1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar
www.universecustodianguardians.org

inancı 1 TANRI bize verdiği 1 İNANÇ . 1 FA  ITH Bizim ahlaki gücümüzdür.

İnanç, bir kişinin kendi hayatını üzerine inşa ahlaki temeli. İnanç yaşadığımız
anlamamıza yardımcı olur, inanç umut, ahlaki gücüdür.
İnançlar: 1 ilerleyin! 1FAITH kuruluşu.

Saklama Guardian İnançlar:
1 Var 1 TANRI kim hem HE ve SHE
2 1 TANRI Evrenin 2 oluşturulur ve insan türünün seçilen

Fiziksel Evrenin Custodian olmak
3 İnsan hayatı kendi anlayışı kutsaldır ve
çoğalmaya zorunluluğu vardır
4 İnsanoğlu aramak ve uygulamak ardından bilgi sahibi olmaktır

5 Kanunî Manifest önceki tüm değiştirir
mesajları 1GOD gönderilen

6 Sayılar önemlidir ve 7 ilahi
7 Bir Afterlife vardır ve Melekler vardır

1 TANRI sizden duymak için bekliyor!

doğrulama namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık veli vasi
yaratıcısı (1 st ad)
Onların İnançlar beyan istiyor: Orada 1 TANRI kim
hem O ve SHE
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1 TANRI 2 Evren yaratılmış ve fiziksel evren İnsan yaşamının Custodian
olmak insanlığın seçilmiş olan anlayışı kutsaldır ve çoğalmaya
zorunluluğu vardır
İnsanoğlu aramak ve kazanç bilgi daha sonra Kanunî Manifest önceki tüm mesajları
değiştirir onu uygulamaktır 1GOD gönderilen Sayılar önemlidir ve 7 ilahi bir Afterlife
vardır ve Görkemi Melekler vardır edilir 1GOD ve İnsanlık İyi

Bu dua evde tek başına ya da haftada bir kez aile ile (Gün 1) de söylenir. Buluşması
belirtilen.

Beyan 1:
1 yoktur TANRI kim hem HE ve SHE
inancı 1 TANRI mutlaktır, hiçbir muafiyet. Binlerce yıl boyunca
1 TANRI defalarca bu mesaj gönderdi. 1 TANRI o katip uzlaşma veya sapma açık kabul
edilemez ve Hesap Günü ele alınacak yaptı.

1 TANRI saygı nedenle putlaştırarak bekler 1 TANRI mutlaktır, hiçbir muafiyet. diğer
putlara olması saygısızlıktır. 1 TANRI hayat ve Afterlife içinde, saygısız insanların
sorumlu tutacaktır.
Öğüt vermek: öfke etmeyin 1 TANRI!

Loving ve yanlış putlara tapan hakaret 1 TANRI . sahte putların Effigies dini ibadet
kullanılmak üzere değildir. 1 TANRI o yeterince sahte putlara karşı evrimsel patika
geldiğini kanıtlamak için insanoğlunun istiyor. Onların sembolleri, türbelerini ve ibadet
yeri sökün. 1 TANRI izliyor.

Yanlış putlar canlı veya ölü insanlar, yaratıklar veya kimin büst veya görüntü idolleştirmişti
diğer şeylerdir.
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Yanlış idolleri: Haçlar, bir haç üzerinde bir adam, kilolu bir kişi, Kült liderleri, haberciler (ALLAH
oğlu mesih, peygamber) , Anneleri, azizler, (şehit) Yaratığın yarısı hayvan yarı insan,
diktatörler, bitkiler, hayvanlar, manzara (Mağaralar, kaya formasyonu) , elementler (Rüzgar)
fiziksel evrenin üzerinden kayan veya nesneler (Güneş, ay, gezegenler),

ünlüler (Medya kreasyonları) ...
Eğer idolize zaman dua veya ibadet, 1 seçim vardır: 1 TANRI !!!

içinde 1 TANRI HE ve negatif SHE pozitiftir.
Ne zaman 1 TANRI SHE ayrıldı HE ve negatif pozitif Fiziksel evreni yaratmıştır. Bu
ayırmayla 1 TANRI HE ve negatif SHE katılmak için olumlu arzusunu yarattı (Dostum) Birbirlerine
hale bütünü tamamlayan. Bütün kümesin lık Specie yaşam için gereklidir. Specie
sağkalım her şeyden önemlidir.

1 TANRI kim hem HE ve SHE HE yarattı ve SHE eşittir. HE ve SHE birbirlerine iltifat ve
tam ve Türlerin hayatta kalma olmak için birbirlerine gerekiyor. İnsan HE ve SHE araya
insan, onlar bir halde olduğu zaman 1 TANRI benzerlik. Bu tutulmuş 'Sexualdisability
mümkün değildir (Çocuk tacizcisi, şaşkın cinsiyet, aynı cinsiyet) . Cinsel sakatlık onları
korumak ve çocukları korumak için karantinaya alınır.

HE kötü muamele ve ya SHE kötü muamele edilir zarar ve ya zarar 1 TANRI (1 GOD' s o bölümü) .
SHE kötü muamele ve ya HE kötü muamele edilir zarar ve ya zarar 1 TANRI (1GOD' s HE kısmı) . kötü
muamele ya da zarar vermeyin 1 TANRI !

O ve o birbiriyle rekabet yanlıştır. HE ve SHE evde veya topluluk ters rulo
modellerinde, iş yerinde birbiriyle rekabet yanlıştır. ters Rulo yanlış çelişen olduğunu
1 TANRI en Tasarım.
1 TANRI en

Tasarım: HE HE
ve O
Baba,
Bir Aile
Sağlayıcı,
kurmak!
koruyucusudur.
O Anne, Bakıcı, Ev kadını olduğunu.

HE ve Cennette SHE bir maç!
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YAPMALI :
, Ve ibadet dua idolize 1 TANRI . 1 Yalnızca, hem HE ve SHE!
Saklama Guardian yardım yanlış yönlendirilmiş de bulup idolize, dua ve ibadet 1 TANRI ! ( Not!
Kullanım Mücadelesi Namaz) Reform ve şimdi yeni Custodian Guardian atmak ve geçmiş
'Yanlış Putları' hatırlatır her şeyi geri dönüşüm konusunda yardım edilir. 1 TANRI izliyor!

sahte putların Effigies dini ibadette kullanılmamalıdır. 1 TANRI
Yeterince gelişti kanıtlamak insanoğlunun istiyor. sahte putlara karşı ve onların
sembolleri, türbelerini ve ibadet yeri sökmeye.
sahte idoller için yer yoktur. Onlar direndiler ve kaçınılması
gerekmektedir. , Destek dua veya yanlış putlara hayranlığını
gösterme. Ünlüler sahte idoller en yeni türüdür. En kınanması
gereken, ünlülerin tapınımsal olduğunu.

sahte putların Effigies dini ibadette kullanılmamalıdır. Bu putperest sembolleri demonte
edilmelidir (Yanlış idolleri heykeller, dijital görüntüler, takı, resim, fotoğraf, yayınlar,
heykeller her posterlerini geri dönüşüm ...) .

ibadet tüm sahte putları yerleri yıkmak (Katedral
Kiliseler, Manastırı, Camiler, Manastır,
Türbeler, Tapınaklar, Sinagoglar ..) .
evsiz barınaklar, diğer muhtaç için Geri
Dönüşüm yapı malzemeleri. 1 TANRI izliyor!

Binalar, Sokaklar, Kasabalar sahte idoller adını: Onları yeniden adlandırın.

ritüeller (Şarkı, müzik, dans) Sahte putların tapınma, 'Ends”.
NOT! Bir dini haberci bir idol olarak görülmemelidir. O bir önemli
mesajı veren bir firmadır. Ne fazla ne eksik. 1 TANRI 'In elçileri
saygı duyulmalıdır.

HE ve SHE topluluk standart rulo modellerine uygun olmalıdır. ters Rulo çelişiyor 1
TANRI en Tasarım, kabul edilemez davranışı.

4

1 İNANÇ 15.07.3.1 NATM
Yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar
www.universecustodianguardians.org

HE ve SHE birbirlerine iltifat ve tam ve Türler sağkalım olmaya birbirimize
ihtiyacımız var. İnsan HE ve SHE araya insan, onlar bir halde olduğu zaman 1
TANRI benzerlik. Bu tutulmuş cinsel sakatlık mümkün değildir (Çocuk tacizcisi, aynı
cinsiyet, şaşkın cinsiyet) .

HE ve SHE bir aile kurmak için kutsal evlilik katılmak. Onların
kaderini yerine getirmek. HE, SHE bir aile kurmak!

HE, Koruyucu Baba sağlayıcısıdır. SHE Anne Bakıcı, Ev yapımcısı.
Hiçbir çiftleşme, hiçbir Kutsal Matrimony, hiçbir aile kurmak vardır, hiçbir canlı birlikte cinsel
sakatlık için bir çocuk yetiştirmek tutulmuş. Onlar karantinaya alınır.

Bireysel çünkü genetik aberasyon cinsel sakatlık var. Onların sakatlık Normal kişilerde
öfke aşılamaktadır. Onları anlamda Çünkü çocuk ve bir tür olan bir tehdit olarak. Onlar
karantinaya (ihtiyati tutuklama) topluluk korunmak için (Öfke, şiddet) ve bunların doğal
olmayan davranıştan toplumu korumak için. Bir Cinsel diability birey tarafından
karşılaştıklarında iğrenme ve rahatsızlık duymaktadır normaldir. 1 TANRI Normal insanlar
bizim türünden korumak için bu ilham etmiştir. Ebeveynler Cinsel sakatlık tutulmuş
çocukları uzak tutmak için bir görevimiz var. Aynı cinsiyet mariage destekleyen
Ebeveynler. ebeveyn olmaya elverişsiz azmış Are. Saklama Guardian shun ve utanç
ahlaksız ebeveynler.

O ve o eşit ölçüde (7_7 kuralı) 1 İNANÇ ve UCG komitesi temsil. Gibi hepsi komitelerde
olmalıdır.
1 TANRI kızı olarak oğlu ve SHE olarak HE yarattı. Bu, her HE oğlu yapar 1 TANRI ve
her SHE kızı 1 GOD. iddia Herkes tek oğlu olmak 1 TANRI yanlış.

1 TANRI namaz
Sayın 1 TANRI , Benim için Evren 1 ve tek Idol en güzel Evren
Anne Baba Oluşturan ben başka putlara sahip taahhüt ibadet

Ben tüm yanlış yönlendirilmiş Ruhlar rehabilite için çaba tüm sahte Idol'a shun
ve onların sembolleri geri dönüşüm eder
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Görkemi 1GOD ve İnsanlık İyi
Creator için hayranlığı göster!

MEYDAN OKUMA namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
İstekler ben Görkemi fazla güçlüğün yapmak için çaba bir meydan okuma
karışma bu deneyim için teşekkür ederiz 1GOD 1FAITH 1Church inancı
olsun cahil inançsız Yardım Türkiye kâfirin dönüştürme yardımcı 1 TANRI ve
İnsanlık İyi

cahil inanmayan karşılaştıklarında Bu dua kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Beyan 2:
1 TANRI 2 evreni yarattı ve fiziksel Evrenin Custodian olmaya insanlığın
seçilmiş.
Ne zaman 1 TANRI Evreni yarattığı bu 2 parçaya bölündü: 'Fiziksel Evren' (PU) ve
'Manevi Evren' (SU) . Vücudumuz 'P U' yaşıyor. Bizim Ruh sırabağımsızdır (Reenkarnasyon)
Her iki Evrenler arasında Angel olarak 'Manevi Evrenin kalan sonuna kadar' (Im ölüm
oranı) . Vücudun ölümsüzlüğü çocuk yetiştirme, çarpılması ve sahip çiftleşme yoluyla
gelir.

