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1 Deus 1 Fe 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
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Relixión?

Pregunta feita = Pregunta respondida
por Manifesto da Lei Giver

Todas as solucións non teñen ánimo de lucro e non son violentas.
A relixión explica o mundo natural e o propósito de vivir. A relixión organiza a sociedade
a través das súas crenzas no comportamento moral (orientación, regras

). A relixión está preocupada polo benestar e benestar dos seus partidarios.
Historicamente a relixión explica o pasado, o presente e o futuro da humanidade.

A relixión presenta o mundo espiritual á humanidade (1 Deus, Crenzas, máis alá).
Pertencendo a unha relixión permítenche coñecer como persoas con mentalidades e
unirte aos seus rituais, actividades, celebracións, ...
As relixións teñen unha guía moitas veces esta guía está baseada nunha mensaxe 1 Deus
transmitido a unha persoa. Durante a historia humana a intervalos irregulares 1 Deus
escolle a unha persoa para transmitirlle unha mensaxe á humanidade. O Manifesto do
Dador da Lei é a última mensaxe transmitida. Fai que todas as mensaxes anteriores
sexan redundantes(descartar).

Actual! Só hai 1 relixión:
«1 Deus 1 Fe 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo'.
Todo o demais son cultos. Quere que a relixión se converta nun gardián
custodio e viva segundo o Manifesto do Dador da Lei.

Rituais relixiosos
Adoración adoita practicarse cun edificio de propósito (igrexa, templo ..). 1 Deus
non quere propósito construír lugares de culto. Están demolidos, o seu material de
construción reutilízase para casas de acollida para necesitados e sen teito.
Custodian Guardian adoración en calquera lugar e en calquera momento. Todos os
días de diversión(Día 7) fan unha reunión nunha escola, SmeC, PHeC.
Relixión ten rituais: nacemento, matrimonio, morte .. Os rituais están baseados
na tradición e nos estándares cambiantes da comunidade. Os rituais de
Custodian Guardian incorporan tradicións locais que non contravenen o
"Manifesto de quen dá a lei". Cada reunión é única(costume, cociña, dialecto,
artes, patrimonio, tradicións ..).
Os cultos usan sacrificio nun Altar como ritual de adoración. O sacrificio pode ser
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reais ou simbólicos. 1 Deus non quere sacrificios. Os altares son
eliminados, desmontados.Custodian Guardian non se sacrifica,
substituíron un altar por atril. Buscan, gañan, aplican coñecemento
(Desprazamento 1) practicar a continuidade do coñecemento.

A relixión utiliza a xestión do tempo. Gardián gardián usa a
xestión do tempo New Age (NAtm). NAtm úsase para establecer
días temáticos.
A relixión oponse ao "apartheid da riqueza". O budismo, o xudaísmo, o
cristianismo, o islam, o hinduísmo, .. son corruptos comprados por codiciosos
parasitos. O gardián gardián oponse á avaricia do "apartheid da riqueza".
Apóianos e permiten acabar co apartheid da riqueza e responsabilizar aos
codiciosos, depredadores e parásitos.

O lucro é Deus Anti 1 !!!
A relixión oponse á "violencia" contra a humanidade, os animais e o medio ambiente

. .O budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o islam, o xudaísmo ... actúan, alentan,
participan na violencia. Apóianos e permite acabar coa violencia, responsabiliza a
violencia. Posuír unha arma é un delito.

Tolerancia cero á violencia !!!
Non matarás !!!!!!!

Non matarás. Eut é o fundamento de toda relixión. Todas as chamadas
relixións actuais, o pecado insulta a 1 Deus. Permiten, fomentan,
promoven a matanza.Son, relixións falsas. Insultan1 Deus! Pertencer ou
apoiar "Relixións asasinas" ou cultos producirá responsabilidades ante1
Deus na vida e no máis alá! 1 ¡Deus non, esquece ou perdoa! Custodian
Guardian oponse a matar humanos por calquera motivo (Aborto,
asasinato, execución, pena de morte, martirio, suicida ...)
A relixión ten unha guía baseada en 1 Deus's mensaxe. As mensaxes pasadas son
mal utilizadas por todas as relixións principais. Usan falsamente as súas guías para
aumentar o "apartheid da riqueza" e practican a "violencia". Isto non é aceptable
para1 Deuses! 1 DeusA última mensaxe, o "Manifesto da Lei (LGM) non ten ánimo
de lucro e non é violento. O LGM fai obsoletas todas as mensaxes e guías anteriores.
Abrazar a "LGM" convértese nun gardián.

