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1 Deus 1 Fe 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo

www.universecustodianguardians.org

Comezando
Crenza en 1 Deus dános o 1 Fe 1 Fe
é a nosa forza moral
A fe é unha necesidade emocional. 1 Deus só quería 1 Fe! Para o
custodio 1 Fe dá forza moral. Sosténdenos explicando. orientación,
debe facer, oración, aprender e ensinar, pertenza á comunidade.
Absorbe o 1 Fe para que poida tocar o teu corazón e converterse nunha
parte permanente do teu pensamento. Pensa e vive o 1 Fe cada día todos
os días. Imos 1 Fe inflúe nas túas accións, sexan conscientes ou
subconscientes.
Adoración 1 Deus usa oracións relevantes.

As persoas con fe son benditas, 1 Deus encántalles.
As persoas sen fe viven perdidas vidas inútiles.

O 1 Fe xurdiu:
O humilde escriba notou a crecente propagación da corrupción, a inmoralidade e a
cobiza. Provocar sufrimento, miseria local e en todo o mundo.O humilde escriba
preguntou: “Por que Deus”? "Por favor, axude queridoDeus”. "Deus que pode facer a
Humanidade para estar á altura do seu destino ”?
Durante moito tempo o humilde escriba non recibiu resposta. Un día o humilde
escriba sentiu unha presenza abrumadora. O escriba recibiu unha mensaxe a
través dun pensamento."Está preparado para aceptar a resposta”.
O humilde escriba tivo unha terrible dor de cabeza dolorosa, vencido polo medo,
tivo que deitarse.
O tempo pasou, de novo os acontecementos mundiais fixeron que o humilde escriba se dirixise Deus

facendo as súas preguntas habituais. Sen resposta, 3 días despois volveuse a
presenza abafante, facendo a mesma pregunta ao humilde escribán. De novo o
humilde escriba tiña medo de responder.

O tempo pasou o humilde escriba volveuse a molestar co sufrimento e a
miseria no mundo. O humilde escriba axeonllado, levantou a vista e dixo:
"Querido Deus Creo en Ti e só en Ti, estou preparado para recibir a
resposta ”.

No seu momento, o humilde escriba sentiu a presenza Deus. Deus
fixo a mesma pregunta, "Está preparado para aceptar a resposta”.
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O humilde escriba sentiu que os medos o superaban pero el respondeu: "Si
querido 1 Deus”. A comunicación que recibiu o humilde escriba. Foi escribir os
pensamentos e facelos dispoñibles en todo o mundo, en todos os idiomas.1 Deus
A última mensaxe substitúe a todas as anteriores.

Todo se recompila no "Manifesto do Dador da Lei”
(LGM). Está a disposición de todos. O "LGM". substitúe
todas as mensaxes anteriores facéndoas obsoletas.
Manifesto do Dador da Lei
1 Deus ten dúbidas sobre a Humanidade!
1 DeusAs mensaxes anteriores ignoráronse en
gran parte. 1 DeusAs advertencias ignoráronse.
(ver Centro comercial mundial EUA, Brexit Reino Unido, China pandémica, Cambio
climático global ...)

1 Deus fará que a Humanidade escoite! (ver Profecía)
Cando 1 Deus instruíu ao humilde escriba que
escribise e compilase todas as mensaxes, '1 Fe' naceu.

1 Fe é unha relixión, xustiza social, filosofía.

1 Fe apoia a vida na comunidade. A crianza comunitaria de
nenos.1 Fe é a única relixión aceptable para 1 Deus. Todas
as demais convértense en cultos obsoletos.

A administración de cultos obsoleta é evitada. Substitúense por:
1 Deus 1 Fe 1 Gardiáns custodios do universo da igrexa. Os escritos relixiosos
de cultos obsoletos son substituídos polo "Manifesto de quen dá a lei".
Anímase aos partidarios de cultos obsoletos a actualizar: convértete en
Custodian Guardian.

