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Religie ?
Vraag = vraag beantwoord door Wetgever Manifest

Alle oplossingen zijn voor non profit en non gewelddadig!
Religie verklaart de natuurlijke wereld en het doel van het leven. Religie organiseert de samenleving
door middel van haar geloof in het juiste gedrag (Begeleiding, regels) . Religie houdt zich bezig met
het welzijn en het welzijn van haar aanhangers.

Historisch gezien Religie verklaart humankinds verleden, heden en toekomst.
Religie introduceert de geestelijke wereld voor de mensheid ( 1GOD , Overtuigingen Afterlife) . Behorend
tot een religie laten we u te ontmoeten gelijkgestemde mensen en bundelen hun rituelen, activiteiten,
feesten, ...
Religies hebben een handleiding vaak deze gids is gebaseerd op een bericht 1
GOD getransporteerd naar een persoon. Tijdens de menselijke geschiedenis met
onregelmatige tussenpozen 1 GOD pakt een persoon door te geven op een
boodschap aan de mensheid.

De Wetgever Manifest 'Is de laatste boodschap aan de
mensheid. Het maakt alle eerdere berichten redundante (Discard)
.
Op dit moment is er slechts 1 Religie: ' 1GOD 1FAITH 1Church Universe
Custodian Guardians '.
Al het andere zijn Cults. U wilt Religie uitgegroeid tot een bewaarder Guardian en leven
volgens de Wetgever Manifest.

religieuze rituelen
Aanbidding wordt vaak gedaan op een speciaal voorziene gebouw (Kerk, tempel, ...) .
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1 GOD wil niet speciaal voorziene plaatsen van aanbidding. Daarom worden ze gesloopt en haar
gebouw materiul wordt hergebruikt voor de infrastructuur.

Bewaarder Guardian aanbidden altijd en overal. Elke dag van de pret (Dag
7) zij houden een bijeenkomst op een school.

Religie heeft rituelen: geboorte, huwelijk, overlijden, ... Rituelen zijn gebaseerd op traditie en
het veranderen van de communautaire normen. Bewaarder Guardian rituelen te nemen lokale
tradities die niet in strijd zijn met the'Law Gever Manifest'. Elke Gathering is uniek (Op maat,
keuken, dialect, gear, erfgoed, tradities ..) .

Cults gebruiken offer op een altaar als een ritueel.
Offer kunnen de werkelijke of symbolische zijn. 1 GOD wil geen
offers. Daarom altaren worden gesloopt, wordt de bouw materiul
hergebruikt. Bewaarder Guardian niet offeren, vervangen ze een
altaar met lessenaar. Zij zoeken, te verwerven, kennis toepassen (Scroll
1) oefenen Kennis Continuïteit.

Religie maakt gebruik van time management. Bewaarder Guardian Gebruik New Age time management (NATM)
. NATM wordt gebruikt om de themadagen te stellen.

Religie verzet zich tegen 'Wealth apartheid'. Boeddhisme, christendom, islam, hindoeïsme, jodendom
.. corrupt zijn gekocht door hebzuchtige parasieten.

Bewaarder voogd tegen 'Wealth apartheid'. Steun ons en laat einde Wealth apartheid en
houd hebzuchtig Parasieten verantwoordelijk.

Woekerwinsten is ANTI 1 GOD !!!
Religie verzet zich tegen 'geweld' tegen de mensheid, milieu, dieren .. Boeddhisme, christendom, het
hindoeïsme, de islam, het jodendom ... handeling, aan te moedigen, deelnemen aan geweld. Steun
ons en laat einde geweld, houdt geweld accounrable. Het bezitten van een wapen is een misdaad.

Nultolerantie GEWELD !!!