1 Deus está a ver !!!
Mesías?

A chegada dun Mesías foi 1st mencionado polo invocador (Zoroastro).
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Outras relixións (Cristiáns, islam, ..) orixinario da provincia de Persindia
seguiu o suposto de Invokers. O invocador equivocouse, non chegou o
Mesías, nin entón, nin agora, nin no futuro, nin nunca. Todas as persoas que
agardan por un Mesías esperan en balde.
Por que a xente cre iso 1 Deus vai enviar un Mesías? Moita xente carece de
confianza en si mesma e na humanidade para resolver problemas cotiáns. Estas
persoas patéticas débiles suplican 1 Deus enviar un Mesías para resolver todos
os seus problemas reais ou percibidos e facelos felices. Sen Messiah (El ou ela)
está chegando.

1 Deus non está enviando un Mesías. Se a humanidade sería incapaz de
sobrevivir. Entón a humanidade desaparecerá no po da historia.1 Deus

quedará decepcionado e indicará a Evolution que cree outra
especie que sexa capaz de custodiar o universo físico.

1 Deus espera que cada individuo se manexe. Para as cuestións máis grandes que
un individuo debería buscar, obter o apoio da súa comunidade. Por cuestións máis
alá das capacidades da comunidade, Ore!

1 Deus actuará!
Un problema máis alá das capacidades da comunidade precisa fe e oración
combinadas: 1 Deus actuará! 1 DeusAs accións ou a inacción non son capaces
nin comprensibles. A inacción pode ser a mellor solución.1 Deus sabe!
1 Deus quere que nos concentremos no noso "propósito de vivir" (axudando a
nosa Alma a gañar experiencias vitais). Non soño con que veña un Mesías(ser un
perdedor de vida). Custodian Guardian crer que 1 Deus quere que unha persoa
manexe retos e non perda o tempo con esperanzas irreais. Non vén ningún
Mesías!

Greedy Profiteers explotan a necesidade dalgunhas persoas dun súper ser:

Bat home, Capitán América, Goku, Superman, Thor, Wonder Woman, ...
¡Mal entretemento violento! Parvadas de ficción!
Súper ser relixioso: Xesús, Kalki, Mahdi, Moshiach, ... Non virá nin resucitará.
O falso Mesías aparece con frecuencia.Non os ignore!
Custodian Guardian non precisa nin está agardando por un mesías. CG confía
en 1 Deus, ten o 1 Fe e ter o 'Manifesto do Dador da Lei'como guía. Únete a
nós! Non necesitas un mesías que non chegue!

Santos?
Na antigüidade, os pagáns usaban múltiples Deus para as cuestións principais. A metade
de Deus adorábase por cuestións menores. Half Deus estableceu un vínculo
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entre os humanos e Deus. Deus usou a súa posición de poder para violar*
humanos, resultando bastardos. Así a xente podería adoralos. Os cabróns
convertéronse na metade de Deus.

Cando a xente comezou a darse conta só hai 1 Deus idolatrar e adorar.
Loitaron, botaron de menos os ídolos múltiples. Enganar1 Deus
e teñen varios ídolos que crearon santos. Tamén querían1 Deus para
coller estes ídolos falsos e sentalos no círculo interior do Ceo. Christian
cre que María foi violada* por un Deus. Fixérona santa, idolatrándoa e
adorándoa.Insultante 1 Deus o único ídolo! Non hai outros. Non hai
santos sentados no ceo ao lado1 Deus!

Custodian Guardian só ten un ídolo para adorar, 1 DEUS.
Remata a idolatría e o culto a moitos deuses, medio deuses, falso
mesías.
*Se alguén se esconde cara a unha persoa durmindo, compañeiros, iso é Rape.