1 TANRI , Parlak, ateşli 'Güneş Yıldızlar' titreşimli oluşturdu. Bunlar Güneş Yıldız Güneş Sistemleri
oluşturmak Gezegenleri yörüngedeki doğurdu.
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1 TANRI Fiziksel Evren hafif kusurlu yarattı. 1 TANRI
'Döngüsünü yarattı Başlangıç ve Bitiş ve Geri Dönüşüm' ( B & E ve R) .

genişleyen fiziksel Evrende herşey ning & kalanlar ile bir uç geridönüştürülerek bir
begin- vardır. Bu kusur ve çevrim Evolution ' 'B & E & R yaratılmasına yol açtı.' 1
TANRI oluşturulan 'Evrim' Evrende oluyor değişiklikleri devam onların olduğundan
emin olmak için. İnsanoğlu bu değişikliği kabul etmesi gerekir her zaman, devam
etmektedir! Evrim güçlüğün üstesinden gelmek için 'Deneme & Hata' kullanarak
çalışır. İnsanoğlu 'plagiarize' Evrim etmektir.
Not! 1 TANRI telif şarj olmuyor. Ne should insanlar
(Hırslı parazitik praedatory vurgunculara) MS R6,

B ve E ve R 'döngüsünün parçası olan her şey orijinal ruh bir parçası verilir. Ruh hem
Evren bağlanıp temasa tutar
1GOD.
1 TANRI s' hangi prosedürleri yaşam için geçerli ihtiyacımız hem evreni oluştururken kullanılan
prosedürler, bize yol. Takip et 1 Tanrılar'ı örnekler!
1 TANRI tasarım kusurlu Evren tarafından yarattı. Biz hiçbir şey mükemmel olduğunu kabul
etmelidir (Mükemmel mümkün değildir) . Mükemmel gerçekdışı soyut vardır. Mükemmel 1 kişinin
başka bir kişinin kusurlu olduğunu.

1 TANRI 6 Günde Fiziksel evreni yarattı, 7. Gün Bir istirahat Günü'ydü.
1GOD Bir sonraki hafta iş planı, günde 6, 5 gün çalışmanızı değerlendirmek örnek çalışmalarını belirlenen tüm
bitmemiş çalışmaları tamamlamak. gün 7 kalanında hayat Eğlence Günü, dua, sosyalleşme, bir Gathering
ziyaret etmesini tadını çıkarın.

1 TANRI oluşturulan 'Evrim' Evrende oluyor süregelen değişimler onların olduğundan emin
olmak için. İnsanoğlu bu değişikliği kabul etmesi gerekir her zaman, devam etmektedir! Evrim
değiştirip kusurlar için ayarlayarak çalışır. İnsanoğlu akıl hocası olarak Evrimi kullanmaktır.

1 TANRI 'PU' bir hayatta kalma içgüdüsü içinde her şeyi verdi. kimya sağ iken,
Evrim genişletilmiş (Evrimleşmiş) istihbarat hayatta kalma içgüdüsü. sebebi
seçimler, mantık, yapma yeteneği, ..

EVRİM 1GOD mucizesi !!!
Sürekli genişleyen 'PU' 'Saklama' gerekli. 1GOD
arandı ve daha başka daha evrimleşmiş bir Planet buldum.
Gezegen ' Toprak' bizim ' Ev'.
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∞

anlayış.
1 TANRI Bu
yetenek,
anlayış
vardı dünyada
Bir nakit
matematiksel
ihtiyacı
Evrenin
Custodian
olmak yeni bir türünden
yarattı: İnsanları (Bize, siz) .

1 TANRI oluşturulan 3 nakit (Yarışları) sürümleri. Evrim küstahça 1 daha gelişti. Afrika,
Avrupa, Moğol ve Evolved. 1 TANRI 3 + 1 Yarışları memnun değil. İnsanoğlu tutmaktır 1
TANRI mutlu, geçerlidir: 'Irk Dürüstlük'.
' Irk-Bütünlük '!
3 + 1 yarışları eşit fakat
farklıdır.

Karışık ırkları hakaret vardır 1 TANRI ! Karışık ırkları zayıflatmak 1 TANRI 'In tasarımı.
çiftleşme ve Race içinde çarpılarak senin Race haklı gururunu yaşayan: RACIALINTEGRITY
!!!
1 TANRI Fiziksel Evrenin Custodian olmaya 6. Gün insanlığın tarihinde oluşturuldu. 1
TANRI insanoğlunun yerel Habitat Muhafazı ve daha geniş Çevre olmasını bekler. Bu
bizim gezegen, ay ve Fiziksel Evrende her şey için geçerlidir.

Evren genişleyen tutar, bu yüzden İnsanoğlu gerekir. 1 TANRI Space açılmak
insanoğlunun istediği (Keşfetmek ve koloni) ve güneş sistemimizin ötesinde fiziksel
Evrenin tüm kucaklayan. Bizim 'Destiny' yerine getirmek için, daha sonra çiftleşme ve
çarpılması, bir 'Kutsal Matrimony' sözleşme olması gerekir. Nüfus artışı, Uzay Keşif ve
Kolonizasyon İnsanlığın 'Destiny' vardır.

Eğer, bakım anlamak ve yerel Habitat ve daha Çevre ile uyumlu hale getirmek için
gereken bir Custodian olmak. İnsanoğlu birbirine bağlı ekosistem anlamaktır. "Biz 1
şey değişmez ve evrim herşeyi değiştirerek cevap verecektir (Çevre zinciri, sistem)
1 şey" else bağımlı.
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Şu Custodian olarak İnsanlığın performansı kötü. 1 TANRI dehşete
olduğunu ! yapım sorumludur İnsanlar 1 GOD' en güzel Oluşturma Planet
Earth hasta, unlivable rehabilite edilecek şunlardır: MS R7,

SIFIR TOLERANS kirletmeden için: HAVA ~
TOPRAK ~ SU ve UZAY !!!
yararsız tüketici 'Önemsiz' için Kaynaklarının ve Enerjinin israf ve 'Eğlence' boş
olduğunu DURDURMAK ! Kaynaklar, Enerji ve 'KnowHow' Uzayın Keşfi,
Sömürgeleştirme İnsanlığın Destiny için tahsis edilecek olan ! Eğitim yönlendirmesi
etmektir. Anlamak: Çevre Evrim, Uzay yolculuğu, genişleyen kusurlu fiziksel evren.
Yeni odak noktası.

YAPMALI :
Saygı 1 GOD' s Evrenin tasarımı. Takip et 1 TANRI s'örnekleri!
Çalışma, 'Devirlerini uygulamak Başlangıç ve Bitişi ve Geri Dönüşüm '.

Gözlemek ' Evrim 'O uyarlar ve kusurluluk ve teklik tarafından nasıl hayatta. Hakkında düşün ' Sebeb
olmak ve Efekt ' * harekete geçmeden önce.

* Fiziksel Evren etki kullanır. Küçük ölçekte yerel Eko sisteme herhangi bir değişiklik Eko
sisteminin diğer parçaları üzerinde bir etkisi vardır.

Sebeb olmak: Kullanılması 'Kimyasal Böcek öldürücüler'

Efekt: Alters Besin zinciri, mutasyon oluşturarak insan sağlığı açısından risk
haline bitki tozlaşma azaltır.
Aksiyon: Doğal böcek ile kimyasal böcek değiştirin.

Sebeb olmak: Zenginleştirici Uranyum!

Efekt: Ölümcül Radyasyon. İnsan Survival Greatest Tehdit!
Aksiyon: Nükleer araştırma durdurun! Yakın Nükleer Tesisler! Yakın Uranyum
madenleri! Kafes Nükleer Bilimci, MS R7, .
Sebeb olmak: Yanan kömür!

Efekt: İnsanlar ve hayvanlar boğularak. Greatest İnsan
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Sağlık riski!
Aksiyon: Kömür yakan durdurun. Yakın Kömür madenleri! Yargılamak, MS
R7, tüm maden işçileri, maden sahipleri, kömür taşıyıcılar, kömür yakıcıları !!!!
Sebeb olmak: GM Bitkileri Yetiştirme!

Efekt: Bütün besin zinciri oluşturarak mutasyonların genetiğini Alter. Müdahale Etme 1
Tanrı ! 'ın tasarımı! İnsan tasarımına büyük tehdit!
Aksiyon: Shire bitkileri yok eden ve 3 yıldır toprağı yakacaktır. Kafes GM Bilim
adamları, Tohum Üreticileri, Tohumcular! MS R7,

Sebeb olmak: Tüketicilik Çöp yaratma!
Efekt: Su ve toprak Kirletici; haşarat ve böcek veba; gaz emisyonu!
Aksiyon: Olmayan temel üreten tek kullanımlık satın durdur (Önemsiz)

Sebeb olmak: Hayat karşı şiddet (İnsan, hayvan) Çevre!
Efekt: Sefalet, acı, yaralanma, ölüm ve yıkım!
Aksiyon: şiddeti durdurun ve Suçlu dava! MS R1-7
Sebeb olmak: Kapitalizm!

Efekt: Sadece, yozlaşmış, bencil, seçkinci, Servet Apartheid, Anti yılında 1GOD!
Aksiyon: Kafes Vurguncular, MS R6, . özel mülkiyet varlıklarını el koyun. E dönüşmek cron
( Topluluk Çalıştır) kâr için değil olunan !
Sebeb olmak: Komünizm!

Efekt: Sadece, beceriksiz, yozlaşmış, Anti- yılında 1GOD!
Aksiyon: Çoklu seçim seçilmiş adaylar ile hükümeti değiştirin. Devlet olunan varlıkları
değiştirin cron !
Sebeb olmak: Heridatory Tyranny!

Efekt: Sebepsiz, beceriksiz, yozlaşmış, Servet Apartheid, Anti-TANRI
Aksiyon: Çoklu seçim seçilmiş adaylar ile Tyranny değiştirin. Sosyal adalet ile
Servet Apartheid değiştirin ve Cron!
Sebeb olmak: Yamyamlık!

Efekt: Klonlama, organlar ve canavarlar oluşturma vücut sıvıları Nakli!
Aksiyon: klonlama durdurun! organ nakli durdurun! kan nakli durdurun.

senin Çevreyle ile 'Harmony' Live in ...
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Evrenin olmak Custodian 'Uzay Keşif' gerektirir. Uzayın
Keşfi 'Uzay Kolonizasyon' yol açar! Hem İnsanlığın Kader
bulunmaktadır.
Uzay Colonisation 'Nüfus büyüme' ihtiyacı var! Nüfus artışı, çiftleşme ve çarparak
'kutsal evliliği' yoluyla geliyor! Not!
Cinsel sakatlık için geçerli değildir ( Aynı cinsiyet, ..) tutulmuş.

genişleyen 2 Evren fazla sorumluları ve Melekler gerekir. hiçbir şey
Ruhunuzun yaşam deneyimi misyonu müdahale edelim. Kutlamak: 8.1.7 . Evren

gün
CG Kalender, Funday temalar
Saklama Guardian vesayet görevleri için merkezi olarak Gathering kullanın.

Pro çevresel eylem ve iklim değişikliği, ekosistem, yaban hayatı, bitki örtüsü ve
insan yaşamını çalışmalar ele alındı. insanlar, hayvanlar ve çevreye karşı şiddete
maruz Pro olmayan şiddet eylemi ve faaliyetleri.
Cron kuran Pro kar amacı gütmeyen eylem ve faaliyetler, teşvik etmek ve bunları kullanmak.

Pro Ücretsiz Eğitim, 1 TANRI Sağ verilen. Pro devlet eğitim
(SMEC, PHeC) . Saklama Guardian gönüllü. Pro Ücretsiz Sağlık (SMEC, PHeC, PDEc,
CE) . Saklama Guardian gönüllü.

Karşıtı kirliliği eylem ve etkinlikler, aile, toplum, ... Karşıtı çöp eylem ve etkinlikler, aile,
toplum, ... Karşıtı önemsiz eylem ve etkinlikler ile başlayan aile, toplum başlayarak ...
Karşıtı junkfood eylem ve faaliyetleri ile başlayan , aile ile başlayarak, toplum, ...