Gij zult niet doden!
Gij zult niet doden. ik t is de basis van elke religie. Alle zogenaamde religies, Sin. Ze laten,
te bevorderen, het doden. Ze zijn, Fake godsdiensten. ze belediging 1 GOD! Eigendom of
ondersteunende Killer godsdiensten of sekten leidt tot verantwoording tegenover 1 GOD in
het leven en Afterlife! 1 GOD niet, vergeten of vergeven! Bewaarder

2

? A =? A 15.02.2.1 N-bij-m
Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!

1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

T

Guardian zich verzetten tegen het doden van mensen, om welke reden (Abortus, uitvoering, moord,

doodstraf, martelaarschap, zelfmoord bommenwerper, ..)

Religie heeft een gids op basis van 1 GOD bericht. Past berichten worden misbruikt door alle grote
religies. Zij maken gebruik van ten onrechte hun gidsen te 'Rijkdom apartheid' en de praktijk
'Violence' te verhogen. Dit is niet tot een aanvaardbaar 1GOD! 1GOD “S laatste boodschap, de
'Wetgever Manifest (LGM) is non-profit en non gewelddadig. De LGM maakt alle eerdere berichten
en begeleidt achterhaald. Omarm 'LGM' uitgegroeid tot een Bewaarder Guardian.

het kijken!!!

1GOD is aan

Messias?
De komst van een Messias werd 1e genoemd door de Invoker

(Zoroaster) . andere religies (Christenen, Islam, ...) uit Persindia provincie volgde de
Invokers veronderstelling. De Invoker verkeerd was er geen Messias komt, dan niet,
niet nu, noch in de toekomst, niet ooit. Alle mensen die wachten op een Messias
wachten tevergeefs.
Waarom doen mensen geloven dat 1 GOD gaat een Messias sturen? Veel mensen hebben weinig
vertrouwen in zichzelf en de Mensheid om dagelijkse problemen op te lossen. Deze zwakke zielige
mensen bedelen 1GOD een Messias te sturen naar al hun echte of vermeende problemen op te
lossen en hen gelukkig te maken. Messias (Hij of zij) komt.

1 GOD is niet van plan om een Messias sturen. Moet de mensheid zijn niet in staat om te overleven.
Dan zal de mensheid verdwijnen in het stof van de Geschiedenis. 1GOD zal teleurgesteld zijn en
instrueren Evolution naar een andere soort die overweg kan met zijn bewaarder van het fysieke
universum te creëren.

1 GOD verwacht dat ieder individu om zelf af te handelen. Voor grotere problemen een persoon
moet zoeken, krijgen steun van hun gemeenschap.
Voor problemen voorbij community-mogelijkheden, Bid!

1 GOD zal optreden!
Een probleem voorbij gemeenschap functionaliteit wil gecombineerde geloof en gebed: 1 GOD zal
handelen! 1GOD' handelen of nalaten zijn niet voorspelbaar of comprehandable. Nietsdoen kan
de beste oplossing zijn.

1 GOD wil dat we ons concentreren op onze 'Purpose of living' (helpen
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onze Soul winst ervaringen) . niet dromen (Be a life waster) over een Messias komen. Bewaarder
Guardian overtuiging dat 1 GOD wil een persoon om uitdagingen aan te gaan geen tijd verspillen
aan onrealistische verwachtingen. Geen Messias komt!

Greedy profiteurs gebruik maken van de noodzaak door sommige mensen voor een superbeing:

Thor, Superman, Wonder Woman, Goku ... Fictieve onzin!
Religieuze superbeing: Jezus, Kalki, Mahdi, Masjiach, ... Zal niet leven in te blazen of
kom. Valse Messias popup vaak. Negeer hun!
Bewaarder Guardian niet nodig hebt of wachten op een messias.
Bewaarder Guardian vertrouwen in 1GOD, hebben de 1FAITH en hebben de ' Wetgever Manifest'
als gids. Join ons u niet van een messias die niet afkomstig nodig!