Pola gloria de 1 Deus e o ben da humanidade.
O 1 Fe soporta números, '7'é divino. A comprensión humana
dos números, das ecuacións matemáticas, dos símbolos
xeométricos abriu o camiño para construír civilizacións.
A comprensión humana ten que expandirse aínda máis (Espazo).
Custodian Guardian cre que o universo físico e todo o que hai
nel son imperfectos polo deseño. Polo tanto, un heptágono
UCG é un polígono imperfecto de 7 lados e 7 lados, os seus
lados teñen lonxitudes diferentes e os seus ángulos son de
diferentes graos. É o símbolo ideal de recoñecemento 1 Fe.
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Un heptágono simboliza 1 Deus's Universo físico imperfecto, unha
semana de 7 días. 7 ángulos simbolizan, o "Manifesto da Lei que dá" os 7
capítulos e os 7 pergamiños. Os 7 lados simbolizan, 7 tribos e 7
administracións dos gardiáns dos custodios do universo da igrexa.

1 Fe está escrito en 7 pergamiños: 1. Crenza >

2. Obrigas > 3. Privilexios > 4. Fallos >
5. Virtudes > 6. Khronicle > 7. Alén

Forman parte doManifesto do Dador da Lei'.

Como está escrito, así será.
1 Fe introduce Xestión do tempo New Age:
CG (Custodian Guardian) Klock ~ Triángulo horario ~ Liña
horaria do día ~ Toque de queda nocturno ~ Planificador CG ~

CG Kalender ~ Temas de Fun Day ~ CG Khronicle ~
CG Quattro Almanac ~ Tempo de control.

Todo no Universo físico ten un comezo e un final. O remanente
final recíclase para un novo comezo(Reencarnación).
Xente do 1 Fe son Partidarios. Os seguidores son dirixidos como:
Custodian Guardian + 1o nome ou CG + 1o nome. CG úsase cando se envía mensaxes de
texto, se escribe.

1 Partidarios da fe reúnese nunha reunión cada 7 th
Día (Fun Day) da semana. Rezan, veneran, socializan,
discuten, conversan, beben (non alcohólico), come
(sen comida lixo), cantar, bailar, rir, xogar, harmonizar, ..
Intentan traer xente nova. Os seguidores teñen
unha rutina diaria que comeza con orar:

Diario Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso
Axúdame a ser limpo, compasivo e humilde Usando o 7
Pergamiños como guía:
Protexerei as túas creacións e castigarei o Mal

Deféndese polos atacados inxustamente, desfavorecidos,
débiles e necesitados
Proclama: 1 Deus 1 Fe 1 Igrexa, Universo Custodios Gardiáns
Grazas por hoxe
O seu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome)
Para a gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade
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1 Deus 1 Fe 1 Igrexa Universo Custodios gardiáns
Todo o mundo le, vive e proclama a última "mensaxe" de Deus,
o "Manifesto do dador da lei".

A matanza de humanos non nacidos e nados queda abolida.
Todas as persoas teñen aire respirable, auga potable, comida para
comer, roupa de protección, refuxio accesible, educación gratuíta,
asistencia sanitaria gratuíta, traballo non explotado recompensado,

xubilación e morte con dignidade.

Eliminarase o egoísmo, o elitismo, a explotación, a
inxustiza, o abuso físico e emocional, a escravitude.

Que as adiccións (alcol, tabaquismo, gula, xogo,
pornografía, contaminación, compras).
Que as comunidades viven en harmonía consigo mesmas

o hábitat circundante e o planeta.

Que a comunidade (Shire) posúe todos os inmobles Freehold.
Que se elimine a propiedade privada e estatal e substitúese
por CROn (Community Run Owned sen ánimo de lucro).

1 Fe creou o Visión baseado no 7 pergamiños. A visión é unha
afirmación moral e filosófica. Úsase para deseñar o Universo
Custodian Guardians, Mission!
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