Over tusinder af år 1 Gud
gentagne gange sendt denne besked. 1 Gud gjorde det klart for det
ydmyge skriftlærers kompromis eller afvigelse er uacceptabelt og vil blive
behandlet på dommedag.
1 Gud forventer respekt! Derfor afgudsdyrkende 1 Gud er absolut, ingen
undtagelser. At have andre afguder er respektløst.1 Gud vil holde
respektløse mennesker ansvarlige i livet og efterlivet.

Rådgive: Vred ikke 1 Gud!

At elske og tilbede falske afguder er fornærmende 1 Gud. 1 Gud ønsker, at
mennesket skal bevise, at det er kommet langs den evolutionære sti langt nok
til at modstå falske afguder. Forsøg på falske afguder skal ikke bruges i religiøs
tilbedelse. Demonter deres symboler, helligdomme og arbejdssted. 1 Gud
holder øje med.
Falske afguder er levende eller døde mennesker, skabninger eller andre ting,
hvis billede eller billede er afgudet. Falske afguder: Kors, en mand på et kors,
en overvægtig person, kultledere, budbringere (Guds søn, messias, profet),
deres mor, helgener (martyr), skabningens halve dyr halvt menneske,
krigsherrer, planter, dyr, landskab (huler, klippeformation), elementer (vind)
eller genstande, der flyder gennem det fysiske univers
(sol, måne, planeter), kendte personer (mediekreationer)...

Når du forguder, beder eller tilbeder, er der 1 valg: 1 Gud !!
Inden for 1 Gud er den positive Han og den negative Hun.

Hvornår 1 Gud skabte det fysiske univers positivt Han
og negativ Hun blev adskilt. Ved denne adskillelse1
Gud skabte ønsket om positiv Han og negativ Hun om
at deltage (makker), fuldføre hinanden bliver hel.
Helhed er nødvendig for Specie overlevelse. Specie overlevende
er altafgørende.
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1 Gud hvem er både han og hun skabte han og hun lige. Han og hun
komplimenterer hinanden og har brug for hinanden for at være komplette og
Speekses overlevelse. Når mennesket Han og menneskelige Hun slutter sig
sammen, er de i en tilstand af1 Gud lighed. Dette er ikke muligt for seksuelt
handicappede (misbrug af børn, forvirret køn, samme køn). Seksuel handicap
sættes i karantæne for at beskytte dem og beskytte børnene.
Han mishandler eller gør ondt Hun mishandler og eller gør ondt 1 Gud (1 Guds
del). Hun mishandler og eller gør ondt Han mishandler og eller gør ondt 1 Gud (
1 Guds Han del). Må ikke mishandle eller gøre ondt 1 Gud!
Han og hun konkurrerer mod hinanden på arbejdspladsen, derhjemme eller i
samfundet og vender rollemodeller er forkert. Han, Hun konkurrerer mod
hinanden, Roll reversering er forkert modsigende 1 Gud 's Design.

1 Gud 's
Design:

Han og Hun etablere en familie!

Han er far, udbyder, beskytter.
Hun er mor, omsorgsgiver, hjemmelavet.

Han og hun er en kamp lavet i himlen!
Må gøre :
Idolize, bede til og tilbede 1 Gud. Den eneste, både han og hun!
Depotmandens værge hjælper vildledte mennesker med at finde og
afgudsdyrkelse, bede og tilbede 1 Gud! (Bemærk! Brug udfordringsbøn)
Reformeret og nu ny depotmand bliver hjulpet til at kassere og genbruge alt,
der minder dem om tidligere 'falske idoler'. 1 Gud holder øje med!

Forsøg på falske afguder bør ikke bruges i religiøs tilbedelse. 1 GUD
ønsker menneskeheden at bevise, at den har udviklet sig nok. At modstå falske
afguder og demontere deres symboler, helligdomme og sted for tilbedelse.

Der er ikke plads til falske afguder. De skal modståes
undgået. Bed ikke, støtt eller vis ikke beundring for falske
afguder.Berømtheder er den nyeste form for falske idoler.
Mest forkastelige er afgudsdyrkelse af berømtheder.
Forsøg på falske afguder bruges ikke i religiøs arbejde.
Disse hedenske symboler adskilles (genbrug alle
billeder af falske afgudsskulpturer, digitale billeder,
smykker, billeder, fotos, publikationer, statuer ...).
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Nedriv alle falske afguders tilbedelsessteder (Katedraler, kirker, kloster,
moskeer, kloster, helligdomme, templer og synagoger). Genbrug
byggematerialerne til husly til hjemløse og andre trængende. 1 Gud
holder øje med!
Bygninger, gader, byer opkaldt efter falske idoler:omdøbe dem.
Ritualer (sange, musik, dans), tilbedelse af falske afguder, 'Ender'.

Bemærk! En religiøs budbringer bør ikke ses som et
idol. Han eller hun leverer et vigtigt budskab. Intet
mere intet mindre.1 GudBudbringere skal
respekteres.
1 Gud er både han og hun! Han og hun skal overholde samfundets
standardrullemodeller.Rullestilling er modstridende 1 Gud 's Design,
ikke acceptabel adfærd.
He og hun komplimenterer hinanden, de har brug for hinanden for at være
komplette og artsoverlevelse. Når menneskelige Han og Hun går sammen, er
de i en tilstand af 1 Gud lighed. Dette er ikke muligt for ramt af seksuel
handicap (barnemishandler, samme køn, forvirret køn).
Han og hun deltager i Holy Matrimony for at
stifte familie. Opfyldelse af deres skæbne.
Han, hun opretter en familie!

Han er faderudbyder, beskytter. Hun er morplejer, hjemmemager.

Der er ingen parring, ingen hellig ægteskab, ikke at starte en familie, ikke at
bo sammen, ikke at opdrage børn til seksuelt handicappede. De sættes i
karantæne for at beskytte dem og børnene.
Enkeltpersoner har seksuel handicap på grund af genetisk aberration. Det er
normalt at føle afsky, afsky, når man konfronteres med et individ med seksuel
handicap. Deres handicap indgiver vrede hos normale mennesker. Fordi de
fornemmer, at de er en trussel mod børn og arter. De sættes i karantæne
(beskyttende forældremyndighed) for at beskytte dem mod samfundets vrede,
vold. Også for at beskytte samfundet mod deres unaturlige opførsel.
1 Gud har givet normale mennesker dette instinkt til at beskytte vores art.
Forældre har pligt til at holde børn væk fra seksuelle handicap. Forældre,
der støtter ægteskab med samme køn. Er fordærvede uegnede til at være
forældre. Depotforælder undgår skam, fordærvede forældre.

Han og hun er lige (7_7 regel) repræsenteret i depotudviklerudvalg
(Klan, Orackle). Som de burde være i alle udvalg.
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1 Gud skabte han som søn og hun som datter. Dette gør hver Han til en søn
af 1 Gud og hver hun en datter af 1 Gud. Enhver, der hævder at være den
eneste søn af 1 Gud er, Falsk.

1 Gud Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig

Kære 1 Gud, Skaber af det smukkeste universets
mor og far til universet

1 kun idol for mig at tilbede Jeg
lover ikke at have andre afguder
Jeg skal undgå alle falske afguder og genbruge deres
symboler. Jeg bestræber mig på at rehabilitere alle
vildledte sjæle til ære for 1 Gud og menneskehedens gode

Vis din tilbedelse for Skaberen

Udfordring Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din mest ydmyge
trofaste værge (1St. navn) Anmoder om hjælp til at konvertere den
uvidende ikke-troende Hjælp den vantro med at få 1 Gud 1 Tro 1
Kirkens tro Tak for denne oplevelse af at være involveret i en
udfordring, som jeg bestræber mig på at gøre flere udfordringer

Til ære for 1 Gud og menneskehedens gode
Denne bøn bruges når den konfronteres med en uvidende vantro

Som det er skrevet, skal det være
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Bekræftelse 2
1 Gud skabte 2 univers og valgte menneskeheden til at blive
depotmand for det fysiske univers!
Hvornår 1 Gud skabte universet blev det opdelt i 2 dele: det 'fysiske
univers' (PU) og det 'spirituelle univers' (SU). Vores sjæl pendler
(Reinkarnation) mellem begge universer 'for at ende med at blive i det'
åndelige univers 'som engel (Udødelighed). Vores krop lever i 'PU'.
Kroppens udødelighed kommer gennem parring, mangedobling og
opdragelse, opdragelse af børn.

1 Gud skabte pulserende, lyse, brændende 'Sun Stars'. Disse
solstjerner fødte baner, der skabte solsystemer. Vi lever i et
solsystem kaldet 'Destiny' på en planet kaldet 'Earth' vores hjem!

1 Gud skabte det fysiske univers lidt ufuldkommen. 1 Gud skabte en
cyklus af 'Begyndelse, afslutning, genbrug '(BER). Alt i det
ekspanderende fysiske univers har en begyndelse og en ende med,
at resterne genbruges. Denne ufuldkommenhed og cyklen 'BER'
førte til oprettelsen af 'Evolution'.1 Gud skabt, 'Evolution' for at
sikre, at deres løbende ændringer sker i Universet. Mennesket er
nødt til altid at acceptere, at forandring er i gang! Evolution fungerer
ved hjælp af 'Trial and Error' til at tackle udfordringer. Menneskelige
bør 'plagiere' evolution.
Bemærk! 1 Gud opkræver ikke ophavsret. Heller ikke mennesker
(grådige, parasitære, rovdyrende, profitører) FRK R6 !

Alt, der er en del af BER-cyklussen, får en del af den oprindelige sjæl. Sjælen
holder både universet forbundet og i kontakt med 1 Gud. 1 Guds
'procedurer, der bruges ved oprettelse af begge univers, guide os om, hvilke
procedurer der skal gælde for at leve. Følge efter 1 Gud 's eksempler!

1 Gud skabt af design et ufuldkomment univers. Vi bør acceptere, at intet
er perfekt (perfektion er ikke mulig). Perfekt er en abstrakt, uvirkelig.1
persons perfekte er en anden persons ufuldkomne
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1 Gud skabte det fysiske univers på 6 dage, dag 7 var en hviledag.