Saints
In oude tijden, heidenen gebruikt meerdere Gods voor de belangrijkste kwesties. Half Gods werden
aanbeden voor kleinere kwesties. Half Gods een verband gelegd tussen mens en God. Gods hun
machtspositie gebruikt om verkrachting * mensen, wat resulteert in klootzakken. Dus mensen ze
konden aanbidden de bastaarden werd half Gods.

Wanneer mensen begonnen te beseffen is er slechts 1 GOD te verafgoden en aanbidding. Ze
worstelde, zij het met meerdere afgoden gemist. Misleiden 1 GOD en hebben meerdere idolen
creëerden ze heiligen. Ze wilden ook

1 GOD om deze nep-idolen te nemen en zitten ze in de binnenste cirkel in de hemel. Christian
geloven Mary werd verkracht * door GOD. Ze maakte haar een heilige, verafgoden en aanbidden
haar. Beledigend 1 GOD de enige Idol! Er zijn geen anderen.

Bewaarder Guardian hebben slechts 1 Idol te aanbidden, 1 GOD.
De verafgoden en aanbidding van vele Gods, eindigt!
* Als iemand sluipt om een persoon te slapen, vrienden, dat is Verkrachting!

Martelaar
1 GOD wil niet dat menselijk slachtoffer! Martyr's zijn leven misbaksels, Anti-

1 GOD! Gemeenschappen willen ze niet.
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Mensen die worden gedood voor het behoud van hun geloof niet doelbewust op zoek naar de dood
worden soms martelaren. Ondersteuning van het martelaarschap en martelaren moedigt mentaal,
emotioneel onstabiel individuen tot de dood, zelfmoord te zoeken, andere mensen in gevaar te
brengen. Deze zijn nep martelaren die zelfmoord te plegen. Bewaarder Guardian accepteren geen
Martyrs of ondersteunen Fake martelaar.

Er zijn 2 soorten, 'Fake Martyr':
Mensen die het martelaarschap te zoeken via Suicide. Ze zijn egoïstische
aandachttrekkers met behulp van een 'Cause' om celebrity-status te krijgen.
Ze zetten de publiciteit stunts als zelf verbranding of verhongering. Ze zijn
emotioneel en mentaal onstabiel (ziek) . Als ze overleven ze worden
gehouden in een sanatorium voor het leven.

Mensen die het martelaarschap te zoeken via criminele Suicide (Zelfmoordterrorist) . Pijn te
doen of het doden van anderen maakt ze Assassins
(Criminelen) . Als ze overleven ze te kunnen vervolgen: MEVROUW R7 . Hun naam zal nooit
gesproken worden, al het bewijs van hen bestaande moeten worden vernietigd, alsof ze nooit heeft
bestaan. Hun ouders zijn beschaamd en gemeden.

LEVEN! De kostbaarste bezit.
1 GOD wil dat we ons concentreren op onze 'Purpose of living' (Het helpen van onze ziel gain
levenservaring) . Niet van plan onze voortijdige dood (Be a life waster) . Bewaarder Guardian
overtuiging dat 1 GOD wil een persoon om zich niet te grote risico's onnodig bloot te leggen en te
beschermen 1 leven.

1 GOD wil niet dat menselijk slachtoffer!
Menselijk slachtoffer is primitief, psychotisch, heidens, verouderde een ritueel die behoren tot het
verleden. Zelfmoord is menselijk slachtoffer verspild leven!
Menselijk slachtoffer met betrekking tot zelfmoord en doden van anderen, een misdaad: MEVROUW R7

Een doel van het leven is niet om jezelf of een ander persoon te doden! Je lichaam heeft om te
overleven. Zelfmoord of doden is beledigend 1 GOD!

Het menselijk leven is heilig!
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Iedere organisatie religieuze of anderszins dat bevordert, onderschrijft, Martyr's of
Martelaarschap is Anti Mensheid en Anti 1 GOD. Deze organisaties worden verantwoordelijk
gehouden. Bewaarder Guardian Shun en Schande! Community sluit deze organisaties naar
beneden en vervolgt!
1 GOD houdt hen verantwoordelijk in het leven en Afterlife!