Tüm etkinlikler için Kanunî Manifest rehber olarak kullanılır .
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1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

EVREN namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık veli vasi
yaratıcısı (1 st ad)
İnsanoğlu seçilmesi için teşekkürler You Planet
Earth veli olmak Sözü
Evreni kolonize ve bekçi Görkemi İnsanlığın Destiny yerine
getirmede yardım İstedi olmak Sözü 1 TANRI ve İnsanlık İyi
Bu dua gerektiğinde kullanılır ve Evren gününde edilir!

uzay kolonizasyon önce uzay keşfini geliyor.
Her İl inşa etmek ve yörüngede bir 'Uzay Keşif liman içine
koymak '(SXP) . . Tüm arama başlatılır SXP' s.

Uzay araştırmaları ve kolonizasyonu ihtiyacı Uzay Keşif Mahkemesi kuralları (S> XC) . Bir
Uzay Keşif Mahkemesi Uzay keşif ve kolonizasyonu hukuku desteklemek üzere ayarlandı. S>
XC kararları Tüm illerin için bağlayıcı olan !!!

S> XC (Space Exploration Mahkemesi)
Uzay araştırmaları ve kolonizasyonu kurallara ihtiyacımız

(Kanunlar) Uzay Keşif Mahkemesi. S> XC Uzay keşif ve
kolonizasyonu hukuku desteklemek.
S> XC kararları Tüm illerin için bağlayıcı olan !!!

Bu mahkeme 7 Hakimler vardır (1 her Eyaleti) . Yargılama gizli oylama ve oy çokluğuyla
gelir. 7. Minimum çoğunluğu 4 temyiz yoktur.
İç Uzay Kanunlar (1) Toprak Uzay ve Dünya Ay hitap etmektedir. Dış Mekan Kanunlar (2) Gezegen
Keşif ve kolonize hitap etmektedir.

Eğer bir il o takibat yapılan Uzay Keşif yasasını kırar. karışan insanlar kovuşturmaya
olsun. suç kullanılan aletler el koydu ve dürüst İlleri verilir (Eşit hisse) .
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Kanunî adalet fiziksel Evrenin her yerinde kuraldır.
1GOD Glory ve İnsanlık iyiliği için !!!

S> X Yasalar 1 ( İç Uzay)
Uzay araştırmaları / kolonileşme kurallara ihtiyacımız (Kanunlar) onaylamış ve Uzay Keşif
Mahkemesi tarafından yürürlüğe konulduğu ( S> XC) . İç Uzay Kanunlar (1) Toprak Uzay ve Dünya
Ay hitap etmektedir.

SX Karantina Kanunu
Hiçbir şey Dünya'ya geri getirilebilir! Uzaydan geri getirdi Her şey bir
Space Exploration bağlantı noktasında karantinaya alınır (SXP) . İnsanlar,
bu Kanun almak kırma içeriyordu MS R7,

SX Uydular Hukuku

Her İl gizlilik hakkı var! Diğer İlden Uydular bu mahremiyetini ihlal. Bir
İlleri İç Mekan Dış Uydular, el sökülmüş ve yok edilebilir edilir.

SX Ay-Law
Yeryüzü Ay madencilik, kolonize ve askeri limitlerine taşımaktadır. İnsanlar
bu yasa almak kırma içeriyordu
MS R7, il (S) Bu yasayı ihlal katılan onların 'var SXP' 70 yıldır
kapalı. Bu yasayı ihlal kullanılan tüm araç gereçlerinin el ve
dürüst İlleri tarafından eşit bölünür.

S> X Yasalar 2 ( Uzay)
Dış Mekan Kanunlar (2) Gezegen keşif ve sömürgeleştirme hitap etmektedir.

Onlar onayladı ve Uzay Keşif Mahkemesi tarafından uygulanır.

SX Arama Kanunu
1 XC (1 Keşif İddiası) Bir gezegen veya ayın kalıcı insanlı bir üs inşa eden İl gider. 1
XC bir gezegenin 1/7 yetkisi verilir. 1 davacı, 7 bölüme gezegeni bölen alanların 1
seçer. 2 davacı kalan 6 alanların 1 ... 7 davacı geçen bölgeyi alır alır. aldı sonra alanlar
değiştirilemez.

Alanları değiştirme 1 XC kanuna karşı olduğunu. Bir Suçlu İl 70 Yıl gezegeni keşfetmek
hakkını kaybeder. kullanılan tüm ekipmanlar
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bu suç faaliyeti için el konulan ve dürüst İlleri tarafından eşit olarak bölünmüş. Bu
Suç katılan insanlar olsun MS R7,

SX Gezegenler Ay Hukuku

Bir Gezegenler Ay 1 üzerinde bir insanlı bir üs inşa İl aittir. Diğer İller paylaşılmaz! Ne
zaman bir ay baz kullanılmamış olur (Nedeniyle ihmal, ..) Başka İl hareket ve Ay talep
edebilir. Gezegenler Ay Kanun Breaching bir Suçlu İl 70 Yıl Ay'ın gezegen keşfetmek
hakkını kaybeder. Bu suç faaliyetleri için kullanılan tüm araç gereçlerinin el ve dürüst
İlleri tarafından eşit bölünür. aykırı İnsanlar olsun MS R7,

SX iç ve uyumlu yasaları dış Alan:
SX Dünya Ay-Law ( İç Mekan) Diğer kolonize Gezegen Moons için geçerli
değildir (uzay) !

SX iç ve dış Uzay uyumlu yasalar:
SX Karantina Kanunu ( İç Mekan) Her kolonize Planet uygulanır (uzay) !
SX Satellites'-Law ( İç Mekan) Her kolonize Planet uygulanır (uzay) !

Evren Saklama Koruyucular teşekkür 1GOD 'En güzel Evreni yaratan ve
insanoğlunun yapmak için o bekçi var.
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Beyan 3:
İnsan hayatı kendi anlayışı kutsaldır ve çoğalmaya zorunluluğu vardır.

başladı SHE yumurta gebelik ile HE sperm bağlar (insan hayatı) . İnsan hayatı bu
nedenle fiziksel tehditler ve manevi Evil korunması gereken kutsaldır. Bir gebelik
sonlandırılıyor (Kürtaj)
öldürüyor Anti-1'dir TANRI. Kürtaj bir insan işleyebileceği en iğrenç Evil, korkak suçtur
!!! MS R7,
Tehditler ( Tehlikeleri) refah ve İnsanlık yaşaması için insan avcılardan geliyor (Bağımlılığı
sağlayıcıları, çocuk tacizcileri, karışık cinsiyet, aynı cinsiyet, katiller, kirleticiler,
vurguncular, ..) . toplum bu tehlikeleri ihtiva etmekle görevlidir. Ebeveynler ve
Eğitimciler burada özel bir görevi vardır.

İnsan yaşamının Yürütme planlı öldürme (Kürtaj, Suikast, Ölüm cezası) . Hükümet,
Askeri, Özgürlük savaşçıları tarafından mı Öldürme (Ayrılıkçıları) Sahte dini Kültler (Teröristler)
, Suçlular, Kolluk kuvvetleri veya sivil intikam Anti olduğunu 1GOD. Her kişi, her Katil
dava sağlamak için sivil ve ahlaki bir görev olduğunu.

Öldürdüğünü SIFIR TOLERANS! ! !
Bir kişiyi öldürmek affedilemez !!!
öfkelerinden ÖLDÜRME 1GOD !!!
Kendinden verdirdiler öldürme (Ötenazi, intihar) Zayıf bir zihnin bir işaretidir ve zayıf
ruhtur. Bu Soul için bir yaşam deneyimidir. başkaları için tehlike olmadığı sürece diğer
insanların engel olmamalıdır. 1 TANRI Hesap Günü bu idare edecek. İlgili mahkeme
deathwish olduğunu kabul gibi bir öz açtığı öldürülmesine bir kişi Helping sürece kabul
edilebilir. Şiddetli acı işkence (Eğer az bir insan hak eden bir hayvan euthanise) . Bitir!

insan hayatının refahı ve hayatta kalması için diğer Tehlikeler gelir:
İklim, ( çok soğuk, çok sıcak, çok kuru, çok ıslak, ..)

Koruyucu giyecek ve barınak kullanın. Bireyler, Shire ve İl
birlikte çalışmaya bulunmaktadır.
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Yaratık avcılar, ( Köpekler, sivrisinek, köpekbalıkları, yılan ..)

toplum bilinci ve kontrolü esastır. Bir Shire sorumlu hareket etmek
zorundadır. Bireyler uyanık olması ve sağduyu kullanmak zorunda.

Genetik modifikasyon, ( bakteriler, kuşlar, enzim, mantarlar, böcekler, memeliler, tohumlar,
virüs, ...) aşağılayıcı 1GODs' Tasarım. GM ekosistem ve besin zincirini değiştirir. Stop 'GM' Araştırma,
büyüyen ve, yetiştiricileri araştırmacıları dava. MS R7,

Mikroskopik yırtıcı, ( bakteri, mantar, bakteri, virüs, ..) Bir sinsi bir tehdit ama en
tehlikeli olabilir. Temizlik, düzen, aşılama, beslenme, kişisel hijyen, karantina,
insanların ve hayvanların sağlık kontrolleri, yardımcı olur. Ebeveynler, Eğitimciler,
Shire ve İl birlikte çalışmaya bulunmaktadır.

Kirlilik, ( tek kullanımlık nükleer atık, ambalaj, zehirli atıklar, yakma: kömür,
gaz, petrol, uranyum ..) yer alır. Yakın kömür ve uranyum madenleri, petrol
ve gaz yakma azaltır. dava açmak MS R7, Kömür yakıcılar ve madenciler,
uranyum madencileri ve nükleer atık üreticileri.

Kötü beslenme, hiçbir sağlıksız (Alkol, karbonatlı, tatlı, ...) Hiçbir un- sağlıklı içecek (GM
üretilmiştir) Gıda. sağlıksız içecek ve yiyecek sağlayıcıları Yargılamak. Shire ve İl herkes
içilebilir su ve yenilebilir gıda olan sağlamak için vardır. susuz aç kişiyi taşıyan bir
topluluk başarısız bir topluluktur. topluluk başarısız izin vermeyin!

Tehlikelerini & Tehditler İnsan ömrünü koruyun !!!
ÇARPMA İŞLEMİ
Specie hayatta kalmak için bir kişi fiziksel, zihinsel ve duygusal uyum, sahip 1GOD çiftleşmek
ve çoğalmaya görevi verilmiştir. Çiftleşme, çoğaltan bir aile kurmak için gereklidir. Bir tehdit
Bunun yapılmaması olan Anti-sosyal

(Hayatta kalma) Topluluğa. Bekarlık Anti- olduğu 1GOD.
yaşam için bir temel amacı çiftleşmek ve
çarpma etmektir. Aksi halde başarısız bir hayat
yaşıyor. Kabul edilemez 1 TANRI ve topluluk.
Specie sağkalım her şeyden önemlidir.
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Topluluk sağkalım zorla çarpma dikte edebilir. Yapay dölleme ancak gen
modifikasyonu. Bir kişi çoğalmaya çiftleşmeye ihtiyacı yoktur.

Çiftleşme ve bir aile birimi içinde çarparak bir kişinin görev ve kader yaşamayı en
başarılı ve faydalı bir yoldur. İyi işleyen topluluklar çoğalmaya aile birimini ve dini
kuralları kullanabilirsiniz. Aile birimi Topluluk tarafından desteklenmektedir. Shire
'aracılığıyla çocuklar ve yaşlılar için ölümü ve ücretsiz eğitim anlayışına kadar ücretsiz
sağlık sağlar SMEC ' ( Shire tıbbi eğitim Kompleksi) .
yönetim bölgesi , ailelere ev, gelenek, ...