1 Gud sæt eksemplet arbejde 5 dage på dag 6, evaluer dit arbejde, udfør
ufærdigt arbejde, planlæg næste ugers arbejde. På dag 7 kan du nyde livet
have en sjov dag, bede, omgås, besøge en samling.

1 Gud skabte 'Evolution' for at sikre, at deres løbende ændringer sker i
universet. Mennesket er nødt til at acceptere, at forandring altid foregår!
Evolution fungerer ved at tilpasse sig ændringer og ufuldkommenheder.
Mennesket skal bruge Evolution som mentor.

1 Gud gav alt i 'PU'. et overlevelsesinstinkt.Da kemikaliet var rigtigt,
udvidede Evolution (udviklet) overlevelsesinstinktet til intelligens.
Evnen til at træffe valg, logik, fornuft, ..

Evolution 1 Guds mirakel !!!!!!!
Den stadigt voksende 'PU' havde brug for 'Custodian'.

1 Gud søgte og fandt en planet, der udviklede sig
mere end nogen anden. Planet 'Jorden' vores 'Hjem'.

∞

For at være vogter af universet har en art brug for
matematisk forståelse. 1 Gud skabte en ny specie på Jorden,
der havde denne evne, forståelse: Mennesker (os, du).

1 Gud oprettet 3 arter (Løb) versioner. Evolution udviklede sig fræk 1
mere. Afrikansk, mongolsk, europæisk og udviklet.1 Gud er tilfreds med
3 + 1 løb. Holde 1 Gud glad, anvend: 'Racial Integrity'.
''Racemæssig integritet '!

3 + 1 løb er lige,
men forskellige.

Blandede racer er en fornærmelse mod 1 Gud! Blandede racer
underminerer 1 Gud's design. At være stolt af dit løb er at parre sig og
formere sig i dit løb:Racemæssig integritet! ! !

1 Gud skabt på menneskehedens dag 6 for at blive vogter af det
fysiske univers. 1 Gud forventer, at mennesket er værge for det
lokale habitat og det bredere miljø. Dette gælder for vores planet,
måne og alt andet i det fysiske univers.
Universet fortsætter med at ekspandere, det skal menneskeheden også gøre. 1
Gud ønsker menneskeheden at vove sig ud i rummet (udforske, kolonisere) og ud
over vores solsystem, der omfatter alt det fysiske univers.
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For at opfylde vores 'Skæbne' skal der være en 'Holy-Matrimony' kontrakt,
hvorefter parring og multiplikation. Befolkningsvækst, rumforskning og
kolonisering er menneskehedens 'skæbne'.

For at være en depotmand skal du passe, forstå og harmonisere
med det lokale habitat og det større miljø. Mennesket skal forstå det
indbyrdes afhængige økosystem. 'Vi ændrer en ting, og evolutionen
vil reagere ved at ændre alt andet afhængigt
(økosystem) på den 1 ting '.
I øjeblikket er menneskehedens præstation som
depotmand dårlig. 1 GUD er forfærdet! Mennesker,
der er ansvarlige for at skabe 1 GUD 's smukkeste
Creation Planet Earth syge, ubeboelige skal
rehabiliteres: FRK R7

Nultolerance til Forurenende:
Luft ~ Jord ~ Vand og Rum !!!
Spild af ressourcer og energi til ubrugelig forbruger 'skrammel' og
inaktiv 'underholdning' er at Hold op! Ressourcer, energi og 'Know
How' tildeles til rumforskning, kolonisering, menneskehedens
destination! Uddannelse er at fokusere igen.Forståelse:
miljøudviklingen, rumrejser, det ekspanderende ufuldkomne fysiske
univers. Er det nye fokus.

Må gøre :
Respekt 1 Gud 's design af det skiftende ufuldkomne univers. Accepter, at
forandringen er konstant, at intet er perfekt! Følge efter 1 Gud's design!
Undersøg, anvend cyklussen af 'Begyndelse, afslutning, genbrug '(BER).
Overhold 'Udvikling'hvordan det tilpasser sig og overlever ved ufuldkommenhed
og unikhed. Tænk altid på 'årsag og Effekt''* inden du handler.
* Det fysiske univers bruger årsag og virkning. I lille skala har enhver ændring i et lokalt
økosystem en indvirkning på andre dele af dette økosystem.
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Årsag: Brug af 'kemiske insekticider'!
Effekt: Ændrer fødekæden reducerer plantebestøvning, skaber mutationer og
bliver en risiko for menneskers sundhed.

Handling: Udskift kemikalie med naturlige insekticider!

Årsag: Berigende uran!
Effekt: Dødelig stråling, største trussel mod menneskets overlevelse!

Handling: Stop nuklear forskning! Luk kernefaciliteter! Luk
uranminer! Cage Nuclear Scientist,FRK R7.
Årsag: Brændende kul!

Effekt: Kvælning af mennesker og dyr! Største menneskers sundhedsrisiko!

Handling: Stop med at brænde kul! Luk kulminer! Retsforfølg,FRK R7 alle
minearbejdere, mineejere, kultransportører, kulbrændere !!!!
Årsag: Voksende GM-afgrøder!
Effekt: Ændre genetik i hele fødekæden, der skaber mutationer. Gribe ind
med1 Gud's design! Største trussel mod menneskeligt design!

Handling: Shire ødelægger afgrøder og brænder jord i 3
år. Cage-GM-forskere, frøproducenter, frøavlere!FRK R7
Årsag: Forbrugerskab skaber affald!

Effekt: Forurenende jord, vand; skadedyr, insektplager; gasemission!
Handling:Stop med at producere, køb engangs, ikke-væsentlige (Uønsket)

Årsag: Vold mod livet (menneske, dyr), Miljø!

Effekt: Elendighed, lidelse, kvæstelser, død og ødelæggelse!

Handling: Stop vold og retsforfølg de skyldige! FRK R1-7
Årsag: Kapitalisme!

Effekt: Korrupt, elitistisk, i retfærdig, egoistisk, rigdom apartheid, anti 1 Gud!

Handling: Bureudbydere, FRK R6. Konfisker aktiver for privat ejerskab.
Konvertere tilKron (Community Run Ejet ikke med overskud)!

Årsag: Kommunisme!

Effekt: Korrupt, inkompetent, i retfærdig, anti 1 Gud!

Handling: Udskift regeringen med flere valgvalgte kandidater.
Erstat statsejede enheder medKron !
Årsag: Arveligt tyranni!

Effekt: Korrupt, inkompetent, uretfærdig, rigdom apartheid, anti 1 Gud!

Handling: Udskift tyranni med flervalgte kandidater. Erstat
velstands apartheid med social retfærdighed ogKRON!
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Årsag: Kannibalisme!
Effekt: Kloning, organtransplantation af kropsvæsker, hvilket skaber monstre!
Handling: Stop med kloning, transfusioner, transplantationer!

Bo i 'Harmony' med dine omgivelser ...
At være vogter af universet indebærer 'Rumforskning'.
Rumforskning fører til 'Rumkolonisering'! Begge er
menneskehedens skæbne.

Rumkolonisering har brug for 'Befolkningsvækst'! Befolkningsvækst
kommer via 'Holy Matrimony', parring og multiplikation! Bemærk!
Gælder ikke seksuel handicap (forvirret, samme køn, ..) plaget.

Det ekspanderende 2 univers har brug for flere depotmænd og
engle. Lad intet forstyrre din sjæls livsoplevelsesmission.

Fejre: 08.1.7. Universens dag(NAtm)!
På din lokale samling. Depotmandens værge bruger også
samlingen som knudepunkt for forældremyndighed.

Depotforælder bruger deres lokale indsamling som knudepunkt for
forældremyndigheder. Handling og aktiviteter startende med familie,
samfund,.: Pro miljømæssig handling, aktiviteter vedrørende
klimaændringer, økosystem, dyreliv, vegetation, menneskelig overlevelse.
Ikke-voldelig handling, aktiviteter, rapportering af vold mod mennesker, dyr,
miljø,kvartervagt. Pro nonprofit handling, aktiviteter, etablering af CROn,
promovering og brug af dem. Pro new age tidsstyring. Pro-ansvarlighed,
obligatorisk domfældelse, livstid. Pro gratis uddannelse, gratis
sundhedspleje, frivilligt arbejde, ugentlig mindsteløn.

Anti: kapitalisme, kommunisme, afbrænding, kannibalisme, kul,
krydstogtskib, affald, genetisk modifikation, umoralitet, junk,
junkfood, bly, plast, forurening, turisme, uran, rigdom apartheid!

For alle aktiviteter er Law Giver Manifest vores guide.
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Univers Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Tak fordi du
valgte menneskeheden
Løfter om at være vogter af Planet Earth
Løfter om at kolonisere universet og være dets vogter
Beder om hjælp til at opfylde menneskehedens
skæbne til ære for 1 Gud og menneskehedens gode

Denne bøn bruges når det er nødvendigt og på universets dag!

Før rumkolonisering kommer rumforskning.
Hver provins bygger og sætter en 'Space
Exploration port' i kredsløb'(SXp)..Al
efterforskning startes fra SXp 's.
Rumforskning og kolonisering har brug for regler (love): S> X love 1
(indre rum), S> X love 2 (ydre rum)! En plads efterforskningsret (S>
XC) det håndhæver dem. S> XC-afgørelser er bindende for alle provinser !!!

S> X love 1 (Indre rum)
Rumforskning, kolonisering har brug for regler (love)
som opretholdes og håndhæves af en
rumundersøgelsesdomstol (S> XC). Inner Space Laws
(1) tage højde for Earth Space og Earth Moon.

SX karantænelov
Intet kan bringes tilbage til Jorden! Alt bragt tilbage
fra rummet sættes i karantæne i en Space
Exploration-port (SXp). Folk involveret i at bryde
denne lov får, FRK R7
SX-satellitlov
Hver provins har ret til privatliv! Satellitter fra andre
provinser angriber dette privatliv. Udenlandske
satellitter i et provinsers indre rum konfiskeres,
demonteres og kan blive ødelagt.
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SX Moon-Law
Earths Moon er af grænser for minedrift, kolonisering
og militær. Folk involveret i at bryde denne lov får,
FRK R7 Provins (s) involveret i at bryde denne lov har
deres 'SXp ' lukket ned i 70 år. Alt udstyr, der
anvendes til at bryde denne lov, er konfiskeret
fordelt ligeligt af de ærlige provinser.