Het martelaarschap is onaanvaardbaar!

Niemand heeft het recht om mensen te doden!

Living is goed en wenselijk!
Celibaat
Het celibaat gaat tegen 1 GOD Het ontwerp van de paring, vermenigvuldigen en het starten van een
gezin. Paring en vermenigvuldigen is nodig voor Species overleving en groei van de bevolking. De
bevolkingsgroei is nodig om de mensheid Destiny voldoen: kolonisatie van de fysieke universum.

Geestelijken, monniken, nonnen dat celibaat beoefenen zijn beledigend 1 GOD !

Ze zijn ook een bedreiging voor de menselijke soort overleving en het vervullen van het lot! Being
Bewaarder van het fysieke heelal!

C

Celibaat eindigt! Religieuze organisaties die het celibaat te ondersteunen schamen

geschuwd en komen uiteindelijk tot een einde! Klooster, wordt Convent, het Klooster,
worden gesloopt bouwmateriaal hergebruikt.

1 GOD
1 GOD is verheven! 1 GOD is zowel hij en zij! 1 GOD is de originele Eeuwige-Soul! 1
GOD aangemaakt 2 Universe: geestelijk en lichamelijk. Beide Universe nodig bewaarder:
Angels en de mensheid!
1 GOD wil slechts 1 Religie: 1 GELOOF! 1 GELOOF heeft slechts 1 Kerk bekend
als Universe Bewaarder Wachters!

1 GOD wil 7 onafhankelijke Tribes. Spreken 7 hoofdtalen en vele dialecten, woonachtig
in 7 provincies en vele Shires. Elke provincie heeft een onafhankelijke 1 Kerk (Ucg1, ...
7) toediening met: 1 GOD laatste boodschap, de 'Wetgever Manifest' als gids.

1 GOD wil een niet gewelddadige, non profit oplossingen omarmen community
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wonen. Voor familie, de gemeenschap, de overheid en religie. Gooi religieuze of
politieke organisaties en geschriften die geweld, winst, elitarisme te bevorderen, ...

1 GOD wil Accountability! 1 GOD geldt Accountability niet vergeving. Bewaarder-Guardian
ondersteuning Accountability. Elke persoon, organisatie, de overheid is
verantwoordelijk!
1 GOD oppermachtig is en absoluut niet uit wat titels worden gebruikt. 1 GOD, wordt
aanbeden door religieuze mensen met behulp van verschillende namen en
titels: Adonai, Ahura Mazda, Allah, Al Hakam, Aten, Al Mutakabbir, Baha'i,
Brahman, Vader, Schepper, Gott, Hashem, Jehovah, Manitou, Heere HEERE,
Waheguru, .. 1 GOD is allemaal.

Bewaarder Guardian aanbidding 1 GOD zoals ' 1 GOD '
1GOD verwacht dat de mensheid om te leren en leren worden opgeleid! J udgment
dag, 1 GOD wil uitgelegd welke kennis een persoon continu heeft opgelopen en
hoe dit werd gebruikt ten behoeve van de lokale leefomgeving, milieu en de
gemeenschap. Bewaarder Guardian te zoeken, op te doen en kennis toe te
passen en de praktijk Kennis Continuity hele leven lang.

1 GOD verwacht dat de mensheid naar de laatste boodschap luisteren en
negeren alle voorgaande! Op de dag des oordeels, 1 GOD wil legde uit
hoe zijn laatste boodschap werd geluisterd, toegepast en verspreid. Bewaarder
Guardian leven en aanbidding door de 'Wetgever Manifest'. Ze moedigen
anderen te doen.