¿Mártir?
1 Deus non quere sacrificio humano! Os mártires son perdedores de vida, anti 1
Deus! As comunidades non as queren.1 Deus quere que unha persoa viva pola
relixión, o culto e non morrer!
Ás persoas que son asasinadas por manter as súas crenzas e non buscar a morte
intencionadamente ás veces chámanse mártires. O apoio ao martirio e aos mártires
anima a persoas inestables emocionalmente e mentalmente a buscar a morte, o
suicidio, poñendo en perigo a outras persoas. Trátase de falsos mártires que se
suicidan. Custodian Guardian non acepta mártires nin admite falsos mártires.

Hai 2 tipos de "Falso Mártir":
Persoas que buscan o martirio mediante o suicidio criminal (suicida).
Eles ferindo ou matando a outros convértenos en asasinos
(criminais). Se sobreviven son procesados: SEÑORITA R7. Nunca se falará
o seu nome, todas as evidencias de que existen son destruídas coma se
nunca existiran. Os seus pais están avergoñados e fuxidos.
Xente que busca o martirio a través do suicidio. Son
buscadores de atención egoístas que utilizan unha "causa"
para gañar o status de famosos. Poñen acrobacias
publicitarias como a autoincineración ou a fame.Son
emocionalmente e mentalmente inestables (enfermo). Se
sobreviven, mantéñense nun sanatorio de por vida.
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Vida! A posesión máis preciosa.
1 Deus quere que nos concentremos no noso "propósito de vivir" (axudando a nosa
Alma a gañar experiencias vitais). Non planifique a nosa morte prematura (ser un
perdedor de vida). Custodian Guardian crenza de que 1 Deus quere que unha persoa
non se expoña innecesariamente a un risco excesivo e protexa a vida de 1.

O sacrificio humano é primitivo, psicótico, pagán, un ritual pertencente
ao pasado. O suicidio é sacrificio humano e unha "vida" perdida.
O sacrificio humano con suicidio e matar a outros é un crime: SEÑORITA R7
Un propósito de vivir non é matarse a si mesmo nin a ningunha outra persoa. O
teu corpo ten que sobrevivir. O suicidio ou matar é insultante 1 Deus!

1 Deus non quere sacrificio humano!
A vida humana é sagrada!
Calquera organización relixiosa ou doutra índole que promova,
avale, Martyr's ou Martyrdom é anti humanidade e anti 1 Deus. Estas
organizacións son responsables. Custodian Guardian Shun and
Shame! A comunidade pecha a estas organizacións e xulga.
1 Deus responsabilízaos en Life and Afterlife!

O martirio é inaceptable.

Ninguén ten dereito a matar humanos.

Vivir é bo e desexable.
Celibato

O celibato vai en contra 1 Deuss Deseño de apareamento, multiplicación e formación dunha
familia. O apareamento, a multiplicación é necesaria para a supervivencia das especies e o
crecemento da poboación. O crecemento da poboación é necesario para cumprir o destino
da humanidade: colonizar o universo físico.

O clero, os monxes, as monxas que practican o celibato son insultantes 1 Deus!
Tamén son unha ameaza para a supervivencia da especie humana e cumprir o seu
destino. Sendo Custodio do Universo físico.

O celibato remata! As organizacións relixiosas que apoian o
celibato son avergonzadas e ao final acaban! Mosteiro, convento,
monasterio, son demolidos material de construción é reciclado.
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1 Deus!
1 Deus é supremo! 1 Deus ¡É EL e ELA! 1 Deus é a
alma eterna orixinal! 1 Deus creado 2 Universo:
espiritual e físico. Os dous Universos necesitaban
custodio: ¡Anxos e humanidade!
1 Deus é supremo e absoluto sen importar os títulos que se utilicen. 1
Deus, é venerado por relixiosos que usan nomes e títulos diferentes:
Adonai, Ahura Mazda, Allah, Aten Al Hakam, Al Mutakabbir, Baha'i,
Brahman, Father, Gott, Creator, Hashem, Jehovah, Manitou, Lord,
Yahweh, Waheguru, .. 1 Deus son todos eles.