'Gelin ve damat' geçmiş seçim dayanıyordu: elitizm, açgözlülük, şehvet ... Bu soyluluk
yol açtı (istenmeyen) . toplum tarafından Gelin ve damat seçimi daha iyidir. Onların 1 yıl
'CE'service sırasında (Topluluk Acil) Her 17 yaşındaki SHE ve 18 yaşındaki HE
değerlendirilir
(Yetenekli, çarpma ebeveynlik, ırk bütünlüğü, il çeşitlilik yetenekli kadar) ve
'Kutsal-Matrimony' sözleşme girmek için seçilen (HM) .
'HM' sözleşme 1 HE ve 1 SHE çiftleşmek ve çoğalmaya olanak
sağlamaktadır. 'Kutsal-Matrimony Sözleşme' bir başlangıcı ve bir sonu
vardır. Bu imzalayarak Düğün gününde başlar. küçük çocuğu yaşı 14
tamamladığında biter. sözleşme Breaking (Zina..) suçlu. MS R4 = R5,

hiçbir HM Çocuk tacizcisi, aynı cinsiyet ve şaşkın cinsiyet için.
birlikte yaşama Aynı cinsiyetten çiftler ve transseksüel bir aile birimi değildir ve çocuk
yetiştirme olamaz. Çocuk tacizcisi, aynı cinsiyet ve şaşkın cinsiyet yükselterek çocukların
suç işlemek (Çocuk cinsel istismarı)

MS R7, .
Çiftleşme ve çarpılması dışında 'Holy-Matrimony' 'Değersiz' dir. Değersiz ebeveynler çocuklarını
kaybederler. Çocuklar kabulü için kullanılabilir hale gelir.

çok eşlilik (Bir kişinin 1'den fazla eşi vardır) ilkel kabul edilemez insan davranışı bir
suç gibi bir hayvandır. Grup evlilikleri günahkarlık, ahlaksız bir suç vardır (Zina) . MS R4,

çarpma olamaz Çiftler (sağlık sorunları) Foster Ebeveynler olur.
benimsemeye hak etsin. Cinsel sakatlık için geçerli değildir (Çocuk tacizcisi,
aynı cinsiyet, şaşkın cinsiyet) tutulmuş.
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'Kutsal-Matrimony', bencillik, zina, bağımlılık, cinsel sakatlık ve pornografiye 4 büyük
tehditler vardır. Ahlaki gücü aşırı bu tehditleri geliyor. Çocuklar ve kendini İçin Ahlaki
güce sahip.

Specie Survival için Mat ve Çarp !!!
YAPMALI :
gebe olduğu 1GOD en En büyük Mucize! kesim
(kürtaj) Doğmamış Evrende en iğrenç suçtur! için en büyük hakaret 1GOD!
Not! Kürtaj bir Yürütme olduğunu! MS R7,

FAKES: Çevreci bitki örtüsü ve yaban hayatı ancak destek, Kürtaj korumak isteyen. Kürtaj
destekleyen Hayvan hakları activitist sahte bulunmaktadır. Onları Shun! Utanç onları!
Onlara senin tiksinti göster (Sigara şiddet) .

Kürtaj için SIFIR tolerans, Ölüm cezası! yaşamda & Afterlife
Hesap Verme.
İnfazlar öldürme planlanmaktadır ( MS R7, ) Hükümet, Askeri, Suçlular, Özgürlük
savaşçıları tarafından mı (Ayrılıkçıları) Yanlış dini Kültler (Teröristler) , Yasa
uygulayıcıları veya sivil intikam. İnsan hayatına karşı her tehlike, tehdit ve suç ele
alınır MS R7, .
İnsan hayatına karşı Geçmiş ve mevcut suçları tarafından sorumlu tutulurlar

1GOD Hesap Günü.
Her insanın sahip bir 1GOD insan yaşamı korumak için görevi verildi
Tehlikeleri:

İnsan yırtıcı (Saldırganlar, çocuk tacizcileri, eşcinseller, katiller, kirleticiler, vurguncular ..) ,
Yaratık yırtıcı (Köpekler, sivrisinek, köpekbalıkları, yılanlar, ...) .

Mikroskopik yırtıcı (Bakteri, mantar, bakteri, virüs ..) iklim (çok sıcak
, çok soğuk, çok kuru, çok ıslak ..) , kötü beslenme (Hayır içmek, sağlıksız içecek, yiyecek,
sağlıksız gıda ..) . Her kişi kutsal insan vücudu korumak gibi bir görevi vardır. Bu sizin vücut
korumak var.

Her insanın sahip bir 1GOD Hükümet İşkence & İnfazıyla Stop görev verilmiş (Suikastler,
Ölüm cezası) . Bu Hükümetler ile
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Onların katılan çalışanlar, değiştirilen dava açılıyor , MS R7,
Aile içi şiddet topluluğu burada görevlidir kabul edilemez. Eğer
gözlemlemek her aile içi şiddet bildirin. Comm- birlik eyleme emin
olmak için kontrol edin. Evde DUR Şiddet Başlangıç

Her insanın sahip bir 1GOD Sağlıklı yaşamak için görev verilen (Kirlilik içermeyen,
sağlıklı diyet, uyum, temiz içme suyu, koruyucu giysi ve barınak tutmak ..) . toplum bunu
mümkün kılmak gerekir.

Var 1GOD çiftleşmek ve çoğalmaya yükümlülüğü verilen.
HE ve SHE bir 'Holy- Matrimony' sözleşme girmek Bu yükümlülüğü yerine
getirmek. Çiftleşme, Holy-Matrimony aynı cinsiyet veya karışık cinsiyet için
geçerli değildir.

Bir aile birimi ve ortak yaşam konseptini destekleyin. Gelin ve damat seçimi kullanımı
'CE' için (Topluluk Acil) hizmet. HE değerlendirilir Her 17 yaşındaki SHE ve 18 yıl (Yetenekli,
çarpma ebeveynlik, ırk bütünlüğü, il çeşitlilik yetenekli kadar) ve 'Kutsal-Matrimony
sözleşme girmek için seçildi. sözleşme Breaking (Zina ..) suçlu.

O katılır (zorunlu) önce, gebelik sırasında ve yeni doğmuş sonra
'SMEC' geldi (Shire tıbbi eğitim Kompleksi) .

Aynı cinsiyet çiftleşme ayin iğrenç, ahlaksız, dis- esiyor, anormal ahlaksızlıktır. madenî
bir tehdit. Çocuk cinsel istismarı, aynı cinsiyet ve Confused cinsiyet engelli
bulunmaktadır (cinsel) İnsan bir tür olan bir tehdit olduğunu. Bu nedenle karantinaya
gerekli hale gelir
(İzolatı) Bu tehditleri. 'SQC' dışında birlikte yaşama aynı cinsten çiftler
(Cinsel Karantina Bileşiği) ahlaksız, ahlaksızlıktır. Aynı cinsiyet, Confused cinsiyet
elleçleme çocuk çocuk cinsel istismarı, suç yargılanması için olduğu, MS R7,

Kutlamak

2.1.7 . çiçek gün
CG . Kalender
Eğlence Gün Temalar
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İNSAN HAYATI namaz
Sayın 1GOD , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık veli vasi
yaratıcısı (1 st ad)
Ben Mate Getirme Sözü ve Çarp Görkemi Specie Survival ve Uzay
kolonizasyonu için İnsan ömrü için herhangi bir tehdit içeren ve
cezalandırma Sözü kavramadan İnsan hayatını koruma İnsanlık ben
Pledge oluşturduğunuz için teşekkür ederiz You 1GOD ve İnsanlık İyi

gerektiğinde Bu dua kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Beyan 4:
İnsanoğlu aramak ve uygulamak daha bilgi sahibi olmaktır.

dini, insan gövdesinin merkezi kumanda merkezi beyni. Beyin
insanoğlunun eşsiz zeka, hayal gücü, soyut düşünme, problem çözme
becerilerini ve bilgisini emer ve bilgiyi uygulama olanağı verir.
1GOD İnsanlığa
istiyor:

Bilgi aramak
kazanç Bilgi
Bilgi uygula

Mahşer Günü 1 soru üzerine 1 TANRI sorar: bildiklerini açıkla
- kişi sürekli biriktirdiği düz çıkıntısına ve bu bilgimizi yerel yaşam ve tüm çevre yararına
nasıl kullanıldığını.
1 TANRI bilgi edinme ve kremasyon beşikten bilgilerini uygulama istiyor.
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bilgi Aradığınız, tecrübe, know bilgi edinmek isteyen demektir ... bilgiyi elde isteyin: Ebeveynler,
eğitimciler, kitap, Kanunî Manifest, değinmesine ları, internet ...

Bilgi Kazanma an education alma, acquir- beceri ve yaşam
deneyimleri ing demektir. Bilgi dan Kazanç:
rehberlik öğretim, soran, okuma, dinleme, projeler, deneme yanılma yöntemini
gözlemleyerek, incelenmesi ...

Bilgiyi Uygulamak, diğerlerini öğretim eğitim başkalarının ve başkalarıyla yaşam
deneyimlerini paylaşan anlamına gelir. Bilgi aracılığıyla uygula:

öğretim, uygulama, dönüşüm, kullanım, kullanım ...
Saklama Guardian inanç know-Park çıkıntıya, Gain Seek & uygula en iyi yolu öğrenin ve
öğretin yöntemiyle olduğu (1 st ) Öğretmek sonra öğrenmek . Başarılı bir hayat öğretim ve
yaşam deneyimleri kazanarak, sürekli öğrenme oluşur.

öğrenme ve öğretme Yaşam döngüsü
Bir insan annesine büyüyor karnında edilecek. büyüyen cenin
öğrenir dinlemek ve ailesi sesleri tanımayı. Ebeveyn öğretmek evcil hayvanların sesleri dans
ediyorum introdu-, gülme, konuşma, okuma, bağırarak, şarkı, müzik yaparak. Bir cenin onun 1
kazanır st yaşam deneyimleri. Ebeveynler 1 kazandırmak olmak st ebeveynlik deneyim.

Shire & İl Ücretsiz halk eğitim akademisyenleri katılıyor zaman
öğrenmek Çalışma, anlama, anlayış ve tekrar yoluyla.
hızlı öğrenenler öğretmek ( yardımcı eğitimci) yavaş öğreniyoruz.

İş yerinde her işçinin eğitimli ve yeniden eğitildiği. Daha bilgili, deneyimli işçiler eğitim
ve yeniden eğitim ile yardımcı olur.

Bir Ruhun misyonu Life yaşam deneyimleri biriken oluşur.
Ruhunuzun yardım etmek senin görevin. kazanıyor ve yaşam deneyimlerine çıkıntı öne know uygulayarak,
eleman aranıyor. Kader & seçimler daha da yaşam deneyimleri.

Kader yaşam deneyimi: Bir hayatı tehdit kaza (Büyük bir yükseklikten düşen) asla
unutulmadı hayat deneyimi.
Seçim yaşam deneyimi: Bir kişi asla unutulmadı bir deneyim paraşüt karar
verir.
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Fikri mülkiyet, bireyin canlı deneyim bilgisi korunur (arazi) ölümsüz olmak için. Bilgi-Süreklilik
yaklaşım kritik bilgiyi tanımlar ve, yakalama uygulayarak & o bilgiyi transfer etmek için
yöntemler sağlar. Yaşam deneyimleri çalışmaları ve kişisel arasına ayrılacak.

Bir çalışanın işini, IP' büyük miktarlarda ayrıldığında (fikri mülkiyet) ' Risk altındadır. Bunu
önlemek için, çalışanın IP korunduğunu kritik beyin-boşaltın. Yakalamak ve
çalışanların ayrılmadan önce bu bilgiyi korumak için esastır. Yakalama ses demektir
(Hikaye anlatma) video (Gösteren) , gölgeleme (Yanında çalışmak) .

Bir bireyin yaşam deneyimi bilgisi (İP) toplum ve aile ile paylaşılır. Topluluk paylaşımı
Serbest Eğitim sistemi üzerinden geliyor. Paylaşım ağız, ses demektir
(Hikaye anlatma) video (Gösteren) , gölgeleme (Eller) .
Not! Tüm Fikri mülkiyet (Commrcial, özel)
topluma aittir (Shire) . topluluk, IP topluluktan çalmak 'Telif, Patent-sağ'
iddia eden suç kazanmak için bir birey için bir araç temin MS R6,

Aile bilgi paylaşımı çocukları ve torunları vasıtasıyla gelir.
Paylaşım ağız, ses demektir (Hikaye anlatma) video (Gösteren) , gölgeleme

(Eller) .
Evren Saklama Koruyucular 'Study-Kılavuz yardımcı öğrenmek &
öğretmek sürekli öğrenme ve öğretme 'yöntemi. UCG Hükümet Ücretsiz Eğitime
Destek ve Non Government Education karşıyız. UCG1 eğitim Shire & İl eğitimini
destekler:
SMEC
PHeC
PDEc
CE

'Shire tıp eğitimi Kompleksi'.
' İl Hastanesi eğitim Kompleksi' . 'İl Savunma Acil
merkezi'. 'Toplum Acil servis'.