1 GOD Destiny voor de mensheid! 1 GOD verwacht mensheid om beheerder van de lokale
habitat, groter omgeving en de rest van het fysieke heelal. Moet de mensheid om te paren, te
vermenigvuldigen, te ontdekken, te koloniseren Space. Bewaarder-Guardian streven naar
hun Destiny!

Aanbidden 1 GOD Ondersteuning 1 GELOOF 1 Kerk
1 GELOOF
Geloof in 1 GOD geeft u de 1 GELOOF ! 1 GELOOF geeft begeleiding aan u en uw
gemeenschap. 1 GELOOF is onze morele kracht.
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1 GOD geïnstrueerd de nederige schrijver op te schrijven en te compileren alle
berichten, ' 1 GELOOF ' was geboren. 1 geloof is de enige religie aanvaardbaar 1 GOD. Al
het andere verouderd sekten. Embrace 1 GELOOF! Word Bewaarder Guardian!

Verouderde culten worden geschuwd! Ze worden vervangen door:

1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians.
Voor de Glorie van 1 GOD en het welzijn van de mensheid!

1FAITH is geschreven op 7 Scrolls

:

Scroll 1: Geloof

Bevestiging-Prayer

Er bestaat 1 GOD die zowel hij en zij!
1 GOD aangemaakt 2 Universe en geselecteerde mensheid tot Bewaarder van het fysieke
heelal!
Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie en er is een verplichting om zich te vermenigvuldigen!

De mensheid is om te zoeken en krijgen kennis toe te passen dan!

De Wetgever Manifest vervangt alle eerdere berichten 1 GOD verzonden!

Aantallen zijn belangrijk en nummer 7 is goddelijk!

Er is leven na de dood en er zijn Engelen!

Scroll 2: verplichtingen Verplichting-Prayer
Aanbidden 1 GOD, gooi alle andere idolen
Protect, menselijk lichaam vanaf de conceptie
Levenslang, te zoeken, te verwerven en kennis toe te passen
Mate te vermenigvuldigen en beginnen eigen familie

Eer, respect voor je ouders en grootouders
Bewaak het milieu en al zijn levensvormen
Gebruik de ' Wetgever Manifest', spreidde zijn boodschap dieren te
beschermen tegen wreedheid en uitsterven

Kom op voor het onterecht aangevallen, benadeeld, zwak en behoeftig
Voed de hongerige, onderdak daklozen en comfort ziek
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Protest onrecht, immoraliteit en milieu-vandalisme
Doe Beloond werk, geen loafing Vermijd en opruimen vervuiling Good Punish
Evil

Cremeren, in de buurt kerkhoven

Wees gewoon en geef verdiende respect

Stem in alle verkiezingen!

Scroll 3: privileges Request-Prayer
Ademend, schone lucht

Gewelddadig gratis community

Drinkbaar gefilterd water

Heb een huisdier

Eetbaar, gezond voedsel

Gratis onderwijs

Beschermende, betaalbare kleding Gratis behandeling als ze ziek Hygiënisch, betaalbaar

Ontvang respect

schuilplaats

Eredienst en Geloof in 1GOD Ontvang rechtvaardigheid Vrije Toespraak
met morele weerhoudt

beloond werk

Mate, beginnen familie

Ben vrij gekozen regering

Eindig met waardigheid

Scroll 4: tekortkomingen

Tekortkomingen-Prayer

verslaving

kannibalisme Envy

Plunderen

Egoïstisch

Meineed

Vandalisme

Scroll 5: deugden Deugden-Prayer
aanbidden alleen 1 GOD en altijd kwaad te straffen

1 st Leer, dan leren en kennis continuïteit
Bescherm het Milieu en harmoniseren met Habitat
Liefdevolle, Betrouwbaar en

Schoon en netjes

Volharding

Faithful

Courage, Mededogen, Just, Sharing

Scroll 6: Khronicle Heritage-Prayer
schepping
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Ancient Times - 2.100 jaar

huidige Times - 70-0 jaar

Verre verleden - 2100 naar - 1.400 jaar New Age vanaf 0 jaar verder is:
medium verleden - 1400 tot - 700 jaar
Scroll 7: het hiernamaals