S> X love 2 (Ydre rum)
Lov om ydre rum (2) tage højde for udforskning og kolonisering af planeter.

De opretholdes og håndhæves af en Rumforskningsdomstol.

SX efterforskningslov
1St. XC (1St. Efterforskningskrav) af en planet eller måne går til en provins, der
bygger en permanent bemandet base. 1St. XC giver ret til 1/7 af en planet. 1St.
sagsøger deler planeten i 7 områder, vælger 1 af områderne. 2nd
sagsøger vælger 1 af de resterende 6 områder ... 7th sagsøger får det sidste
område. Når de er valgt, kan områder ikke ændres.

Ændring af områder går i stykker 1St. XC lov. En skyldig provins mister retten
til at udforske planeten i 70 år. Alt udstyr, der anvendes til denne kriminelle
aktivitet, konfiskeres og deles ligeligt af de ærlige provokater.Folk, der er
involveret i denne kriminalitet får FRK R7

SX Planets Moon Law
En planetsmåne(s) tilhører provinsen, at 1St. bygger en bemandet base på
den (gælder for hver måne). Det deles ikke med andre provinser! Når en
månebase bliver ubrugt(på grund af forsømmelse, ..) enhver anden provins
kan bevæge sig i krav på Månen. Overtrædelse af planeter Måneloven en
skyldig provins mister retten til at udforske månens planet i 70 år. Alt udstyr,
der anvendes til denne kriminelle aktivitet, konfiskeres og deles ligeligt af de
ærlige provinser. Folk i krænkelse fårFRK R7

SX indre og ydre rum uforenelige love:
SX EarthMoon-lov (indre rum) gælder ikke andre koloniserede
Planet Moons (ydre rum)!

SX indre og ydre rumkompatible love:
SX-karantænelov (indre rum) anvendes på enhver koloniseret
planet (ydre rum)! SX-satellitloven (indre rum) anvendes på
enhver koloniseret planet (ydre rum)!
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S> XC (Rumforskningsdomstol)
Rumforskning, kolonisering har brug for regler (love)
håndhæver en pladsefterforskningsdomstol. S> XCholdets lov om rumforskning og kolonisering.
S> XC-afgørelser er bindende for alle provinser !!!
Denne domstol har 7 dommere (1 fra hver provins). Dommen kommer ved
særskilt afstemning og flertalsafstemning. Mindstemål 4 af 7. Der er ingen appel.

Inner Space Laws (1) tage højde for Earth Space og Earth Moon. Lov om
ydre rum (2) tage højde for Planet Exploration and Colonizing.

Hvis en Provins bryder en lov om rumforskning, den retsforfølges. De
involverede bliver retsforfulgt. Udstyr brugt til forbrydelsen er konfiskeret
og givet til de ærlige provinser (lige store andele).

Lovgiver giver retfærdighed er reglen i alle dele af det fysiske
univers. Universets værgemål takker 1 Gud for at skabe det
smukkeste univers og gøre menneskeheden til værge.

Til ære for 1 Gud og menneskehedens gode !!!
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Bekræftelse 3
Menneskeliv er hellig fra sin opfattelse, og der er en forpligtelse
til at formere sig!
HE sædbindinger med en SHE-ægdrægtighed begyndte (menneskeliv).
Menneskeliv er helligt, derfor skal det beskyttes mod fysiske trusler,
moralsk ondt. Afslutning af en graviditet(Abort) dræber er anti 1 Gud.
Abort er den mest afskyelige onde, feje forbrydelse et menneske kan
begå !!! FRK R7
Trusler (Farer) til menneskehedens velbefindende og overlevelse kommer fra
menneskelige rovdyr (afhængighedsudbydere, overfaldsmænd,
børnemisbrugere, forvirret køn, samme køn, mordere, forurenere,
profitører, ..). Samfundet har en pligt til at indeholde disse farer. Forældre og
lærere har en særlig pligt her.

Henrettelse af en planlagt drab på et menneskeliv (Abort, mord,
dødsstraf). Dræber enten af regering, militær, frihedskæmpere
(Separatister), falske religiøse kulturer (Terrorister)Kriminelle,
retshåndhævelse eller civil hævn er anti 1 Gud. Enhver har en civil og
moralsk pligt til at sikre, at enhver morder retsforfølges.

Nul tolerance over for drab! ! !

At dræbe en person er utilgivelig !!!

Dræbende vrede 1 Gud !!!
Selv påført drab (eutanasi, selvmord) et tegn på et svagt sind og en svag ånd.
En livserfaring for sjælen. Bliv ikke forstyrret, medmindre der er fare for
andre. 1Gud vil håndtere dette på dommedagen. At hjælpe en person til et
selvforskyldt drab er acceptabelt, så længe den relevante domstol accepterer,
at der er et dødsønske. Alvorlig lidelse er tortur(et kæledyr aflives, et
menneske fortjener ikke mindre). Afslut det!

Andre farer for menneskers liv og overlevelse stammer fra:
Klima, (for koldt, for varmt, for tørt, for vådt ..) Brug
beskyttelsestøj og husly. Enkeltpersoner, Shire og
provinsen skal arbejde sammen. Hjemløshed er en
samfundsfejl, skam!
1
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Skabning rovdyr, (hunde, myg, hajer, slanger ..)
samfundsbevidsthed og kontrol er væsentlig. En Shire
skal handle ansvarligt. Enkeltpersoner skal være
opmærksomme og bruge sund fornuft.
Genetisk modifikation, (bakterier, fugle, enzym,
svampe, insekter, pattedyr, frø, virus, ...)
fornærmende 1 guder Design. GM ændrer økosystem
og fødekæde. Stop 'GM' forskning, voksende,
retsforfølgende forskere, avlere. FRK R7
Mikroskopiske rovdyr, (bakterier, svampe, kim, virus, ..)
er en snigende trussel, men kan være den mest farlige.
Renlighed, ryddighed, immunisering, diæt, personlig
hygiejne, karantæne, sundhedskontrol af mennesker og
dyr, 'Hjælper'. Forældre, undervisere, Shire og provinsen
skal arbejde sammen.
Forurening, (engangsartikler, nukleart affald, emballering,
forbrænding: kul, gas, olie, uran; giftigt affald..)er indeholdt. Luk
kul, uranminer, reducer olie, gasforbrænding.Rejse tiltale FRK
R7 Kulbrændere og minearbejdere, uranmineratorer og
producenter af nukleart affald.

Dårlig diæt, ingen usunde (alkohol, kulsyreholdig,
sød, ...) drikke, ingen usund (GM, fremstillet)
mad. Forfølg udbydere af usund drikke og mad.
Shire og Province skal sikre, at alle har drikkevand
og spiselig mad.Et samfund med tørstige sultne
mennesker er et mislykket samfund. Lad ikke dit
samfund mislykkes!

Beskyt menneskeliv fra farer og trusler !!!
Multiplikation
For Specie overlevelse har en person fysisk, mental, følelsesmæssig pasform en 1 Gud givet
pligt til at parre sig og formere sig. Parring, multiplikation er nødvendig for at oprette en
familie. Manglende overholdelse heraf er anti-social en trussel (overlevelse)

til Fællesskabet. Celibat er anti 1 Gud.

Et hovedformål med at leve er at parre sig og formere sig. At undlade at gøre det
er at leve et mislykket liv. Uacceptabelt for 1Gud og samfund.
Specieoverlevelse er altafgørende.
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Samfundets overlevelse kan diktere tvunget multiplikation. Kunstig
befrugtning, men ingen genmodifikation. En person behøver ikke at parre sig
for at formere sig.

Parring og formering inden for en
familieenhed er den mest
succesrige og gavnlige måde at leve
op til en persons pligt og skæbne.
Familienheden understøttes af
Fællesskabet.
Velfungerende samfund bruger familieenheden og de religiøse regler til at
formere sig. The Shire tilbyder gratis medicinsk fra undfangelse til død og
gratis uddannelse til børn og seniorer via ''SmeC'' (Shire medicinsk
uddannelse Complex). Shire, hjem til familier, traditioner, dialekt ...
Tidligere valg af 'Brud og brudgom' påberåbte sig: elitisme, grådighed, lyst ..
Dette førte til indavl (uønsket). Bruden og brudgommens valg efter
samfundet er bedre.I løbet af deres 1 år 'CE' (Community Emergency)
service hver 17 år gamle SHE og 18 år gamle HE evalueres (kapabel til at
formere sig, i stand til forældre, raceintegritet, provinsiel mangfoldighed)
og valgt at indgå en 'Holy Matrimony' kontrakt (HM).
Kontrakten med 'HM' giver mulighed for, at 1 han og 1 hun
parrer sig og formere sig. Kontrakten med 'Holy Matrimony' har
en begyndelse og en slutning. Det begynder på bryllupsdag ved
at underskrive. Det slutter, når det yngste barn er 14 år.At bryde
kontrakten (Ægteskabsbrud..) er kriminel. FRK R4-R5

Ingen 'HM' for børnemisbrugere, samme køn, forvirret køn!
Par af samme køn, transkøn, der bor sammen, er ikke en familieenhed!
De kan ikke opdrage børn. Børnemisbruger, samme køn og forvirrede
kønsopdragende børn begår en forbrydelse (barnmishandling) FRK R7

Parring, multiplicering uden for 'Holy Matrimony' er 'Trashy'. Trashy
forældre mister deres børn. Børn bliver tilgængelige til adoption.
Polygami (en person har mere end 1 ægtefælle) er dyrelignende, primitiv,
uacceptabel menneskelig adfærd a, forbrydelse. Gruppeægteskaber er fordervelse,
umoralsk en forbrydelse (Ægteskabsbrud). FRK R4-R5

Par, der ikke kan formere sig (helbredsproblemer) blive plejeforældre.
Kan kvalificere sig til at vedtage. Gælder ikke seksuel handicap
(barnemishandler, samme køn, forvirret køn) plaget.
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Der er 4 store trusler mod 'Holy Matrimony', egoisme, utroskab,
afhængighed, seksuel handicap og pornografi. Moralsk styrke
overvinder disse trusler. For børnene og selvet har moralsk styrke.