Saklama Guardian bilgi zaman çizelgesi!
Anneler ve çocuklar> SMEC ( Yeni doğmuş kulüp, Temel okul, Kız tek Okulu, Aile
Koleji, Uzman Etkinlik Kulübü ) >
PHeC ( Boy tek okul, Çırak, Teknik, Liderlik Koleji,
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Liderlik-Camp ) >
PDEc ( CE, Liderlik-Camp, Çift-seçimi ) > Yaşam deneyimleri >
Bilgi-Süreklilik !
Saklama vasi Serbest Eğitim eğitimciler tarafından kombine bir çaba
, Sağlık görevlileri, veliler, alimler, gönüllüler, yaşlılar ve hükümet.

YAPMALI :
Bilgi aramak: izlemek okumak, araştırma, sormak maceralar olmak, meraklı olmak, dinle,
gözlemlemek ..

bilgi sahibi: Anlamak, kuramsallaştırdığını tekrarlayın öğrenmek, kavramak, deney,
idrak ...
Bilginizi uygulayın: öğretmek,, gösteriyi, rehberlik talimat, akıl hocası yok, tavsiye ..

Destek 1 st Öğrenme ve 2 nd öğretmek (Gibidir: çocuk, ebeveyn, çalışanın, lider ...) .

Desteği 'Shire tıp eğitimi Kompleksi' (SMEC) . Desteği 'İl Hastanesi
eğitim Kompleksi' (PHeC) .
Desteği 'İl Savunma Acil Kompleksi' (PDEc) .
Desteği 'Toplum Acil servis' (CE) .
öyle ölü yakma beşikten Serbest Hükümet Eğitim Talep senin 1 TANRI Sağ verilen! Sigara
Hükümet eğitim kapatıldı.
hükümet dışı eğitime para verir Hükümet hakaret yanı sıra kamu eğitimden stealtopal mı 1 TANRI . Hükümetin bu tür çıkarılıp yargılanıyor. Hükümet bu tür
kolaylaştıracak Hükümetinin Büyük çalışanları olarak suçluyuz. Onlar işlerini
kaybederler ve yargılandı.

SIFIR TOLERANS halk eğitimi hırsızlık için.
Eğer bir şey öğrenmek her şey, bunu yazmak. Daha sonra başkalarına öğretmek.

Bilgi-Süreklilik için yazıları koruyun. Evren Saklama Koruyucular
Çalışması-Kılavuzu'nu kullanın. Eğitimde İntihal destekleyin. Neden iyi
yazılmış bir şeyi yeniden. Aksine kullanmak ve üzerinde genişletin.
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.
Evren Saklama Koruyucular Üniversiteler desteklemez. Söylemek YOK HAYIR

Bozuk, Elitist Üniversitesi. Apprentice olarak Saklama vasi başlangıç. iş deneyimi sonra
daha fazla çalışma yapar. kıdeme göre terfi almak .
Daha çok iş deneyimi daha fazla çalışmaya, daha tanıtım ..

Fikri mülkiyet (Telif hakkı, Patent ...)
Topluluğa ait! Fikri Mülkiyet kâr etme bir Suçtur! MS R6,

Kutlamak 6.1.7. Eğitim gün
CG . Kalender Eğlence Gün Temalar

1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

BİLGİ namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
Sözü, kazançlar elde etmeye ve Görkemi sonraki nesile Yaşam
Deneyimleri halk eğitim Geçiş destekleyecek bilgi ve Ücretsiz
Eğitim, Çalışma Rehin yoluyla öğretmek için bilgi yaşam boyu
Rehinler uygulamak 1 TANRI ve İnsanlık İyi
Bu dua gerektiğinde kullanılır ve eğitim gününde edilir!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Beyan 5:
Kanunî Manifest Önceki tüm mesajları değiştirir 1GOD gönderdi.
düzensiz aralıklarla insanlık tarihi boyunca 1 TANRI insanoğlu için bir mesaj geçmek
bir kişi alır. 1GOD İnsanoğlu bu iletileri dikkate alınmadı ki hayal kırıklığına uğradı. son
mesajdır ' Kanunî Manifest '. Tüm mevcut ve geçmiş dini yayınlar değiştirir Bu nedenle
bu eskimiş yayınlar kaçındı ve uyulması değildir. Eski çevre dostu bertaraf gerektirir.

Geçmiş mesajlar dikkate alınmadı. Bu İnsan-tür değişecek önceki son mesajdır. Tüm
kalp ve ruh ile bu mesajı kucaklayın. Korumak ve bu mesajı beslemek.

Her insan, okumak benimsemesi ve kavramak için fırsat alır emin olmak
için ' Kanuni Manifest ' ( LLL GMGMGM) . Yaklaşık mesajını yaymak için
her birine bağlıdır. kopyalarını alın ve elden teslim. 1 TANRI izliyor.

giriş ibadet konusunda talimat verir. 1 TANRI Sizden duymak için bekliyor, ibadet günlük (Günlük-Dua)
. Nasıl 'LGM' uygulamak. Neden 'LGM' yazılmıştır. yönetişim içine ahlak Dönüşüm ...

1 İNANÇ Açıkladı tanınması ve Vizyon onun sembolü var! kaydırır
ardından 7 Kaydırma bakış vardır:

sc1: İnançlar vakıf hangi 1 İNANÇ üzerine kurulmuştur
sc2: Yükümlülükleri doğru kişilerin görev 1GOD
sc3: Ayrıcalıklar 'Yükümlülüklerini' yerine getirmekten ödüllerdir

sc4: failings hakaretler doğru olan 1GOD & kaçınılır
sc5: erdemler yaşam tarzı davranışı tarafından belirlenir 1GOD

sc6: Khronicle İnsanlığın mirasıdır
sc7: öbür dünya nerede Soul gider
1 TANRI 'Beginning' & 'End' ölçmek için zaman yarattı. 1 TANRI 'ler Çevrim:
Başlangıç> sonu> geri dönüşüm> başlayan> sonu> geri dönüşüm ...

1GOD yeni zaman yönetimi istiyor.
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UCG: Yeni Çağ zaman yönetimi!
Kısa dönem

CG Klock ~ Zaman üçgen hatlı ~ Gece çıkma yasağı ~
CG Günlük Rutin ~

Orta vadeli
CG Kalender ~ Eğlence Gün temalar ~ CG PLANLAYICI ~ CG Yıllık Almanak
Uzun vadeli

CG Khronicle ~ CG Knowlege süreklilik ~
Saklama Guardian Klock ( CG Klock) Kısa vadeli zaman-yönetim için, tüm diğer saatler
yerini . 21. günde saat> 1 saat 21 dakika> 1 dakika 21 saniye> 1 saniye 21 yanıp söner>
1 kez 21 yanıp söner> 1 flaş 21 tıklama sahiptir sahiptir ve böyle sahip

14 h-12m-16
207 dy - 4 dw
Y1 - M8 - W2 - D4

Satır 1: 14 inci saat 12 dakika ve 16 saniye.
Hat 2: 207 inci yılın günü 4 inci haftanın günü
Satır 3 : Yıl 1 - Ay 8 haftalık bir 2 - 4. Gün

Zaman Üçgen:
Gün başlangıcı:

O saat gündoğumu ~
0-7 saat arasında olduğu Erken Gün
7 saat olduğu Orta Günü ~
7-14 saat arasında olduğu Geç Günü
14 saat olduğu Gün batımı ~

14-21 saat arasında olduğu Gece
14-21h gelen zorunlu Gece-sokağa çıkma yasağı (CG Klock) . Gece
sokağa çıkma yasağı Shire tarafından uygulanıyor. Gece sokağa
çıkma yasağı vücudumuz gece olması gerekiyordu çünkü!

CG Kalender, orta vadeli süresi. 'Standart Yıl' 14 Ay (13, 28 günlük momths + 1, 1 gün
ay) , 365 gün. Her 4 yılda bir: Quattro Yıllık
(13, 28 günlük ay + 1, 2 gün ay) 366 gün.
Eğlence Gün temalar, bir topluluk kutlamak gerekir için, utanç ve hatırlamak edilmesi hitap etmektedir.

Bir CG Planlayıcısı, senin Günlük-Rutin bir parçası olmalıdır.
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1 TANRI 7 İlde birçok sancaklardaki yaşayan 7
Kabileleri istiyor. sosyal yaratıklar olmak İnsanlar
yaşamayı, iş ve toplum içinde bir aile yükseltmek.
Özel mülkiyet (Kapitalizm) bencil bir Başarısız, Anti
olduğunu 1GOD, Anti-Toplum.

Küme-evler ve cron değiştirin.

Topluluk mülkiyeti Custodian Guardian yol.

O% Özeldeğiştirilir
mülkiyet (ticari) Devlet ve Kamu sermayeli kuruluşlar tarafından
cron ( Topluluk Çalıştır) kâr için değil olunan . Özel konut
topluluk barınak ile değiştirilir (Küme konut) .

Adalet bir insan ihtiyacı. İnsanlar Yasalarına topluluklarda yaşayan (Kurallar
ve yönetmelikler) işlevine, hayatta. Kanunun ihlali var göründüğünde,
Hakikat çe suçluluk veya hiç suçluluk oluşturmalıdır için, bulunur. Suçluluk
Sorumluluk zorunlu hüküm, Rehabilitasyonu ve tazminat izlemektedir.

Not! Hiçbir Jüriler Onların!
1 TANRI istiyor 1 İNANÇ (Din) ve
1 Church (Evrenin Saklama Koruyucular) 7 bağımsız idareleri
temsil eden 7 Kabileler
Evren > Fiziksel Evren olduğunu.
bekçi > Fiziksel-evrenin bekçi.
Koruyucular > Yasagetirici Manifest arasında.

Sen sorgulamaya? Yasagetirici Manifest cevapları!

Geçmiş mesajlar göz ardı edildi
Hiçbir kimse veya Hükümet bir insanı öldürme hakkına sahiptir!

Bu anti-1'dir TANRI. Birçok kişi ve Hükümetin öldürmek. Evil Dinler tarafından
onaylanmıştır (Şimdi Kültler) . Onların hepsi
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hesap 1 TANRI ve İnsanoğlu.

Tüm Killers kovuşturmaya & kafesli !!!

Öldürdüğünü SIFIR TOLERANS !!!
1 TANRI insanoğlunun sonra, bilgiyi aramak onu elde etmek ve bu bilgiyi, boyu hayat
uygulamak istiyor. Bu her insan THE verir 1 TANRI tüm yaşam Ücretsiz Eğitim hakkı verilmiş. topluluk
standartları sadece kamu eğitimi karşılanmasını sağlamak için kabul edilebilir.

1 TANRI İnsanoğlu deli Bilim adamları meydan izin verdiğini hayal kırıklığına uğradığını 1 TANRI 'ler
deaign. Mad Bilim adamları (Kibirli, cahil ..) onlar meydan zaman başarısız 1 TANRI 'In tasarımı. eylemlerinin
yan etkileri her zaman insanları tehlikeye girer. örneklerindendir:

Nehir-akışına müdahale: Sulama, doğal olmayan saptırdığı bu sonuçta kuraklık durumu
(alt nehir artırdığını buharlaşmasına) yol açar su katıyorlar. havzalarını Engelleme akış
hızını ve erozyon faktörü artar (Bir nehir tarafından taşınan edilebilir nesnelerin
daldırılmış ağırlık nehir akış hızı altıncı gücüne orantılıdır). Bu büyük sel ve hızlı
erozyona yol açmaktadır. Bu aynı zamanda, concreted nehir bankalara yatak uygular.

denizlere sağlam duvarlar inşa sahil diğer parçaları boyunca daha erozyona neden
olur. Yeni uçurumları ve undercurrents yaratmak. Bu, mevcut kıyı ekosistemi bozar.