Prayer Grief

Crematie

voorspellen

Soul-Prayer
Herbeleef Bad Prayer

Herbeleef Goede Prayer

Judgment Day Purity Scales

Engel

1 GELOOF inrtoduces, New Age Time management. Het vervangt alle andere time
management.

Korte termijn: CG Klock ~ Time driehoek ~ Night Curfew ~
CG Daily Routine ~
Middellange termijn: CG Kalender ~ Fun Day thema's ~
CG Planner ~ CG Jaarlijkse Almanac
Langetermijn: CG Khronicle ~ CG Knowlege continuïteit ~ New Age time management mag niet
worden misbruikt om tot slaaf te maken of voor woekerwinsten en uitbuiting. Geen tijd gebruiken om
een menselijk lichaam te haasten. Het is niet ontworpen voor haasten. Er is geen noodzaak voor
snelheid.

1 GELOOF 'S symbolen zijn erkenning getal' 7 ' (goddelijk)
en de Zevenhoek ( 7 kanten, hoeken 7, geometrisch veelhoek) .

Mensen van de 1 GELOOF zijn Supporters. Supporter heet 'bewaarder Guardian (CG)
. Ze worden aangesproken als bewaarder voogd (1 naam) .

elk Leuke dag ( dag 7 van de week) vanaf 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang,
Bewaarder Guardian ontmoeten op een Gathering. Voor C.
G. een bijeenkomst is niet alleen een religieuze, sociale rechtvaardigheid, milieu, bij elkaar te krijgen. Maar
ook voor gezelligheid: Bid, discussiëren, chatten, lachen, zingen en dansen, spelen en te harmoniseren,
eten en drinken (niet alcoholisch) . 1 GOD wil niet dat doel gebouwde plaatsen om te aanbidden. Het
verzamelen's worden gehouden in onderwijsfaciliteiten (SMEC, PHEC, openbare school) .

1 GELOOF wordt admistered door gekozen committes. Verzamelen een Klan 14 (7HE,
7SHE) Elders. Er zijn 7 verkozen provinciale commissies
(Orackle) van 7HE, 7SHE Praytorian. Orackle ontmoeten op het Oratorium.
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1FAITH is onze morele kracht
1 Kerk
1 GOD gezocht 1 GELOOF en 1 Kerk . De 1 Kerk bevindt zich in 7 onafhankelijke instanties, 1
voor elke stam hebben. De 1 gemeente is bekend met betrekking tot: Universe Custodian
Guardians !

Universe Custodian Guardians Naam uitgelegd:
Universum

is de fysieke heelal.

Bewaarder Mensheid Destiny, zijn bewaarder van het fysieke
Universum.

Guardians Supporters en leden zijn de bewakers van de ' 1 GOD
laatste bericht: ' Wetgever Manifest' .

Er zijn 2 afkortingen:
ucg1 ( 7 cijfers) , ucg1 ( 3 letters + 1 cijfer) .
Ucg1 Universe Custodian Guardians '1GOD', ' 1FAITH',
1Church!
ucg1

aantal (1-7) tonen de volgorde van de Orackle vastgesteld.