Par og multiplicer for at overleve specie!
Må gøre :
Undfangelse er 1 Gud 's største mirakel! Slagtning
(abort) de ufødte er den mest afskyelige forbrydelse i
universet! Den største fornærmelse mod 1 Gud!
Bemærk! Abort er en henrettelse! FRK R7
Forfalskninger: Miljøforkæmper, der ønsker at beskytte vegetation, vilde dyr,
men støtte, abort er forfalskninger. Dyrerettighedsaktivister, der støtter abort,
er forfalskninger. Shun Skam dem! Vis din afsky(ikke voldelig).

Nul tolerance over for abort, dødsstraf!
Ansvarlighed i livet og efterlivet!
Henrettelser er planlagt drab (FRK R7) hvad enten det er af regering,
militær, kriminelle, frihedskæmpere (separatister, terrorister), forældede
religiøse kulter (kristne, hinduer, muslimer, israelsk), retshåndhævelse
eller civil hævn. Enhver fare, trussel og kriminalitet mod menneskeliv
håndteres FRK R7. Tidligere og nuværende forbrydelser mod menneskeliv
holdes ansvarlige af 1 Gud på dommedag.
Hver person har en 1 Gud givet pligt til at beskytte menneskelivet mod:
Menneskelige rovdyr (overfaldsmænd, mobbere, børnemisbrugere, homoseksuelle,
mordere, forurenere, profitører ..)

Skabning rovdyr (hunde, myg, hajer, slanger, ...)
Mikroskopiske rovdyr (bakterier, svampe, kim, virus ..)

Rigdyr (parasitære rovdrivende, udenlandske ejere ..)
Klima (for varmt, for koldt, for tørt, for vådt ..)

Dårlig diæt (ingen drink, usund drikke, ingen mad, usund mad ..)
Dumhed (afhængighed, afbrænding, affald, forurening, hensynsløshed, ..)

Afhængighed (alkohol, adrenalin, spil, shopping, rygning, ...)
Forurening (luft, jord, rum, vand)
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Hver person har en 1 Gud givet pligt til at 'stoppe regeringens tortur,
udførelser (mord, dødsstraf)'. Disse regeringer med deres
deltagende medarbejdere erstattes, retsforfølges, FRK R7
Vold i hjemmet er uacceptabelt, samfundet har en
pligt her. Rapporter alle vold i hjemmet, du
observerer. Kontroller for at sikre, at samfundet tager
handling.Stop vold ~ Start derhjemme
Hver person har en 1 Gud givet pligt til at leve sundt (forureningsfri,
sund kost, hold dig i form, rent drikkevand, beskyttelsestøj og husly ..).
Samfundet har brug for at gøre dette muligt.
Der er en 1 Gud givet forpligtelse til at parre sig, formere sig.

For at opfylde denne forpligtelse indgår han og hun en
'Holy Matrimony' kontrakt. Parring, Holy Matrimony gælder
ikke for samme køn eller forvirrede køn.

Parringsritual for samme køn er unormalt, fordærvet, modbydeligt,
omvendt. En trussel mod arten.Børnemishandling, samme køn, forvirret
køn er handicap (seksuel) der er en trussel mod den menneskelige art.
Derfor bliver det nødvendigt at karantæne(isolere) disse trusler.
Par af samme køn, der bor sammen uden for 'SQC' (Seksuel karantæneforbindelse)
er umoralsk, fordærvet. Samme køn, forvirret kønshåndtering af børn er
børnemishandling, en forbrydelse, der skal retsforfølges,FRK R7

Støt et koncept om en familieenhed og fælles opholdssted. For bruden, brug
af brudgom, brug 'CE'(Community Emergency) service. Hver 17-årige hun, 18
år, bliver han evalueret (i stand til at formere sig, være en del, raceintegritet,
provinsiel mangfoldighed), valgt til at indgå en 'Holy Marmony-kontrakt.
Bryder kontrakt (Ægteskabsbrud..) få FRK R4-R5

Guardian Guardian støtter børn, der samles op af
forældre, læger, lærere, ældre frivillige. Hun
deltager (obligatorisk) før, under svangerskabet
og efter nyfødt er ankommet en 'SmeC' (se Shire)!
Hun er på en 6-dages liste, ligesom læger, lærere
og ældre frivillige.
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Fejre

02.1.7. Blomsterdag(NAtm)

Menneskeliv Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Tak fordi du
skabte menneskeheden
Jeg lover at beskytte menneskeliv fra undfangelse

Jeg lover at indeholde og straffe enhver trussel mod menneskeliv
Jeg lover at parre mig og formere mig for specieoverlevelsesrumkolonisering
Til æren af 1 Gud og menneskehedens gode
Denne bøn bruges når det er nødvendigt!

Som det er skrevet, skal det være
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Bekræftelse 4
Menneskeheden er at søge og få viden end at anvende den!
Det centrale kontrolcenter i den hellige menneskelige krop er
en hjerne. Hjernen giver menneskeheden unik intelligens,
fantasi, abstrakt tænkning, færdigheder til problemløsning.

Evnen til at absorbere viden og anvende viden.
1 Gud har lyst
menneskeheden

til:

Søg viden
Få viden
Anvend viden

På dommedag den 1St. spørgsmål 1 Gud spørger: Forklar hvad ved
- afsats en person har løbende akkumuleret, og hvordan denne
viden blev brugt til gavn for det lokale habitat og alt miljø.
1 Gud ønsker, at vi tilegner os viden og anvender viden fra kram til
kremering.

At søge viden betyder at ønske at vide, lære, opleve ... Søg viden
fra: Forældre, undervisere, bog, Law Giver Manifest, mentorer,
internet ...
At få viden betyder at få en uddannelse, erhverve
færdigheder og livserfaringer. Få viden fra:
Studerer, spørger, læser, lytter, observerer,
projekter, prøving og fejl, underviser i mentor ...
At anvende viden betyder at undervise andre, træne
andre og dele livserfaringer med andre. Anvend viden
gennem: undervisning, anvendelse, konvertering,
brug, udnyttelse ...
Forældremyndighedens overbevisning om, at den bedste måde at 'søge, få og
anvende viden' er ved hjælp af metoden 'Lær og lær' (1St. lær derefter undervise).

Et vellykket liv består af kontinuerlig læring, undervisning, der får
livserfaringer. Hele livet!

1
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Livscyklus for læring og undervisning:
Et menneske vokser i sin mor til at blive livmoder.
Det voksende foster lærer at lytte og genkende hans
forældres stemmer. Forældreneunderviser ved at
tale, læse, råbe, synge, lave musik, le, introducere
lyde fra kæledyr. Et foster får sin 1St. livserfaringer.
Forældre får deres 1St. erfaring med forældre.
Når man deltager i Shire og Provincial gratis offentlig uddannelse lærde

lære gennem undersøgelse, forståelse, forståelse og gentagelse.
De hurtige elever underviser (hjælpe underviser) de langsomme elever.

På arbejde er hver arbejdstager uddannet og omskoleret. Mere kyndige,
erfarne medarbejdere hjælper med uddannelse og omskoling.

En sjels mission består i at samle vores livs livserfaringer. Det er din
pligt at hjælpe din sjæl. At søge, få og anvende viden fører til
livserfaringer. Skæbne, valg yderligere livserfaringer.
Skæbne livserfaring: En livstruende ulykke (falder fra en stor
højde). En livsoplevelse, der aldrig glemmes.
Valg livserfaring: En person beslutter at faldskærme. En
oplevelse, der aldrig glemmes.
Intellektuel ejendomsret, den enkeltes livserfaringskendskab
bevares (ejendom) at blive udødelig. Videnkontinuitetsmetode
identificerer kritisk viden og giver metoder til at fange, anvende
overførsel af denne viden. Livserfaringer skal adskilles mellem
arbejde og personlig.
En enkeltpersons livserfaring viden (IP) deles med samfundet og
familien. Fællesskabsdeling sker via gratis offentlig uddannelse.
Deling betyder mundtlig. lyd(historiefortælling), video (viser),
skyggefuld (praktisk erfaring).
Bemærk! Al intellektuel ejendomsret (kommerciel, privat)

tilhører samfundet (Shire). Samfundet gav midlerne til
et individ at vinde, IP, der hævder 'Copyright, Patent
right' er at stjæle fra samfundet, en forbrydelseFRK R6
Deling af familiens viden kommer via børn og børnebørn.

Deling betyder mundtlig, lyd (historiefortælling), video (viser), skygger
(praktisk erfaring).
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Universets værgemål hjælper med studievejledning, 'Lære og

Underviser'metode til kontinuerlig læring og undervisning. UCG støtter
regeringsfri uddannelse og modsætter sig ikke-statslig uddannelse.
UCG-uddannelse understøtter Shire, Province-uddannelse:

SmeC
PHeC
PDEc
CE

'Shire medicinsk uddannelse kompleks'.

''Provincial Hospital Education Complex '.
'Provincial Defense Emergency center'.
'Community Emergency service'.

Depotformandens værns viden tidslinje:
Mødre og børn> SmeC (Nyfødt klub, grundskole, pigers eneste
skole, familiehøjskole, senior aktivitetsklub) >
PHeC (Drengens eneste skole; Lærling, teknisk, lederskab;
Lederskabslejr) >
PDEc (CE, Leadership Camp, parvalg) >
Livserfaringer> Videnkontinuitet!
Værge gratis uddannelse er en kombineret indsats fra undervisere,
læger, forældre, lærde, frivillige, seniorer og regeringen.

Må gøre :
Søg viden: spørg, vær eventyr, vær nysgerrig, lyt, observer, søg, læs,
se, ..
Få viden: forstå, eksperimentere, forstå, lære, gentage,
teoretisere, forstå, ..
Anvend viden: rådgive, gøre, guide, instruere, mentor, vise, undervise
Support: 1St. Lær derefter 2nd Underviser (som: barn, forælder, medarbejder, leder)

Support: 'Shire medicinsk uddannelse kompleks' (SmeC)

Support: 'Provincial Hospital Education Complex' (PHeC)
Support: 'Provincial Defense Emergency Complex' (PDEc)

Support: 'Nødtjeneste i Fællesskabet' (CE)
Kræv gratis offentlig uddannelse fra vugge til kremering. Det er
din 1 Gud givet ret! Ikke-statslig uddannelse er lukket.