İnsan vücudu kutsal henüz birçok insan bu alanda günah olduğunu. Kan-transfüzyon,
Body-delici, Yamyamlık, Sünnet, Cosmetic- cerrahi, Tasarımcı-bebekler, Yaşam
destek, Makyaj, Organ büyüyen, Organ-nakli, Dövme .. Yukarıdaki tüm hakaret 1
GOD.
her şey 1 TANRI oluşturulan bir başlangıcı ve sonu vardır. kalanlar geri dönüştürülmektedir. yararsız
İnsan veya diğer ömrünün uzatılması Anti-1'dir TANRI.
Yaşam destek, yapay yollarla bedeni canlı tutmak (Değerlendirme-Day geciktirici) , hakaret 1 TANRI . Bir
insan vücudu Geri dönüşüm yaratıcı- SensorMemory'den ve külleri anlamına gelir. Bir insan Soul Geri
Dönüşüm Reenkarnasyon gerektirir.

1 TANRI İnsanoğlu kendisi ve çevresi ile uyum içinde yaşamak istiyor. kendisiyle uyum
içinde yaşamak için, şiddet çözüm olamaz. çevresi ile uyum içinde yaşamak anlayış
demektir
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vesayet görev ve onların uygulama. 1 TANRI İnsanoğlu fiziksel Evrenin Custodian
olmak istiyor.
Fiziksel Evrenin Custodian olmak. İnsanlık Space keşfetmek ve daha onu kolonize
zorundadır. Kolonizasyon çarpma anlamına gelir.

YAPMALI :
Kanunî Manifest ile tüm diğer dini yayınları değiştirin!
Çevre dostu eskimiş yayınları atın.
Okumak ilginç bir başlığı görünce manifest'te göz gezdirin.
Sonraki bazı derin okumada yapmak. Tekrar okuyun, idrak, geçerlidir. Yaşa!

mesajın ruhu ve anlayışı önemli olan. Tek tek kelimelerin veya cümle yapısının Değil
anlamı. düşünce ruhunu ve amacını anlamak mesajı uygulanmasında yardımcı
olacaktır.

başkalarına 'LGM' tanıtın. Diğer 6 Destekleyenler bulun. Bir Gathering başlatın. Elekt
Yaşlılar (HE ve O eşittir) . Yaşlılar bir komite
(Klan) . Büyüklerine ve komite destekleyin.
Komite seçecek 2 Custodian Zenturion (1 HE, 1 SHE) . Evren Saklama Guardians üye
olmak kim. Şimdi bu Buluşması her Destekçi bir Saklama-Guardian (CG) . Yerel
Habitat'a Custodian ve koruyucusu ' LGM '.

1 TANRI okumak ve 'LGM' çalışma fırsatı verilmiş her insanı ister. okuyamaz olanlar
onlara okumak olmalıdır. YOK MUAFİYETLERİ Her CG burada görevlidir. 1 TANRI izliyor.

CG destek 'Serbest Eğitim' ve Devlet Okulları. CG ebeveynlerin çocukları ile düzenli
olarak 'LG M' keşfetmek. Ebeveynler Okulu'nda Eğitimciler aynı şeyi emin olun.

CG işçileri istihdam yerlerini kurallarla belirlenen çalışmasını sağlamak için vardır ' LG
M '. Herhangi bir sorun 'Klan' bildirildi. Hükümet ile Klan araştırıp sorunu çözmek için
çaba gösterecektir. Tüm sorunlar çözülebilir. Daha iyi bir sonuç uzlaşmadır kullanılır.

Evil, ahlaksız, Anti 1 TANRI davranış, yeniden yazma bozuk gerektirecektir
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Kötü, indirim kanunları. Onları backdating ve resentencing. rehber olarak 'LGM'
kullanın. 1 TANRI izliyor .

İnsanoğlunun davranışları (Atom-bölme, Nükleer füzyon,
bodyparts ve Vücut-sıvıları, Yamyamlık, Genetik
mühendisliği, Klonlama, Kömür yakma, Kirliliği ..) tehdit
olduğunu
1 TANRI 'ler tasarımı. kızdırdı durdur 1 GOD. 1 TANRI İnsan-tür reform ve doğayı kullanarak
gezegeni temizleyecek (Peygamberlik bakınız) .

1 TANRI 'ler son mesajı gelecek şeylerin bir rehberdir. daha fazla insan benimsemesi ve bu
'Mesaj' üzerine hareket daha az insanoğlunun yaşayacaktır. 1 TANRI izliyor.

İnsanlığın onun sonuçta hayatta kalma ruhen ve bedenen sağlıklı olmanın ve onun
Destiny yerine getiren. 'Kolonize Uzay, Fizik Evrenin ve veliler olmak bekçi 1 Tanrı'nın son
mesajı' zorunludur.

kucaklamak 1 GOD' s son mesajı Kanunî Manifest

1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

MESAJ namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
Alınan & I yasagetirici Manifest Görkemi rehberim olacaktır Bütün
eskimiş modası geçmiş mesajlarının silinmesini eder herkese
mesajınızı yaymak zorundadır mesajınızı absorbe 1 TANRI ve
İnsanlık İyi
gerektiğinde Bu dua kullanılır!
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Beyan 6:
sayılar önemlidir ve 7 ilahi!
insanoğlunun numaralarını kullanmaya başladı sonra, ağın Destiny doğru gelişmeye
hazırdı: Fiziksel Evrenin Custodian. Sayılar matematiksel kavramları oluştururken,
açıklamak ve miktar, hız, ... ölçmek mümkün kıldı. Saklama Koruyucular numaralar
insanlığın aklın önemli bir köşe taşı olduğuna inanıyoruz.

Sayılar insanoğlunun kullandığı daha matematiksel kavramları oluşturmak için vakıf
matematiksel bir kavramdır. Sayılar ilerletmek ve daha fazlasını anlamamıza olanak
bilime yol açtı 1 GOD' s kreasyonları. Sayılar medeniyetler inşa ve onları yok etti.
"Başlangıç, End ve Geri Dönüşümü" döngüsü.

Sayılar izin saymaya:
Bir yandan, 1, 2, 3, 4, 5, parmaklar. Sonuç (Sembol: =) 5 parmak.

Ekleme ( Sembol: +) 1'den fazla sayım sonucunu birleştirme sağlar.
2 ellerde Parmaklar her iki el 5 + 5 = 10 parmak.

Paket servisi ( Sembol: -) Bir önceki sonucunu azaltmasını sağlar. 5 parmaklı 1 el 1
parmak kesti (kaza) : 5-1 = 4 parmak yandan çıktı.

çarpımı ( Sembol: •) verir (Basit) üzerine koymayın lar öğelerin miktarları sayım. 3
ellerde Parmaklar 3 • 5 (+ 5 + 5 basit sonra 5) = 3 ellerde 15 parmak. Bir art arda aynı
sayıda çarparak zaman Güç
notasyonu kullanılır: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 5 güç) = 32 2, beşinci elektrik.

Bölme ( Sembol: /) önceki sonuca porsiyonlara bölünmesi sağlar. 3 eller 15 parmakların
var. 1 el sahip 15/3 = 5 parmak. Sayılar bir oluşturulmasına olanak Sıra sayıların 0, 1, 1, 2,
3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (Sembol: ...) 2, ilk sayı sonra her sayı 2, önceki

sayının toplamıdır. Saklama Guardian tabanı 10 doğal sayı sistemi kullanılmaktadır. 1
basamak semboller kullanılmıştır: 0 (sıfır) , 1 (bir) 2 (iki) 3 (üç) 4 (Dört) 5 (beş) 6 (altı) 7 (Yedi) 8 (sekiz)
9 (dokuz) . Sayılar: 0, 2, 4, 6, 8 arandı
Üstelik ; 1, 3, 5, 7, 9 arandı garip . 9 sonra, 2 basamak (10 denilen) kullanılmış:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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0 9 sayıların herhangi sağında yerleştirilen 10 denilen bir 2 haneli bir numara oluşturur (On)
'ın Örneğin 70 . İki 00 100 en denir (En için yüz) ,
Örneğin 700 . Üç 000 1000 denir (Binlerce) , Örneğin 7000 . sağdan sayılarak Her 3
numaraları virgül ile ayrılır Örneğin
1.000.000 (1 milyon) .
Yüzde ( Sembol:%) yüzlerce demektir. Bir 100'in fraksiyon da başına yüzde şeklinde ifade edilebilir 7/100
=% 7 veya ondalık 0.07 (.) Bir nokta 1, örneğin 0.1 ve daha büyük değerler göstermek için kullanılır (Denilen
Ondalık) .

0.1 (Ondalık) Ayrıca bölme sembolü 1/10 kullanarak bir parçası olarak ifade edilebilir 0,1 =
1/10 ya başına yüzde % 10

Sayılar geometrik tasarımında kullanılır: 3 4 5, Pentagon'u taraflı 6 Altıgen taraflı,
kare, dikdörtgen taraflı, üçgen taraflı, 7 yedigen taraflı (1 İNANÇ sembolü) 8 Sekizgen
taraflı. Square² (2 boyutsal) , Cube³ (3 boyutlu) , Koni, Silindir ...

7 o sürdüğü ilahi 1 GOD 7 günler * Fiziksel Evreni ve insanlığın oluşturun. 6 iş
günü + 1 dinlenme günü = 1 hafta.
* Not! 1GOD' s Hafta aşağıdaki CG Kalender farklıdır.
Gün 1 Gün 2 hafta ortası Gün 4 Gün 5 hafta sonu Eğlenceli gün

1 TANRI istiyor 7 Kabileler . 7 İl sonuçlanan ~
1 İNANÇ dayalı 7 kaydırır ~ sembol: yedigen (7 taraf, 7 açıları)
1 Church : Evren Saklama Koruyucular bağımsız 7 var
idareleri (Orackle) ~ 7 Evils insani hata vardır 'Kötülük Zinciri' 7LINKS
vardır ~ 7_7 Kural: 7 HE ve 7 SHE bir komite ~ A7 taraflı, 7 Polygon açılı: 1 İNANÇ ve
1 Kilisesi'nin tanınması Yedigen sembolü: Evren Saklama Muhafızlar
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YAPMALI :
1 TANRI Bize numaraları ve nasıl kullanılacakları gösterdi. Yaratılış [7 gün
weeek (Zaman ölçümü) : Eser 6 gün, dinlenme 1 gün (zaman yönetimi) ]. 1
TANRI Adlı kullanıcının iş

- etik ayrıca İnsanlığın çalışma etiktir.
Geometrik tasarımlar oluşturmak, bilgi ve matematiksel kavramları anlam Numaraları
öğretin. zihinsel uyarılma için numaraları kullanın (İyi sağlık) . sayılarla eğlenin. İlahi 7

besle.
0 anlam Sayılar Yoktan 1 TANRI Fiziksel evreni yarattı. Sıfır yaratılış sayısıdır. Negatif:
Sıfır imha sayısıdır.

1 başlangıç, 1 ve sadece birinci olmak. 1GOD 1FAITH 1Church.
Negatif: sonu, son, yok olma tehlikesi altındaki. Çok.
2 Uyum, Kutsal evlilik, çiftleşme, ikiz. Negatif: Anarşi, ayırma, pornografi celibacy.

3 Zaman üçgen, din 3 ayağında ( 1GOD 1FAITH 1Church) .
Negatif: 3, bir kalabalık.
4 4 sezon (ilkbahar yaz sonbahar kış) Yılın, quattro yıl, 4 yön (Kuzey Doğu batı güney) 4
elemanlar (Ateş, toprak, rüzgar, hava) Kare, küp, kurallar yapılandırılmış. Negatif: konfüzyon,
hiçbir kural, tutarlılık, Murphy yasasının eksikliği.