Elke onafhankelijke administratie wordt geleid door een 'Orackle' (Verkozen commissie van 7 HE, 7
SHE) . De Orackle ontmoetingsplaats is op een provinciale Oratorium.
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De 1 Kerk heeft betrekking op 7 soorten mensen: ongelovige>

aanhang > oudste > C. Zenturion > C. Praytorian >
Leerling CG proclaimer > Bewaarder Guardian proclaimer

1Church toedienen Humankinds Destiny
Ucg1 - TREE
• Mensen van de
Wetgever Manifest
Faith Supporters

elect 14 oudste

oudste (7HE 7SHE)

het formulier Klan ( 14)

Klan

elect 2 Custodian-Zenturion 1HE 1SHE

Custodian-Zenturion worden leden ucg1
Custodian-Zenturion elect 14 Custodian-Praytorian 7HE 7SHE
Custodian-Praytorian het formulier Orackle ( 14)

Orackle

elect 2 Leerling CG proclaimer 1HE 1SHE

ACG Proclaimer
fromthe 7 Orackle

elect 1 CG proclaimer
a Life-lid, hij of zij

CG proclaimer Beschermer is van de Wetgever Manifest

Universe Custodian Guardians
niet voor winst, niet voor geweld religieuze, ecologische,
sociale rechtvaardigheid oplossingen. Gratis Onderwijs
provider, New Age time management administrator
verkondiging

1GOD's laatste bericht: ' Wetgever
Manifest '.

Oplossingen zijn niet gewelddadig

LG M
De Wetgever Manifest ( LG M
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Het maken van alle eerdere berichten achterhaald . Gooi netjes
Tijdens de menselijke geschiedenis met
onregelmatige tussenpozen 1 GOD

pakt een persoon door te geven op een
boodschap aan de mensheid.

1 GOD is teleurgesteld dat veel mensen niet
gehoor geven aan deze berichten Geloof in 1
GOD is absoluut geen exemtions.

1 GOD duidelijk gemaakt aan de nederige schrijver die compromis of afwijking is
onaanvaardbaar en zal worden behandeld op 'Judgement Day'.

De begeleiding: De geest en het begrip van de boodschap is waar het om gaat. Niet
de betekenis van de individuele woord of zinsbouw. Inzicht in de geest en het doel
van de gedachte zal helpen bij de uitvoering van het bericht.

Overheid De wet is in overeenstemming te zijn en toegepast met de ' Wetgever Manifest ' als
gids. Alle wet- en regelgeving zijn achteraf te zijn. Re veroordeling verplicht. Nee 'Guilty' zijn
ongestraft laten.

Duizend's jaren van Evil komen tot
het einde.

WEES GOED straffen EVIL

Harmony is de essentie van Bewaarder Guardian leven. CG leven in harmonie met 1 GOD, zichzelf,
familie, gemeenschap, lokale habitat, groter milieu en het fysieke universum. Leven in
harmonie is onderdeel van een bewaarder Guardian dagelijkse routine.

Voor spirituele inzichten en innerlijke harmonie, mediteren.
Mediteren is gedaan zonder het gebruik van chemische of plantaardige
supplementen. Bewaarder Guardian alleen gebruik maken van de natuurlijke
ongesneden ongepolijste Rozenkwarts.
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Eredienst houdt bidden, zorgzaam, gebruiken of genieten 1GOD's creaties.
aanbidden 1GOD impliceert bidden. Bidden is de beste methode om in
contact te blijven met 1GOD . Als er geen 1 luistert! Als er geen hoop!
Bidden! 1GOD luistert. Probeer het!

Studie onderwerp opdracht

Religie
opstel ( 700 woorden) : Wat is religie !
Uitgebreid essay ( 1400 woorden): Leg 1 God 'S laatste boodschap!
Toespraak ( 3 minuten): Bewaarder Guardian?

Presentatie ( 7 minuten): New Age time management!
Groepsdiscussie ( 7 minuten): 1 GELOOF, 7 Scrolls!
Campagne : Word lid van ons uitgegroeid tot een bewaarder voogd!

Poster : Ontwerp een digitale Poster ( afbeeldingen, video en geluid) 1 GELOOF!
Rennen: spellingcontrole en grammaticacontrole.

Toevoegen: kleur, beeld en geluid nodig waren.
Bewijs lezen: indien nodig wijzigingen aanbrengen. Maak uw werk vrij van copyright

Einde.
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