Adoración de gardiáns custodios 1 Deus como '1 Deus'!
1 Deus só quere 1 relixión: 1 Fe! 1 Fe ten só 1 Igrexa coñecida como
Universe Custodian Guardians (UCG)! UCG ten 7 administracións
independentes en 7 provincias.
1 Deus quere 7 tribos independentes. Falando 7 idiomas principais e
moitos dialectos, vivindo en 7 provincias e moitos comarcas. Cada
provincia ten unha igrexa independente (UCG1, ... 7) administración
usando: 1 DeusÚltima mensaxe, o "Manifesto da lei" como guía.

Adora 1 Deus apoia 1 Fe 1 Igrexa!
1 Deus quere solucións sen violencia e sen ánimo de lucro que inclúan a vida na
comunidade. Para familia, comunidade, goberno e relixión. Descarta
organizacións e escritos relixiosos ou políticos que promovan a violencia, o
beneficio, o elitismo, ...

1 Deus quere responsabilidade! 1 Deus aplica responsabilidade e non
perdón. Custodian Guardian responsabilidade de apoio. Toda persoa,
organización, goberno é responsable.
1 Deus quere que a humanidade aprenda e logo ensine a ser
educado! Jdía do xuízo, 1 Deus quere explicar o coñecemento
que unha persoa acumulou continuamente e como se usou
para o beneficio do hábitat, ambiente e comunidade locais.
Custodian Guardian busca, obtén e aplica coñecemento e
practica a continuidade do coñecemento toda a vida.
1 Deus espera que a humanidade teña en conta a última mensaxe e ignore
todas as anteriores. O día do xuízo, 1 Deus quere explicou como foi atendida,
aplicada e difundida a súa última mensaxe. Custodian Guardian en directo e
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culto polo "Manifesto do Dador da Lei". Animan a outros a facelo.
1 Deuss ¡destino para a humanidade! 1 Deus espera
que a humanidade sexa o custodio do hábitat local, un
maior ambiente e o resto do universo físico. A
humanidade necesita aparearse, multiplicarse,
explorar, colonizar o espazo. Custodian Guardian loita
polo seu destino.

1 Fe!
Crenza en 1 Deus dálle o 1 Fe! 1 Fe dálle
orientación a vostede e á súa comunidade. 1 Fe é
a nosa forza moral.
1 Deus instruíu ao humilde escriba que escribise e compilase todas
as mensaxes, '1 Fe' naceu. 1 Fe é a única relixión aceptable para 1
Deus. Todo o demais convértese en cultos obsoletos. Abrazo1 Fe!
Convértete en gardián.1 Deus quérote !!!
1 Fe está escrito en 7 pergamiños :

Crenzas, Obrigas, Privilexios, Fallos, Virtudes,
Khronicle, Alén.
1 Fe introduce a xestión do tempo New Age.
Substitúe a toda a xestión do tempo. Non se debe
usar mal para escravizar, aproveitar, explotar.
Non empregue o tempo para apurar un corpo humano. Un corpo
non está deseñado para apresurarse. Non fai falta velocidade.

NAtm: curto prazo:
CG Klock ~ Triángulo temporal ~ Toque de queda nocturno ~ Rutina diaria de CG ~

Mediano prazo: CG Kalender ~ Temas de Fun Day ~ Planificador de CG ~

CG Almanaque Anual

Largo prazo: CG Khronicle ~ C. G Continuidade do coñecemento ~

1 Fe'Os símbolos de recoñecemento son números '7' (divina)

e o Heptágono (7 lados, 7 ángulos, polígono xeométrico).

Xente de 1 Fe son partidarios. Un defensor coñécese como
Custodian Guardian (CG) Diríxense como gardián (1o nome).
Todos Día da diversión (día 7 da semana) desde 1 hora despois do amencer ata
1 hora antes do solpor, o gardián gardián reúnese nun encontro. Para CG un
Gathering non é só unha xustiza relixiosa, social, ambiental
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xuntos. Pero tamén é para socializar:Reza, discute, conversa, ríe, canta e
baila, xoga e harmoniza, come e bebe (non alcohólico). 1 Deus
non quere lugares dedicados á adoración. As reunións celébranse en
instalacións educativas(SmeC, PHeC, escola pública).