5 Görme, öncü, azmeden, aksiyon. Negatif: , Fitil, ilgisizlik önler.

6 Grup, toplum, sosyal adalet, mahalle bekçiliği, kilise.
Negatif: Ermiş, izolasyon, seçkinci, zenginlik-apartheid, çeteler.
7 Meditasyon, 1GOD 'ler son mesajı Kanunî Manifest, IP
(fikri mülkiyet) , Kehanet. Negatif: Fanteziler hüsnükuruntu, sahte mesajlar, telif,
patent.
8 Adalet, kariyer yolu, sorumluluk, güven. Negatif: Hukuksuzluk, işsizler,
gelişmemişlik, bozuk, yalan.
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9 Sosyete, neşeli, dost, topluluk önünde konuşma. Negatif: Ezik, huysuz, konuşkan
değil.

NUMARA namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
numaraları için teşekkürler You

Sayılar bize Görkemi zihinsel uyarılma ve eğlence için saklama
koruyucusu görevleri Numaraları yardımcı Evren Numaraları
anlamalarına yardımcı 1 TANRI ve İnsanlık İyi
gerektiğinde Bu dua kullanılır!

Beyan 7:
Bir Afterlife vardır ve Melekler vardır.
akraba, arkadaş ve toplum için orada uyulması gereken yas tutuyor.

Giriş
1 TANRI Bize bir Afterlife, Kıyamet gününde, Ebedi Ruh, Reenkarnasyon ve Melekler
inanmak istiyor. Öbür Ruh serbest olduğundan emin olmak için bir kremasyon ile
başlar. Ruh Misyonunuz tamamladı. Fiziksel bedeni terk edip Afterlife içine geçmeye
hazırdır. akraba, arkadaş ve toplum için orada uyulması gereken yas tutuyor.

Öbür Ruh serbest olduğundan emin olmak için bir kremasyon ile başlar.

Ölü yakma Soul. Yangın vücut yayılmasını tahrip ve Spiritüel Kapısı geçmek için Soul
bırakmadan temizler.
Ölüm a sonra İyi Prayer yeniden yaşayın veya Kötü Prayer yeniden yaşayın kullanılabilir. Bu
dualar sormak 1 TANRI ödüllendirmek veya cezalandırmak.

Graveyards diğer amaçlar için geri dönüştürülür olarak kabul edilebilir değildir.

Bir Gatekeeper Melek Soul hoşgeldin ya geri göndermek için karar
verir. Karanlık Kapısı Ruh geri gider. Parlak Kapısı bir memnuniyetle
Ruh onun Kıyamet Günü sahiptir.
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Mahşer-Günü'nde 1 TANRI soru Soul bu.
sorgulama sonrasında Ruh Saflık-Scale geçer.

Bir Ruh onun kötü ve iyi yaşam deneyimleri
relives. Sonra Yaşam deneyimleri Vault
taşınır.
Ya Ruh başka bir vücut alır Reincarnated edilir.
Veya Ruh sonsuz (melek) olmak yeterli Yaşam deneyimleri
toplamıştır. An Angel sonra Reaper Guardian olmak nedeniyle
ders Gatekeeper başlar.

Diğer Melek vardır ( insanlar tarafından anlaşılması çok karmaşık)
1GOD Ruhsal Evren çağırır: 'CENNET' !
Cennet nerede ruhlar olmak 'Sonsuz'. 1GOD Ebedi
çağırır: 'MELEK'!
SOUL Eğer var 1
1 TANRI orijinaldir ruh ve Ebedi Ruh . Ruh manevi olduğunu.
Orijinal Ruh 1'dir TANRI Hem iyi hem de kötü.
1 TANRI Dünyalar 2 tür yarattı. Bir Ruhani: 'CENNET' ve fiziksel: 'Evren'.
Birbirlerini tamamlayan bulunmamakta co. yaratılış 4. günde 1 TANRI Her fiziksel
yaşam manevi arkadaşı oluştururlar verdi. Ruh! Sen 1 aldık.
Not! Doğum> büyüyen> öğrenme> çarpılması> öğretme> ölmekte> kremasyon:
Soul'un fiziksel insan döngüsü başlar.
Neden varım? bir ruh ( Sevgiler) Ruhsal Evren onun talimatını alır dan (dan 1 GOD) Ne
Yaşam deneyimleri üzerinde (Duygusal ve fiziksel) fiziksel evrende sahip olmaktır.
kusurlu bir Evren'den beklenebilir olarak Talimatlar belirsiz. misyonunun tamamlanması
için bir ruh esneklik verilmesi. Ruh bir fiziksel görünümünü ihtiyacı fiziksel Evrende
misyonunu tamamlamak için (Vucüdun) . Kişisel varoluş nedeni Ruhunuz onun görevi
tamamlamak için gereken Hayat deneyimler kazanmak yardımcı olmaktır.

Yaşam deneyimleri senin ölene kadar veya hatırlamak olaylardır
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hafıza kaybı. Bu olaylar mutlu dramatiktir (rüyalar gerçek olur...)
veya mutsuz (ciddi kaza...) , karakter Gelişimi. Saklama Guardian her bireyin
kendi Hayat-deneyimlerini kaydetmek ve bunları aktarmak gerektiğine
inanıyoruz: Bilgi Süreklilik
Neden bazı insanlar genç ölür? Sizin Soul Yaşam deneyimleri misyonu erken bir
aşamada tamamlanmış olabilir (Bebeklik) varoluş. Bir Hayat deneyimleri misyon
tamamlandıktan zaman vücut ölmek gerekiyordu. insanlar farklı yaşlarda ölmek
nedeni budur.
bir ruh Fiziksel bir yaşam formu girdikten sonra 'Görev' dan verilir 1 TANRI . misyon
belirtilen 'Pekala, yaşam Deneyimler kazanmaktır. Ruh bu teslim ' Saflık
Ölçeği '.
bir Ruh adlı Fiziksel beden hayat mümkün yaşar hale getirmek için vardır.

onunla Soul'un ilişkisi fiziksel beden sadece Evrenin gibi uçucu ve kusurlu
olduğunu bu.
bir ruh ve fiziksel beden kendilerine tahsis 2 Angels, her ikisi de, Guardian Angel
var. 1 misyon koruyor (Örneğin bir vücut kaza misyonun parçası olmayan vardır,
vücut 1, ölüyor st G.Angel bir mucize yapar. Hem vücut ve misyon kaydedilir) . Diğer
Melek testleri (Temtation) Ruhun vade ve ahlaki gücü (Bilinci) .

Ne zaman ruhlar ' misyon fiziksel beden ölür tamamlanır. Ruh
parlak Ruhsal-Kapı'ya kadar hareket eder. Koyu Manevi
Kapısı yeniden 'Gatekeeper Angel'in' gönderecek Ruh
anlamına (Eksik misyon) .

1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
RUH Namaz
Sayın 1 TANRI , Ben boş hissediyorum en güzel Evrenin, yaratıcısı
amacı olmaksızın kaybetti

onların görevi Yangın yerine iyi bir çok sevilen bir insan olmak için
mücadele Mütevazi saklama koruyucusu Benzersiz bir ruh Görkemi
cevapsız Mahşer Günü için bu Soul boşaltır 1 TANRI ve İnsanlık İyi
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Bir kişi öldükten sonra bu dua söylenir. Krematoryum de sonu portal töreninde
kullanılır.

GRIEF
Bir aile üyesi ya da arkadaşı öldüğü için üzgün olma durumunu Matem. Bir kişi ölür
kendi vücut otopsi, yakma ve Estate vardır. Ruh Afterlife başlar. Ölen umursamaz
insanlar yas bir durumdadır. Matem çeşitli duygusal aşamalarında gelir. en yoğun varlık
Matem.

keder Bir Kayıp sonra dayanılmaz duygusal acı. Bir kişinin
yaşayabilirsiniz Matem en acı ve karakter bina Hayat tecrübesi. Bir an
her şey o zaman kaybına ve neredeyse dayanılmaz duygusal acı acı,
normaldir. Dua etmek (Acı Dua) dua etmeye devam. keder bütün
aşamalarında dua devam edin! Yardımcı olur!

1 st Reaksiyon belki güvensizlik uyuşturulur. Bu gerçek olamaz. 'Bu planı yoktu'. İzolasyon,
gizlilik gereklidir, uyuşukluk normaldir.
Sonraki öfke keder nedeni de hissedilir, diğerleri, kendini, TANRI . Kederli cevapsız fırsatları
hakkında üzüntüyü hissediyor. kendine acıma, kendini suçlama şımartmanızı. Bazı kucaklama
Bağımlılıklar (Do not) . Dua etme!

Sonra pazarlık ile TANRI ve kader başlar. Ben değiştirmek veya Loss ters şu ya da bu
isteğini yerine veya acıyı dindirmek söz verirsen.
hüsnükuruntu sonuçlanan Umutsuzluk. Dua etme!

Anılar, eskilerden yansıma ve geçmişi yeniden ziyaret yol açar.
Kayıp Gerçekleşme lavabolar. Uyuşma, boşluk, umutsuzluk ve depresyon nöbetleri
görülür. Dua etme!
Sonunda keder geliştikçe yönetmek. Şimdi, normalleştirmek You etrafında hayatı
ile yeniden zamanıdır. Çevreyi getiri ilgi.
döner Umut ve planlama gerekli olur. Yeniden bağlanın! Arkadaş, aile, topluluk dönüş
bekliyor.
Dışarı çık. Hayat güzel! Kuşlar Güneş parlıyor şarkı söylüyor, dışarı
çıkmak Harmonize!
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Başkaları nasıl yardımcı olabiliriz? yardımcı olmaz yukarı Tezahürat, yardımcı olmaz sempati, anlayış
yardımcı olmayacaktır. Sabır ve destek yardımcı olacaktır.

1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
GRIEF namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin yaratıcısı Gözlerim yaşlarla su
basmış eden bir üyesini Welcome Lütfen
Kalbim dayanılmaz ağrı altında kırılıyor beni teselli edin, bana umut
vermek ve amaç Sizin en mütevazı sadık bekçi vasi (1 st ad)
Görkemi 1 TANRI ve İnsanlık İyi
Sevilen birinin kaybından sonra bu duayı kullanın!

Ölü yakma
Bir insan bedeni bir başlangıcı ve sonu vardır. onun sonunda bir ruh serbest
gerekmektedir. Ruh serbest bırakılır ve Afterlife bir insan vücudunun yakılmasını
gerekir mümkün olduğundan emin olmak için.
Ruh bırakılmazsa o Hayalet olarak belirsizlik bulunmaktadır.

Ölü yakma Sadece Soul aynı zamanda sağlık nedenleriyle serbest gerekli değildir. yakma
yangın tehlikeli bakteri, virüs, bedende mekan olabilir böcek larvaları ve mantarlar
yok temizler.
' krematoryum' Bir İl Halk hizmet tesisidir.
tesis Morgueye, Bitiş Portal ve bahçe yönetir.
Burada ölü, otopsi gereken ücret doldu ve geri dönüşümlü bulunmaktadır.

Morg: Tüm otopsi için morga taşınır ömür.
Otopside ölüm nedeninin, ölen kimliğini tespit ve vücut zaten bulaşıcı olduğunu ve
başka bir insana bulaşmış olabilir mi kurmak için bir toksikoloji içermesi gerekir. Bulma
sonra ne karar verir.

Doğal bir ölüm bulgu, vücudun End-Portal aktarılır. cesedi bir şüpheli ölüm 'CIL'
taşınır (Ceza inceleme Lab) . 'İl Savunma ve Acil merkezi' bulma bir bulaşıcı ölüm (PDEc)
uyarılır. PDEc vücudu alır ve ilgili karantina uygulanır.
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sırasında veya otopsi ahlaksız sonra önce insan vücudunu
cannibalizing suçlu. Cannibalizing bodyparts, vücut sıvıları,
yumurta ve sperm kaldırıyor.
Vücut parçası Cannibalizing suçtur: MS R7,
Portal End: bir gövde aldıktan sonra bir Cremator görüntüleme için gövde ve emlak
dağıtım bilgilerini hazırlar. Her vücut aynı şekilde hiçbir istisnası hazırlanır. Çıplak bir
gövde (İnsanların hayata başlamak çıplak biterler hayat çıplak) sadece baş görünür
düz karton tabut yerleştirilir bir zeytin rengi keten tabaka ile kaplanmıştır.