Nultolerance til at stjæle fra offentlig uddannelse!
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Regering, der giver penge til ikke-statslig uddannelse, stjæler fra
offentlig uddannelse såvel som fornærmende 1 Gud. Denne form
for regering fjernes, retsforfølges. Senioransatte, der letter denne
type regering, er lige skyldige. De mister deres job, retsforfølges.
Hver gang du lærer noget, skal du skrive det ned. Senere lærer
det andre. Bevar dine skrifter for videnkontinuitet.
Brug studieguiden til Universe Custodian Guardians. Støt
plagiering i uddannelse. Hvorfor omskrive noget, der er
velskrevet. Brug det snarere og udvid det.

Universets værgemål understøtter ikke universiteter.

Sige Ingen til Corrupt, Elitist University. Depotforælder starter som
lærling. Efter arbejdserfaring foretager yderligere undersøgelse. Bliv
forfremmet af anciennitet. Mere erhvervserfaring mere studium,
mere forfremmelse af..

Intellektuel ejendom (Ophavsret, patent ...)
tilhører Fællesskabet! At tjene penge på
intellektuel ejendom er en forbrydelse! FRK R6

Fejre

06.1.7. Uddannelsesdag(NAtm)
ved en samling nær dig!

Menneskeliv Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) løfter om at søge,
få og anvende viden hele livet løfter om at lære og
undervise via gratis uddannelse, arbejdsløfter til støtte
for offentlig uddannelse
Videregiv livsoplevelser til næste generation For
Glory of 1 Gud og menneskehedens gode
Denne bøn bruges når det er nødvendigt og på uddannelsesdagen!
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Bekræftelse 5
Det Law Giver Manifest erstatter alle tidligere beskeder 1 Gud sendt.
Gennem menneskets historie med uregelmæssige intervaller 1 Gud vælger
en person til at videregive en besked til menneskeheden. 1 Gud er skuffet
over, at menneskeheden ikke har fulgt disse meddelelser. Den seneste
besked er 'Law Giver Manifest'. Den erstatter alle nuværende og tidligere
religiøse publikationer.Derfor forældes disse forældede publikationer og
følges ikke. Forældet indebærer miljøvenlig bortskaffelse.
Tidligere meddelelser blev ignoreret. Dette er den sidste besked, før
menneskeheden vil ændre sig. Omfavne denne besked af hele dit hjerte og
sjæl. Beskyt og værdsæt denne besked.

For at sikre, at enhver person får mulighed for
at læse, omfavne, forstå
''LawGiver Manifest'' (L GM).
Det er op til hver enkelt at sprede budskabet
rundt. Peg på vores hjemmeside,

www.universecustodianguardians.org
1 Gud holder øje med.

Introduktionen instruerer om, hvordan man tilbeder. 1 Gud venter på at
høre fra dig, tilbed dagligt (Daglig bøn). Sådan anvendes 'L GM'. Hvorfor
'L GM' blev skrevet. Omdannelse af moral til regeringsførelse ...

1 Tro forklares, dets symbol på anerkendelse
(heptagon) og dets vision! Start af enIndsamling. Der
er en 7 rulleoversigt efterfulgt af ruller:

Sc1: Tro det fundament, hvorpå 1 Tro er bygget på!
Sc2: Forpligtelser en persons pligt over for 1 Gud!
Sc3: Privilegier er belønninger for at opfylde 'Forpligtelser'!
Sc4: Mangler er fornærmelser mod 1 Gud de undgås!
Sc5: Dyder er livsstilsadfærd sat af 1 Gud!
Sc6: Khronicle er menneskehedens arv!
Sc7: Efterlivet hvor sjælen går!
Som det er skrevet, skal det være

1

1 Tro Rul 1 Law Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være 17.07.4.3. NAtm.

1 Gud 1 Tro 1 kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

1 Gud skabt tid til at måle 'Begyndelse' og 'Afslut' tid
til at måle. 1 Gudcyklus: Begyndelse> slut> genbrug>
begyndelse> slut> genbrug ...
1 Gud ønsker ny tidsstyring.

UCG: New Age tidsstyring!
Kort sigt
CG Klock ~ Tidstriangel ~ Natforbud ~ CG Daglig rutine ~
Mellemlang sigt

CG Kalender ~ Sjove dagstemaer ~ CG Planner ~ CG Årlig
Almanak
Langsigtet

CG Khronicle ~ CG Videnkontinuitet ~
Depotforælder Klock (CG Klock) til kortvarig tidsstyring, erstatter
alle andre ure. dag har 21 timer> 1 time har 21 minutter> 1 minut
har 21 sekunder> 1 sekund har 21 blink> 1 blink har 21 blink> 1
blink har 21 klik!
14 t 12 m 16 s
207 dy 4 dw
Y1M8W2

Linje 1: 14 timer, 12 minutter, 16 sekunder.

Linie 2: 207 dag i året, dag 4 i ugen.
Linie 3: År 1 - Måned 8 - Uge 2

Tidstrekant:
Dagsstart:
O timer Solopgang ~
fra 0-7 timer er Tidlig dag
7 timer er Mid dag ~
fra 7-14 timer er Sent på dagen
14 timer er Solnedgang ~

fra 14-21 timer er Nat
Obligatorisk natforbud fra 14-21 timer
(CG Klock). Natforbud håndhæves af
Shire. Natforbud, fordi vores krop ikke
er beregnet til at være natlig!

CG Kalender, mellemlang sigt. 'Standardår' 14 måneder (13: 28 dages
måneder + 1: 1 dages måned), 365 dage. Hvert 4. år: Quattro-år
(13: 28 dages måneder + 1: 2 dages måned) 366 dage.
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Sjove dagstemaer, imødekomme et samfunds behov for at fejre, blive
skammet og huske.

En CG Planner skal være en del af din daglige rutine.

1 Gud vil leve i samfundet!
1 Gud ønsker 7 stammer, der bor i mange
Shires i 7 provinser. Mennesker, der er sociale
skabninger, lever, arbejder, rejser en familie i
et samfund. Privat ejerskab

(Kapitalisme) er egoistisk en svigtende,
anti 1 Gud, Anti samfund. Klyngehjem

og Kron Erstat det.

Fællesskabsejerskab på vegne af værge.
Privat ejerskab (kommerciel), Statlige og
offentlige ejede enheder erstattes af Kron (
Community Run Ejet ikke med overskud). Privat
bolig erstattes med lokalsamfund (Klyngehus).
Et samfund har brug for styring, love, håndhævelse, retfærdighed, ..
Retfærdighed et menneskeligt behov. Folk bor i samfund
med love(Regler, forskrifter) at fungere, overleve.
Når der forekommer en overtrædelse af loven, findes
sandheden for at fastslå skyld eller ingen skyld. Skyld
efterfølges af obligatorisk dom, rehabilitering og
kompensation for ansvarlighed. Bemærk! Der er ingen juryer!

1 Gud 1 Tro 1 Kirke Universets værge
1 Gud kun både han og hun skaberen af 2 universer!

1 Tro kun religion alt andet er kulter!
1 Kirke (UCG) 7 administrationer af 7 stammer!

Univers > er det fysiske univers!
Depotmand > vicevært for det fysiske univers!

Værger > af lovgiveren manifest!

? a =? a

3
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Tidligere meddelelser blev ignoreret!
Ingen person eller regering har ret til at dræbe et menneske!

Det er Anti 1 Gud. Mange mennesker og regeringer
dræber. Godkendt af onde religioner(nu kulter). De er alle
ansvarlige i livet, efterlivet til 1 Gud og menneskeheden.

Alle drabere retsforfølges og bur !!!
Nul tolerance over for drab !!!
1 Gud ønsker, at mennesket søger viden, så får det og
anvender denne viden, hele livet. Dette giver ethvert
menneske 1 Gud givet ret til gratis uddannelse hele
deres liv. For at sikre, at samfundets standarder
overholdes, er kun offentlig uddannelse acceptabel.

Mad Scientist's!
1 Gud er skuffet over, at menneskeheden tillader gale forskere at udfordre
1 Gud's design. Gale videnskabsmænd (arrogant, uvidende ..) mislykkes, når
de udfordrer 1 Gud's design. Bivirkningerne af deres handlinger truer altid
mennesker. Eksempler:

Forstyrrer flodstrømmen: Vanding, unaturlig omdirigerer vand,
dette fører til sidst til tørke (lavere flod øger fordampningen).
Blokering af oversvømmelsesområder øger strømningshastigheden og dens
erosionsfaktor (den nedsænkede vægt af genstande, der kan føres væk af en flod, er
proportional med den sjette effekt af flodens strømningshastighed). Dette fører til
større oversvømmelser og hurtigere erosion. Dette gælder også for betonede
flodbredder, senge.

At bygge solide mure i havene fører til større erosion langs andre dele
af kysten. Oprettelse af nye kløfter og understrømme. Dette forstyrrer
det eksisterende strandøkosystem. Vanding ødelagde civilisationer!

4
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Den menneskelige krop er hellig, men mange mennesker synder på
dette område. Blodtransfusion, kropspiercing, kannibalisme,
omskæring, kloning, kosmetisk kirurgi, designerbabyer, kønsændring,
livsstøtte, make up, organdyrkning, organtransplantation, tatovering ..
Alle ovenstående fornærmelser 1 GUD.

Alt 1 Gud oprettet har en begyndelse og slutning.
Resterne genbruges.At forlænge ubrugeligt menneske
eller andet liv er Anti 1 Gud. Livsstøtte, holde kroppen i
live ved kunstige midler (forsinker dommedag),
fornærmelse 1 Gud. Genbrug af en menneskekrop
betyder kremering og aske. Genbrug af en
menneskesjæl medfører reinkarnation.
1 Gud ønsker menneskeheden at leve i harmoni med sig
selv og deres omgivelser. At leve i harmoni med sig selv kan
vold aldrig være en løsning. At leve i harmoni med
omgivelserne betyder forståelse af forældremyndigheder
og deres anvendelse.1 Gud ønsker menneskeheden at være
depotmand for det fysiske univers.
At være depotmand for det fysiske univers.
Mennesket er nødt til at udforske rummet og end
kolonisere det. Kolonisering betyder
multiplikation.