1 Fe está administrado por comités elixidos. A Gathering ten un Klan
de 14 (7 El, 7 Ela) Anciáns. Hai 7 comités provinciais elixidos
(Orackle) de 7 El, 7 Ela Praytorian. Reunión de Orackle nun oratorio.

1 A fe é a nosa forza moral.
1 Igrexa
1 Deus quería 1 Fe e 1 Igrexa. A 1 Igrexa terá 7
administracións independentes, unha por cada
tribo. A 1 igrexa debe coñecerse como:
Gardiáns dos custodios do universo !

Gardiáns dos custodios do universo nome explicado:

Universo: é o Universo físico.
Custodio: Human Destiny, sé o custodio do Universo físico.
Gardiáns: Os seguidores e membros son gardiáns de '1 Deusúltima
mensaxe de 's: 'Manifesto de Law Giver '.

Hai 2 abreviaturas:
UCG1 (7 díxitos), UCG1 (3 letras + 1 número).
UCG1 Gardiáns dos custodios do universo '1 Deus','1 Fe', 1 Igrexa!
UCG1 número (1-7) amosar a orde de Orackle establecida.
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Cada administración independente está rexida por un "Orackle" (comité
elixido de 7 He Praytorian, 7 She Praytorian). O lugar de encontro de Orackle
está nun oratorio provincial.

A 1 Igrexa abrangue 7 tipos de persoas: Incrédulo>
Partidarios > Anciáns > C. Zenturion > C. Praytorian >

Aprendiz CG Proclamador > Gardián gardián Proclamador

1 Igrexa (7 administracións independentes)
administrando o Destino Humano!
UCG1 - Árbore
Xente do ....
Manifesto do Dador da Lei

Os seguidores da fe elixen a 14 anciáns (7 El 7 Ela)
forman un comité (Klan)!

Klan elixe 2 Custodian Zenturion (1 El 1 Ela) que se
fan membros de UCG da súa provincia.
Custodian Zenturion elixido 14 Custorian Praytorian

(7 El 7 Ela) forman un comité (Orackle)!

Orackle elixe a 2 aprendices de custodio gardián
proclamador (1 El 1 Ela)

Cando hai que elixir un proclamador CG. O 7 El e o 7 Ela AC

G. O proclamador das 7 provincias escolleu 1 (El ou ela) para ser o seguinte

C. G. Proclamador.CG Proclaimer é o gardián da LGM

Gardiáns dos custodios do universo
sen ánimo de lucro, sen violencia, solucións
relixiosas, ambientais e de xustiza social.
Provedor de educación gratuíto, administrador de
xestión de tempo New Age. Proclamando 1 Deus's
última mensaxe: Manifesto

do Dador da Lei

As solucións non son violentas

Pola gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade!
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LGM
O Manifesto do Dador da Lei (LGM. )é 1 Deus's última mensaxe! Facendo
obsoletas todas as mensaxes anteriores. Eliminar limpo.
Durante a historia da humanidade
a intervalos irregulares 1 Deus
escolle a unha persoa para transmitirlle
unha mensaxe á humanidade.

1 Deus está decepcionado de
que moita xente non fixera caso
destas mensaxes. Crenza en1
Deus é absoluto, sen exencións.

1 Deus deixou claro ao humilde escriba que o compromiso ou a
desviación son inaceptables e que se tratarán o "Día do xuízo".
Orientación: O espírito e a comprensión da mensaxe é o importante. Non o
significado dunha estrutura de palabras ou frases individuais.
Comprender o espírito e o propósito do pensamento axudará á
implementación da mensaxe.
A lei do goberno debe estar en liña e aplicarse ao "Manifesto do Dador da Lei
'como guía. Todas as leis e lexislacións deben ser retrospectivas. A condena de
novo é obrigatoria.Non hai "culpables" que queden impunes.

Miles de anos de Ser bo Punish Evil Evil está
chegando ao seu fin.
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