Bir görüntüleme tarih ve saat herhangi bir kişinin veda gelebilir ayarlanır.
İzleyiciler Ruh Dua kullanarak sessizce dua ve İyi Prayer yeniden yaşayın ya da Kötü Dua,
Matem Dua tekrar yaşayın olabilir.

Cremator Ölü Yakma için bir tarih ve saat ayarlar. bir öbür dünya
karışıklık bir tarafından tutulur yaşça büyük En yakın gelen Buluşması.

tabut yakma gelirleri kapalıdır. Bir serbest Ruh Gatekeeper tarafından memnuniyetle bir
yaktı Ruhsal Kapısı girer ... Mourners her eve götürmek için bir plaket alırlar.

1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
İyi yeniden yaşayın namaz

Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık veli vasi
yaratıcısı (1 st ad)
İyi o İstekler (Ad) yapmış ekstra tanınmayı hak (Ad) temsil iyi İnsanoğlu,
başkalarına ilham sunduğu Mayıs (Ad) yeniden yaşamak (numara) Zaman
Görkemi alıcıların iyi işler her sevinç 1 TANRI ve İnsanlık İyi

Bu dua önce veya kremasyon sonrasında İyi bir kişi için kullanılır
Bad yeniden yaşayın namaz

Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık veli vasi
yaratıcısı (1 st ad)
kötü İstekleri (Ad) yapmış ekstra cezalandırma hak (Ad) Evil bir leke
temsil
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Bir şeytan Mayıs kötülük İnsanlık bir iğrenç iğrenç (Ad) yeniden yaşamak (numara)
Görkemi kurbanlarının kez tüm acı 1 TANRI ve İnsanlık İyi
Bu dua önce veya kremasyon sonrasında Kötü kişi için kullanılır

Krematoryum Bahçe: Bir gövde yakma kül ile geri dönüştürülür. yakma
küllerinden sonra sabah Crematorian bahçeye yayılmıştır.
Küller uzak alınamaz. Onlar her zaman Krematoryum bahçeye
yayılmıştır.
Not! ölen mahkumlar Rehabilitasyon Onların külleri Krematoryum kompost yayılır.

Ölü yakma fiziksel varlığı geri dönüşüm herhangi bir biçimde kullanılmazsa yaşayan diğer
şeylerin geçerlidir. kremasyon için (Evcil hayvanlar, zehirli bir şey hasta ..) . Temelde
yakma insanlar için aynıdır. Yok hayır ölü yakma (Yenilebilir veya geri dönüştürülebilir şey,
kompost malzeme ...) .

Mezarlık cenaze pagan ritüeli!
artan nüfus arazi daha yararlı kullanmaktır çünkü
Mezarlık cenazeler kabul edilemez. Cenazeler
Bir Soul yayınlamadıklarından Hayaletler
oluşturabilir. Mezarlık cenaze tarafından tercih
edilir seçkinci kötülük gösteriş yapmak: Pahalı
tabut, pahalı Headstone, görkemli peyzajlı
türbesi.

Gıdalarda Koruyucular mezarların durdurma yeniden kullanımını Çürüyen ceset durdurun. Graves
suç, soygun ve vandalizm teşvik ediyoruz. İhmal mezarlar haşarat çekmek .. onlar rezalet.

Artık yeni Mezarlıklar. Mevcut Mezarlıklar kapalı ve kazılıp edilmiştir. Kalıntıları
yakılmış ve Krematoryum bahçeye yayılmış edilecektir. Arazi başka amaçlar için
kullanılacak.

Ölü yakma Cenaze kabul edilebilir tek türüdür!
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Yargı Günü 'Başı ve sonu ve geri dönüşüm Döngüsü' bir parçası (2. gün) . Bu 2.
aşamadır Öbür.
Bir Ruh dua ve yakılarak serbest bırakılır. Bir memnuniyetle Ruh ardından 1 ile sorgulanır TANRI:

1 TANRI kişi sürekli biriktirdiği Bilginin ne açıkladı ve nasıl bu bilgi yerel yaşam, çevre
ve toplum yararına kullanıldı istiyor.

1 TANRI onun son mesajı Uygulandığı, önemsenmesi ve ilan edildi nasıl açıklanabilir istiyor. 1 TANRI
Herkesin mesaj duymak ve onun tarafından yaşamak istiyor. 1 TANRI izliyor!

Şer Binlerce yıllık bir sona geliyor. 1 TANRI kişi Kafes Evil nasıl yardımcı
açıkladı istiyor.
Not ! Bir Ruh, bahaneler kullanabilir dilsiz rolü veya yalan söyleyemem 1GOD.

Bir Soul açıkladıktan sonra övülmüştür 1 TANRI onun iyi işler
için ve başarısızlıkları için azarladı. Bir Ruh Saflık Scales geçer.

Judgmentday Hazırlık!
Öğretmek sonra bilgi; Tüm canlı Bilgi uygulamak, kazanç, ararlar. Kendinizi, aile,
toplum ve çevre ile uyum içinde yaşamak için tüm Bilgi kullanın. Sonra Bilgi Süreklilik
olarak Yaşam deneyimleri aktarmak (Aile, iş) .
Oku takip (Defalarca, absorbe sanıyorum, sonra hareket, okuma) , desteklemek (herkese
söyle) " Kanunî Manifest " 1 GOD' s En son 'Mesaj'!

Diğer tüm dini yayınları dikkate almayın.

İYİ OL PUNISHEVIL
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A 'Saflık Ölçeği' bir Soul'un iyi işler ağırlığında ve kötü ameller var. Bu bir ruh 's
işler yeniden yaşamak yapar. Sol taraf önlemler: Bir Ruhun Yaşam deneyimleri
Saflık-Scales aktarılır İyi işler

Sağ taraf önlemler yanlışlar

sol taraf (aşağı EEE ) daha fazla iş İyi .
Ruhunuz iyilik alıcısı hissettim tüm yaptığın iyi şeyler ve iyi duygular relives. Ruhunuz
sadece iyilik alıcısı hissettim ama aynı zamanda sevinç onun / onu ailesi, arkadaşları
ve evcil hayvanlar hissettim iyi duygular yeniden yaşamak olmaz. Senin iyi hislerin
sevap 1 sorma alıcıdan dualar ile uzatılabilir
TANRI çoğalmaya iyi yeniden yaşamak deneyim.

sağ taraf (aşağı EEE ) daha fazla iş Kötü işler.
Eğer mağdur keçe acıyı ve ağrıyı yaşatacaktır. Yalnızca dolaylı kurbanların acı ve
ağrı sizin direkt kurbanın aynı zamanda acı ve ağrıyı yeniden yaşamak olmaz (Aile,
arkadaşlar, evcil ..) .
Kişisel ızdırap 1 soran kurbanlarının dualar ile uzatılabilir TANRI çarpmak kötü yeniden
yaşamak işler.

Örneğin John Howard altında Down'dan Zorba. Onun suç Mates ile 4 ülkeyi işgal bir
tiran. Bunlar, işkence, yaralı ve öldürüldü tecavüz (Bebeğin, çocuk, anneler, babalar,
dedesi) binlerce insanın 10 en. Tahrip ve talan işyerleri, okullar

ve evsiz binlerce ve milyonlarca 100'ün bırakarak evler mülteci haline gelmiştir. Evil
Johnwill her yeniden yaşamak ve herkes hepsi milyonlarca acı çekiyor. Saklama
Guardian dua etti sordular 1 TANRI Bizim Relive Kötü Duası dinlemek için.

hayatta kalan bir Soul' durduğunda s mevcut bellek
silinir ve bir transfer edilir
Hayat Vault Xperiences.
Bir Ruh şimdi Reincarnated ve yeni bir fiziksel yaşam formu girer.
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REENKARNASYON
Yeniden doğuş bir yan çıraklık olarak kullanılan ruh Bir Meleğin olma yolunda. Bir Çırak
Ruh olmak hatalara eğilimli bir öğrenme eğrisi üzerindedir. Sonuç hayat tecrübesi olarak
tam potansiyeline kadar canlı olmayabilir. Benzer bir yaşam deneyimi yaşamış olması
gerekir.

Önceki yaşam deneyimleri yaşam formu her türlü elde edilebilir (Bakteri,
böcek, bitki, hayvan, insan) .
Geçmiş yaşam deneyimleri ve herhangi tamamlanmamış bir Soul'un sonraki
misyon belirlemek için kullanılan ve içine hayatı Reincarnated edilir
oluştururlar (Her durumda insan olan) .

Ruh' s Angel'ı Çıraklık tamamlayıp olmaya yeterli kalmayıncaya kadar Yaşam
Deneyimleri birikir.
Not! Ruh bir hale geldiğinde Reenkarnasyon biter melek
( sonsuz ) mastar öbür ile CENNET .

MELEK
Bir Yeni kalifiye melek tarafından Cennete memnuniyetle 1 TANRI , olur

Sonsuz verilen gök zevkler 1 st Bunlardan olan 'bir Koruyucu melek '. Her bir yeni
Angel'de Ebedi olur. Büyük meriment var (Müzik, şarkı, dans, kahkaha ..) cennette.

' Koruyucu melek ' ( GA) Bir Soul'un misyonu nasıl ilerlediğini
izlemek. misyonuyla veya olaylardan bir ruh başıboş en
misyonunu tehdit ettiğinde GA müdahale. Parazit GA
yöntemleri: vicdan, mucizeler, vizyon.
Not ! GA adlı kendileri İnsanlar ve tüm canlılar tarafından görülebilir
yapabilirsiniz sadece Melekler bulunmaktadır.
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Bir Ruh ve fiziksel arkadaşı (vücut) 2 Koruyucu Melek kendilerine atanmış
bulunmaktadır. 1 diğer testler misyonunu koruyor (Cazibesi)
Ruhun vade ve ahlaki gücü (Bilinci) . günaha karşı ve vicdan dinle!

Bir Ruh misyon, a tamamladı Koruyucu melek Kıyamet
günü yakın olduğunu söyler.
Folklor bir Reaper veya Ölüm Meleği olarak Guardian
Angel bu davranışı açıklayan! Ruh vücudundan ile bağını
keser. Flashbacks' Ruh sıcak aydınlık tüm kucaklayan ışık
doğru hareket başlar oluşur.

bir bekçi Bir Soul hoşgeldin ya geri göndermek için karar verir. o
gelmek, bu Misyonu var ve kaynaklanmaktadır tamamladı eğer bir
Gatekeeper her gelen Soul kontrol eder. Bir misyon Ruh vücuda
geri gider bitmemiş olmalı (Geri dönmek için hiçbir vücut, yeni bir
beden atanır) .

bekçi uygulanacak: Kıyamet günü, Saflık Ölçekli, Yaşam Vault
yaşanıyorsa ve Guardian Angel denetlemek .

Diğer Melek vardır ( insanlar tarafından anlaşılması çok karmaşık)

1 TANRI 'In Evren daha Angel'ı istiyor genişleyen!
1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
öbür dünya namaz

Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
bir Afterlife İnançlar
İnançlar Görkemi Melekler vardır Reenkarnasyon İnançlar bir
Ebedi Ruh İnançlar var 1 TANRI ve İnsanlık İyi

gerektiğinde Bu dua kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Merhum
Bir Ölen kişinin bir topluluk öbür vardır:
Estate, Bilgi Süreklilik, Miras ve Gelenekler. Estate bilgi
birikimi, yaşam deneyimlerini, miras, aile gelenek ve
hatıra geçer. Emlak Pozisyonu geçmez (Ölümle sona
eren), Güç
(Ölümle sona eren) Tüm Servet Hükümet Gelir
gider.
Çocukları büyüten bir Ölen kişi (Kendi, benimsenen, bakıcı)
'Immortal' olur! vermedi olanlar, 'Yapma'! Çocuklar sen Ölümsüz 'yapmak!

Çalışma konu atama ( bkz Çalışma)
bir

öbür dünya

Son
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