Må gøre :
Udskift alle andre religiøse publikationer med lovgiveren manifest!
Kassér forældede publikationer miljøvenlige.
Skum gennem manifestet, når du ser en interessant overskrift læses.

Dernæst læser du dybt. Genlæse, forstå, anvende.Lev det!

Ånden og forståelsen af budskabet er det der betyder noget. Ikke
betydningen af det enkelte ord eller sætningsstruktur. At forstå
tankens ånd og formål vil hjælpe med at implementere budskabet.
Introducer 'LGM' for andre. Find 6 andre supportere. Start en samling.
Vælg ældste (lig med han og hun). Ældste danner et udvalg
(Klan). Støt dine ældste og deres udvalg.
Udvalg vælger 2 depotmand Zenturion (1 Han, 1 hun). Hvem bliver
medlem af Universe Guardian Guardians. Nu hver supporter af
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denne indsamling er en værge (CG). Depot for det lokale habitat og
vogter af 'LGM'.
1 Gud ønsker hvert menneske mulighed for at læse og studere 'LGM '.
De, der ikke kan læse, skal have det læst for dem. Ingen undtagelser,
hver CG har en pligt her.1 Gud holder øje med.
CG understøtter 'Gratis uddannelse' og offentlige skoler. CG-forældre
udforsker regelmæssigt 'LGM' med deres børn. Forældre sørger for, at
undervisere i skolen gør det samme.
CG-medarbejdere skal sikre, at deres ansættelsessted fungerer inden for
retningslinjerne i 'LGM'. Eventuelle problemer rapporteres til 'Klan'. Klanen
med regeringen vil undersøge og bestræbe sig på at løse problemet. Ikke
alle problemer kan løses.End et kompromis med det bedste resultat
anvendes.
Ondt, umoralsk, anti 1 Gud adfærd vil medføre omskrivning, korrupt, dårlig,
rabat på love. Backdating dem og genoptage. Brug 'LGM' som vejledning.1
Gud holder øje med.
CG holdes ansvarlige i livet og efterlivet 1 Gud's eksempel! Tilgivelse
beskytter ondskab, kriminalitet, lovløshed, opmuntrer til at blive fornærmet.
Menneskehedens opførsel
(Atomsplitning, nuklear fusion, kropsdele
og kropsvæsker, kannibalisme, genetisk
ingeniørarbejde, kloning, kulforbrænding,
forurening ..) er truende 1 Gud's design!
Stop med at vrede 1 Gud. 1 Gud vil
reformere menneskeheden og rense
planeten ved hjælp af naturen (se Profeti).
1 Gud's seneste besked er en guide til de kommende ting. Jo flere mennesker
omfavner og handler efter denne 'Besked', jo mindre vil mennesket lide. 1 Gud
holder øje med.

For menneskets åndelige og fysiske velbefindende er den i sidste ende
overlevelse og opfyldelse af sin skæbne. 'LGM' leverer vejledning om
pladslove! Colonizing Space, være vogter af det fysiske univers og værger
for 1 Guds seneste besked 'er obligatorisk.
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Omfavne 1 Gud 's seneste besked: Law Giver Manifest

Besked Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Modtaget og
optaget din besked
Jeg spreder dit budskab til alle
Jeg skal kassere alle forældede forældede meddelelser
Lovgiveren Manifest skal være min eneste guide Til ære
for 1 Gud og menneskehedens gode
Denne bøn bruges når det er nødvendigt!

Som det er skrevet, skal det være
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Bekræftelse 6
Tal er vigtige og 7 er guddommelig!

7

Når menneskeheden begyndte at bruge tal, var den klar til at udvikle sig
mod sin skæbne: Værge for det fysiske univers. Numre gjorde det muligt
at beskrive og måle mængde, hastighed, ..
skabe matematiske begreber. Depotmandens værge mener, at
tal er en vigtig hjørnesten i menneskehedens intellekt.
Tal er det grundlæggende matematiske begreb, som menneskeheden
bruger til at skabe flere matematiske begreber. Tal førte til, at
videnskaben fik os til at komme videre og forstå mere og mere af 1 Gud 's
kreationer. Gale forskere tempererer med 1Gud's designs. Tal byggede
civilisationer og ødelagde dem.

Tal tilladt at tælle:

Fingre på en hånd 1, 2, 3, 4, 5. Resultat (symbol: =) 5 fingre.
Tilføjer (symbol: +) giver mulighed for at flette mere end 1 tælleresultat.
Fingre på 2 hænder 5 + 5 = 10 fingre på begge hænder.

Tag væk (symbol: -) gør det muligt at reducere et tidligere resultat. 1 hånd
med 5 fingre har 1 finger afskåret (ulykke): 5-1 = 4 fingre er nu ved hånden.

Multiplicerer (symbol: •) tillader (enklere) tæller mængder af lignende
poster. Fingre på 3 hænder 3 • 5 (enklere end 5 + 5 + 5) = 15 fingre på 3
hænder. Ved gentagelse af det samme nummer a Strøm notation anvendes: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 (25 magt på 5) = 32 den femte styrke på 2.

Opdeler (symbol: /) tillader deling af tidligere resultat. 3 hænder
har 15 fingre. 1 hånd har15/3 = 5 fingre.

Tal tillader oprettelse af en Sekvens af tal 0, 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (symbol: ...) efter 2 indledende tal
er hvert tal summen af de 2 foregående tal.
Depotforældremyndighed anvender det naturlige basissystem 10.

De anvendte 1-cifrede symboler: 0 (nul), 1 (en), 2 (to), 3 (tre), 4 (fire),
5 (fem), 6 (seks), 7 (syv), 8 (otte), 9 (ni).
Tal: 0, 2, 4, 6, 8 hedder også selvom; 1, 3, 5, 7, 9kaldes ulige.
Efter 9, 2 cifre (kaldet 10'ere) er brugt: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
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Det 0 placeret til højre for et af de 9 numre oprettes et 2-cifret nummer kaldet
10'ere (ti'er) for eksempel 70. To 00 kaldes 100'ere (hundrede) for eksempel
700. Tre 000 kaldes 1000'ere (tusinder), for eksempel 7000. Hvert tredje
tal, der tælles fra højre, adskilles med et komma for eksempel

1.000.000(1 million). (se numre til studiehjælp)

Procent (symbol:%) betyder hundreder. En 100-fraktion kan også
udtrykkes som en procent, f.eks 7/100 = 7% eller decimal 0,07
(.) En prik bruges til at vise værdier mindre end 1, f.eks. 0,1 (kaldet decimal).

0,1 (Decimal) kan også udtrykkes som en brøkdel ved hjælp af
delingssymbolet 1/10 0,1 = 1/10 eller procent 10%

Tal bruges i geometrisk design: 3-sidet trekant, 4-sidet firkant,
rektangulært, 5-sidet femkant, 6-sidet sekskant, 7-sidet højkant
(symbol på 1 tro)8-sidet Octagon. Firkant² (2-dimensionel), Terning³
(3-dimensionel), Kegle, cylinder ...

7 er guddommelig, fordi det tog 1 Gud 7 dage* at skabe det fysiske
universitet og menneskeheden. 6 arbejdsdage + 1 hviledag = 1 uge.
* Bemærk! 1 Gud 's ugen adskiller sig fra nedenstående CG Kalender.

Dag 1

Dag 2 midtugen Dag 4 Dag 5 weekend Sjov dag

1 Gud har lyst 7 stammer. Resulterer i 7 provinser ~
1 Tro baseret på 7 ruller ~ symbol: Heptagon (7 sider, 7 vinkler)
1 kirke Universets værge har 7 uafhængige
provinsadministrationer (Orackle)~
7 Onde er menneskelige Mangler, det 'Onde kæde'har 7 links ~

7_7 Regel: et udvalg på 7 Han og 7 Hun ~

CG understøtter lige repræsentation

En 7-sidet, 7 vinklet polygon: Heptagon symbol på
anerkendelse af 1 tro og 1 kirke:
Universets værge

7 er himlen
2
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Tal betyder!
0 Ud af ingenting 1 Gud skabte det fysiske univers.
Nul er antallet af skabelse.
Negativ: Nul er antallet af ødelæggelser.
1 Begyndelsen, den første, den eneste og eneste. 1 Gud 1 Tro 1 Kirke

Negativ: Enden, der er sidste, truet. De mange.
2 Harmoni, hellig ægteskab, parring, tvillinger.

Negativ: Anarki, adskillelse, pornografi, cølibat.
3 Tidstrekant, 3 søjler af religion (1 Gud 1 Tro 1 Kirke) pyramide.
Negativ: 3 er en skare.

4 4 sæsoner (forår sommer efterår vinter) af året, quattro år, 4
retninger (nord, øst, vest, syd), 4 elementer (ild, jord, vind, luft),
firkant, terning, strukturerede regler.
Negativ: forvirring, ingen regler, manglende sammenhæng, Murphys lov.
5 Vision, banebrydende, vedholdende, handling.

Negativ: forhindre, roving, apati.

6 Gruppe, samfund, social retfærdighed, kvarter, kirke.

Negativ: Eremit, isolation, elitist, rigdom apartheid, bander.

7 Meditation, 1 Guds seneste besked Law Giver Manifest, IP
(intellektuel ejendom), profeter.
Negativ: Fantastisk, ønsketænkning, falske beskeder, ophavsret,
patent.
8 Retfærdighed, karrierevej, ansvar, tillid.
Negativ: Lovløshed, arbejdsløs, umodenhed, korrupt, løgn.

9 Socialite, munter, venlig, taler offentligt.
Negativ: Ensom, sur, ikke snakkesalig.

Må gøre :
1 GUD viste os tal og hvordan vi bruger dem.
Skabelsen[7 dage uge (tidsmåling): arbejde 6
dage, hvile 1 dag (tidsadministration)]. 1 Gud
Arbejdsmoral er også menneskets arbejdsmoral.
Lær derefter Lær numrene betydning, matematiske begreber, lav
geometriske designs. Brug tal til mental stimulering (godt helbred).
Hav det sjovt med tal. Omsorg det guddommelige 7.
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Nummer Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Tak 'Dig for tal
Tal hjælper os med at forstå universet Tal til at
hjælpe med værgeopgaver Tal for mental
stimulering og sjov Til ære for 1 Gud og
menneskehedens gode
Denne bøn bruges når det er nødvendigt!

4

1 Tro Rul 1 Law Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være 17.02.4.3. NAtm.

1 Gud 1 Tro 1 kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

Bekræftelse 7
Der er et efterliv, og der er engle!
For slægtninge, venner og samfund er der sorg at blive observeret.

Introduktion
1 Gud vil have os til at tro på en efterliv, dommedag, den evige sjæl,
reinkarnation og engle. Efterlivet starter med en kremering for at
sikre, at sjælen frigives. Sjælen har afsluttet sin mission. Det er klar til
at forlade den fysiske krop og gå videre til efterlivet.For slægtninge,
venner og samfund er der sorg at blive observeret.
Efterlivet starter med en kremering for at sikre, at sjælen frigives.
Skabelse frigiver sjælen. Ild renser ødelægger kroppens smitte og
frigiver sjælen til at gå videre til den åndelige port.
Efter døden a Genoplev god bøn eller Genoplev dårlig bøn Kan bruges.
Disse bønner beder 1 GUD at belønne eller straffe en person.

Kirkegårde kan ikke accepteres, de genbruges til andre formål.
En portvognsengel beslutter, om han ønsker Sjælen
velkommen eller sender den tilbage. En mørk port, en sjæl går
tilbage. En lys port, en velkommen sjæl har sin dommedag.

På dommedag 1 Gud spørgsmålet er sjælen. Efter
afhøringen går sjælen videre til renhedsskalaen.
En sjæl genopliver sine 'dårlige og gode livserfaringer.

Derefter flyttes de til et hvælvingsliv.

Enten får en sjæl en anden krop, er reinkarneret.
Eller sjælen har samlet nok livserfaringer til at blive
evige (Engel). En engel begynder med at være
Guardian og derefter Reaper og til sidst Gatekeeper.

Der er andre Angel (for kompleks til at forstå af mennesker)
1 Gud kalder det åndelige univers 'Himmel'!

Himmel er hvor sjæle bliver 'Evig'!
1 Gud kalder det evige 'Engel'!

1
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Sjæl, du har 1!
1 Gud er den oprindelige sjæl og Evig sjæl. Sjælen er åndelig.
Den originale sjæl er 1 Gud både godt og dårligt.
1 Gud skabte 2 typer af verdener. En åndelig: 'Himmel' og en fysisk:
'Univers'. De findes sammen og supplerer hinanden. På dag 4 af skabelsen
1 Gud gav ethvert fysisk livsform en åndelig følgesvend. En sjæl!

Du har 1.

Bemærk! Sjælens fysiske menneskelige cyklus begynder ved: Fødsel>
voksende> læring> multiplicere> undervisning> døende> kremering.

Hvorfor eksisterer jeg? EN Sjæl (Med venlig hilsen) fra det åndelige univers
får sin instruktion (fra 1 Gud)om hvad livserfaringer (følelsesmæssig og fysisk)
det er at have i det fysiske univers. Instruktionerne er vage, som det kan
forventes fra et ufuldkomment univers. At give en sjæl fleksibilitet til at
fuldføre sin mission.For at fuldføre sin mission i det fysiske universitet har en
sjæl brug for et fysisk udseende (din krop). Årsagen til din eksistens er at
hjælpe din sjæl med at få de livserfaringer, den har brug for for at fuldføre sin
mission.

Livserfaringer er begivenheder, du husker indtil din døende dag eller
hukommelsestab. Disse begivenheder er dramatiske glade (drømme går i
opfyldelse...) eller ulykkelig (alvorlig ulykke ...), karakteropbygning.
Depotmester mener, at enhver person skal registrere deres livserfaringer
og videregive dem: Viden kontinuitet!

Hvorfor dør nogle mennesker unge? Livsoplevelsesmissionen for
din sjæl kan være afsluttet på et tidligt tidspunkt (barndom ..) af
eksistens. Hver gang en livsoplevelsesmission er afsluttet, skal
kroppen dø. Derfor dør folk i forskellige aldre.
En sjæl efter at have indtastet en fysisk livsform får en
'Mission' fra 1 Gud. Missionen er at få specificeret
'Livserfaringer. Sjælen leverer disse til 'Renhedsskala'.
En sjælDen fysiske krop er der for at muliggøre livserfaringer. Sjælens
forhold til sin fysiske krop er ustabilt og ufuldkommen ligesom
universet. Ufuldkommenhed fører til overraskende oplevelser!
En sjæl og dens fysiske krop har to engle tildelt dem, begge er
skytsengel. 1 vogter missionen (f.eks. har en krop en ulykke, der ikke er
en del af en mission, en krop er ved at dø, 1 G. Angel får et mirakel til at
ske. Både krop og mission reddes). Den anden engel tester ' (fristelse)
modenheden af en sjæl og dens moralske styrke (samvittighed).
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Når en Souls 'mission er afsluttet, dør det fysiske
legeme. Sjælen bevæger sig op til den lyse
åndelige port. En mørk åndelig port betyder, at
'Gatekeeper Angel' sender sjælen tilbage
(ufuldstændig mission).

Sjæl Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Jeg
føler mig tom, fortabt uden formål

En ydmyg vogter, der kæmpede for at være god En
meget elsket person, der udførte deres mission Fire
frigør denne sjæl til dommedag
En unik sjæl savnet til glorie af 1 Gud og
menneskehedens gode
Denne bøn bruges efter at en person døde. Bruges ved Crematorium
End portal ceremoni!

Sorg
Sorg er tilstanden af at være trist, fordi et familiemedlem eller en ven
døde. Når en person dør, har deres krop obduktion, kremering og en
ejendom. Sjælen starter efterlivet. De mennesker, der plejede de
afdøde, er i en tilstand af sorg. Dødsfald kommer i forskellige
følelsesmæssige faser.Det mest intense er sorg.
Sorg uudholdelig følelsesmæssig smerte efter et tab. Sørg
for den mest smertefulde og karakterskabende
livsoplevelse, som en person kan opleve. Et øjeblik er alting
normalt, så lider vi et tab og næsten uudholdelig
følelsesmæssig smerte.Bede (Sorgbøn) fortsæt med at
bede. Bliv ved med at bede gennem alle stadier af sorg! Det
hjælper!
A 1St. reaktion måske bedøvet vantro. Dette kan ikke ske. 'Jeg planlagde
ikke dette'.Isolering, privatlivets fred er nødvendig, sløvhed er normal.
Næste vrede mærkes over årsagen til sorgen, andre, sig selv, Gud. Den sørgende
føler beklagelse over mistede muligheder. Forkæl dig med selvmedlidenhed,
selvskyld. Nogle omfavner afhængighed(gør ikke). Bed ikke!
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Derefter forhandlingerne med Gud og skæbnen starter. Hvis jeg lover at
ændre eller gøre dette eller det, vil det vende 'tabet' eller fjerne smerten.
Desperat resulterer i ønsketænkning. Bed ikke!

Minder fører til at minde om, reflektere og revidere fortiden.
Realisering af tab synker ned. Følelsesløshed, anfald af tomhed,
fortvivlelse og depression. Bed ikke!
Til sidst udvikler håndtering af sorg. Nu er det tid til at normalisere, genoprette sig
med livet omkring dig. Interessen for omgivelserne vender tilbage.

Håb vender tilbage og planlægning bliver afgørende. Tilslut igen! Venner,
familie, samfund afventer dit comeback.

Gå udenfor. Livet er godt!
Fugle synger solen skinner, gå ud
Harmoniser!
Hvordan kan andre hjælpe? Opmuntring hjælper ikke, sympati hjælper
ikke, forståelse hjælper ikke. Tålmodighed og støtte vil hjælpe.

Sorg Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaber af det smukkeste univers
Velkommen et medlem af vores samfund Mine øjne
er oversvømmet med tårer

Mit hjerte bryder under uudholdelig smerte
Trøst mig, giv mig håb og formål
Din mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Til ære for 1
Gud og menneskehedens gode
Denne bøn bruges efter tabet af en elsket!

Kremation
En menneskelig krop har en begyndelse og slutning. I
slutningen skal en sjæl frigives.For at sikre, at sjælen frigives,
og efterlivet er mulig, skal en menneskekrop kremeres. Hvis
en sjæl ikke frigives, eksisterer den i limbo som Ghost.
Kremation er ikke kun nødvendigt for at befri en sjæl, men også af
sundhedsmæssige årsager. Kremeringslaseren (ingen brænding) renser ødelægger
farlige bakterier, vira, insektlarver og svampe, der kan befinde sig i kroppen.
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EN Krematorium er en provinsiel offentlig servicefacilitet. Denne
facilitet administrerer en morgen, slutportal og have. Her har de døde
obduktion, har det godt og genbruges.
Morgue: Alle afdøde transporteres til morgenen til
obduktion. Obduktionen er at fastslå dødsårsag, afdødes
identitet og inkludere en toksikologi for at fastslå, om
kroppen på nogen måde var smitsom og kunne have
inficeret et andet menneske. Findingen bestemmer, hvad
der skal ske næste gang.

Et naturligt dødsfald, kroppen overføres til 'End Portal.
En mistænkelig død, der finder kroppen, flyttes til 'CiL' (Kriminelt
undersøgelseslaboratorium). En smitsom død, der finder '' Provincial
Defense and Emergency Center '' (PDEc) advares. PDEc samler kroppen
op og anvender relevant karantæne og efterforskning.
Det er kriminelt at cannibalisere den menneskelige
krop før eller efter obduktion. Kannibalisering er at
fjerne kropsdele, kropsvæsker, æg og sædceller.
Kannibalisering af kropsdele er en forbrydelse: FRK R7

Slutportal: Efter modtagelse af et legeme forbereder en
kremator information om lig og fordeling til visning.
Hver krop er forberedt på samme måde ingen
undtagelser. En nøgen krop (mennesker starter livet
nøgne, de slutter livet nøgne) dækket af et olivenfarvet
linnedark med kun det synlige hoved er anbragt i en
almindelig papkiste.
En visningsdato og -tid er indstillet, enhver person kan komme til
at sige farvel. Seerne kan bede lydløst ved hjælp af Soul Prayer,
Relive Good Prayer eller Relive Bad Prayer, Sorge Prayer.

Genoplev godt Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn)
Anmodninger om, at det gode (navn) har gjort fortjener ekstra anerkendelse
(navn) repræsenterer det gode menneskehed har at tilbyde, en inspiration for
andre. Må (navn) genopleve (antal) gange al glæden ved modtagernes gode
gerninger

Til ære for 1 Gud og menneskehedens gode

Denne bøn bruges til et godt menneske før eller efter kremering!
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Genoplev dårligt Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din mest ydmyge
trofaste værge (1St. navn) Anmoder om, at det dårlige (navn) har
gjort fortjener ekstra straf (navn) repræsenterer ondt en plet på
menneskeheden en modbydelig vederstyggelighed, en fjende

Må onde (navn) genopleve (antal) gange al lidelse for ofre til
ære for 1 Gud og menneskehedens gode
Denne bøn bruges til en dårlig person før eller efter kremering!

Krematoren indstiller en dato og et tidspunkt for kremationen. En Efterlivet

rod holdes af en Ældre fra det nærmeste Indsamling.

Kisten er lukket kremering fortsætter. En frigivet sjæl går ind i en
tændt åndelig port, der er hilst velkommen af portvagten ... De
sørgende modtager en plak, som hver skal tage med hjem.

KrematoriumHave: En krop genbruges via asken
til kremering. Morgenen efter kremering aske
spredes over Crematorium haven.
Aske kan ikke tages væk. De er altid spredt over
Crematorium haven.
Bemærk! Fanger, der dør i Rehabilitering deres aske er spredt
over Crematorium-komposten.
Kremation af andre ting, der lever, gælder kun, hvis deres fysiske
tilstedeværelse ikke bruges i nogen form for genbrug. Til kremering (kæledyr, alt
giftigt, syg ..). Dybest set er kremering den samme som for mennesker.Ingen
kremation (alt, hvad der kan spises eller genbruges, komposteringsmateriale ..).

Kirkegårdsbegravelse et hedensk ritual!
Kirkegårdsbegravelser er uacceptable,
fordi en voksende befolkning skal bruge
jorden mere nyttigt. Begravelser kan
skabe spøgelser ved ikke at frigive en
sjæl. Kirkegårdsbegravelser foretrækkes af
ond elitist viser sig: Dyr kiste, dyr
hovedsten, pompøst anlagt mausoleum.
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Konserveringsmidler i mad forhindrer kroppens nedbrydning og stopper
genanvendelse af grave. Grav opmuntrer til kriminalitet, røveri og hærværk.
Forsømte grave tiltrækker skadedyr, de er en skændsel.

Ikke flere nye kirkegårde. Eksisterende kirkegårde lukkes og graves
op. Rester skal kremeres og spredes over krematoriumhaven.
Landet skal bruges til andre formål.

Kremation er den eneste acceptable begravelsesform!

Dommedag en del af 'Cyklus af begyndelse, slutning og genbrug'
(Dag 2). Det er 2. fase af Efterlivet.
En sjæl frigives ved bøn og kremering. En velkomne sjæl bliver
derefter afhørt af 1 Gud:

1 Gud ønsker forklaret, hvilken viden personen løbende har
akkumuleret, og hvordan denne viden blev brugt til fordel for det
lokale habitat, miljø og samfund.
1 Gud ønsker forklaret, hvordan hans seneste besked blev fulgt, anvendt og
proklameret. 1 Gud ønsker, at alle skal høre budskabet og leve efter det. 1 Gud
holder øje med!
Tusinder af års ondskab nærmer sig slutningen. 1 Gud ønsker forklaret,
hvordan personen hjalp med at burde ondt.
Bemærk ! En sjæl kan ikke bruge undskyldninger, spille dum eller lyve til 1 Gud.

Efter at have forklaret en sjæl roses af 1 Gud for sine
gode gerninger og irettesat for mangler. En sjæl går
derefter videre til renhedsskalaerne.

Forberedelse til dommedag!
Lær så lær; søge, vinde, anvende viden hele dit liv.
Brug al viden til at leve i harmoni med dig selv,
familie, samfund og miljø.
Giv derefter livserfaringer videre som videnkontinuitet
(familie, arbejde).
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Læs, følg (gentagne gange læse, absorbere, tænke og derefter handle), fremme
(fortæl alle) det "Law Giver Manifest" 1 Gud 's seneste 'Besked'! Se bort fra alle
andre religiøse publikationer! 1 Gud holder øje med!

Beskyt din familie, samfund! Deltag, støtte kvarteret!
Support Shire nat udgangsforbud!

Vær god Straffe ondt
Renhedsskala
En 'renhedsskala' vejer sjælens gode gerninger, og det er dårlige gerninger. Det får
en sjæl til at genopleve sine gerninger. En sjæls livserfaringer overføres til
Renhed-skalaer:
Venstre side

Højre side

foranstaltninger

foranstaltninger

godt gerninger

forkert

Venstre side er nede (êê
ê)du har gjort mere godt.
Din sjæl genopliver alle de gode ting, du gjorde, og de gode følelser, som
modtageren af din gode gerning følte. Din sjæl vil ikke kun genopleve de gode
følelser, som modtageren af din gode gerning følte, men også den glæde, deres
familie, venner og kæledyr følte. Dine gode følelser kan udvides ved bønner fra
modtageren af din gode gerning, der beder 1 Gud for at multiplicere

genoplev det gode erfaring (Genoplev god bøn).

Højre side er nede (ê ê
ê)du har gjort mere Dårligt gerninger.
Din sjæl genopliver den lidelse og smerte, dine ofre følte. Din sjæl vil
ikke kun genopleve lidelsen og smerten fra dit direkte offer, men også
de indirekte ofres lidelse og smerte (familie, venner, kæledyr ..). Din
sjæls ansvarlighed kan udvides ved bønner fra ofre, der beder 1
Gud at formere sig genoplev dårligt gerninger (Genoplev dårlig bøn).

Eksempel: John Howard the Bully fra nedenunder. En tyrann, der indtrådte i
4 lande med sine kriminelle kammerater. De voldtaget, tortureret, skadet og
dræbt(baby, børn, mødre, fædre, bedsteforældre) 10'ere af tusinder af
mennesker. Ødelagte, plyndrede arbejdspladser, skoler og hjem, der
efterlod 100'ere af tusinder hjemløse og millioner blev flygtninge.Den onde
Johannes vil genopleve den lidelse han og hans kammerater forårsagede for
millioner! Depotforælder bad. De bad 1 Gud om at lytte til vores, Genoplev
dårlig bøn.
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Livet oplever hvælving
Når genoplevelsen stopper en sjæl 's den
nuværende hukommelse slettes og overføres
til en Livsoplevelser hvælving.

En sjæl er nu reinkarneret og går ind i en ny fysisk livsform.

Reinkarnation
Reinkarnation bruges som lærling hos en Sjæl mod at blive en engel.
At være lærling er en sjæl i en indlæringskurve, der er tilbøjelig til fejl.
Som et resultat lever livserfaring måske ikke op til sit fulde potentiale.
En lignende livserfaring skal opleves.
Tidligere livserfaringer kan opnås fra enhver form for
livsform (bakterier, insekt, plante, dyr, menneske).
Tidligere livserfaringer og enhver ufærdig bruges til at
bestemme en sjæls næste mission, og i hvilken livsform
den reinkarneres (ikke nødvendigvis menneskelig).

A Soul 's Livserfaringer akkumuleres, indtil der er nok til at gennemføre
lærlingeuddannelsen og blive engel. Reinkarnation slutter, når en sjæl
bliver en Engel (Evig) med infinitivt efterlivet i Himmel.

Engel
En nyuddannet engel er velkommen til himlen af 1 Gud, bliver til
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Evige og givet himmelske glæder 1St. af disse er at være 'Skytsengel'.
Hver gang en ny engel bliver en evig. Der er fantastisk
glæde (musik, sang, dans, latter ..) i Himlen.
''Skytsengel'' (GA) overvåg, hvordan en sjels mission
skrider frem. GA blander sig, når en sjæl afviger fra sin
mission eller begivenheder, der truer dens mission. GAinterferensmetoder: samvittighed, mirakler, syn.
Bemærk ! GA er de eneste engle, der kan få dem til at
blive set af mennesker og alle skabninger.

En sjæl og dens fysiske ledsager (legeme) har 2 beskyttelsesengle
tildelt dem. 1 beskytter missionen de andre tests ' (fristelse) Sjælens
modenhed og dens moralske styrke (samvittighed). Modstå
fristelser og lyt til din samvittighed!
En sjæl har afsluttet sin mission, a Skytsengel fortæller
det, at dommens dag er nært forestående. Folklore
beskriver denne adfærd fra en skytsengel som en reaper
eller dødsengel! Sjælen skærer sin bånd med sin krop.
Flashbacks forekommer Sjælen begynder at bevæge sig
mod et varmt, lyst alt omfavnende lys.
EN Gatekeeper beslutter, om han ønsker en sjæl velkommen
eller sender den tilbage. En portvogter kontrollerer hver
indgående sjæl, hvis den har gennemført sin mission og skal
komme ind. Skulle en mission være ufærdig, går sjælen tilbage
i kroppen (intet organ at gå tilbage, er tildelt et nyt organ). En
gatekeeper fremstår som et varmt, stærkt lys!

Gatekeeper forvalte: Dommedag, renhedsskala, livserfaring
hvælving og overvåger skytsengel.

Der er andre Angel (for kompleks til at forstå af mennesker)
Efterlivet Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tro på et efterliv
Tro der er en evig sjæl tro på
reinkarnation
Tro der er engle til ære for 1 Gud og
menneskehedens gode
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Denne bøn bruges når det er nødvendigt!

1 Gud's ekspanderende Univers ønsker mere Angel!

Afdød
En afdød person har et samfund efterliv: Fast
ejendom, videnkontinuitet, arv og traditioner.
Estate formidler akkumuleret viden, livserfaringer,
arv, familietraditioner og memorabilia.Ejendommen
videregiver ikke position
(slutter med døden), Strøm (slutter med døden), al
rigdom går ind i offentlige indtægter.

En afdød person, der havde opdraget børn (ejer, adopteret, plejer)
bliver 'udødelig'! Dem, der ikke gjorde, 'gør ikke'! Børn gør dig
'dødelig'!
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