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Başlangıç
1 ALLAH inancı bize 1 İMAN verir! 1 FA  ITH

bizim ahlaki gücümüzdür.
İnanç duygusal bir ihtiyaçtır. 1 TANRI Sadece 1 istedik İNANÇ! Saklama Guardian
için 1 İNANÇ ahlaki güç veriyor. Bu açıklayan aracılığıyla bize güç veriyor.
rehberlik,, dua yapmak gerekir topluluk ait bilgi ve öğretin.

emmek 1 İNANÇ o kalbini dokunmak ve düşünme kalıcı bir parçası haline gelebilir,
böylece. Düşün ve her gün 1 Faith her gün yaşıyor. Onlar bilinçli ya da bilinçaltı olup
olmadığını 1 İNANÇ eylemlerinizi etkilemek edelim.

İbadet 1 TANRI İlgili dualar kullanın.
iman olan kişiler, kutsandık 1 TANRI Onları sever.
iman olmadan insanlar canlı yararsız hayatını boşa.

1 İNANÇ yaklaşık geldi:
mütevazi katip yolsuzluk, ahlaksızlık ve açgözlülük artan yayılmasını ettim. yerel ve
dünya çapında acı, sefalet neden olur. mütevazi katip sordu "Niye ya TANRI “? “Sevgili
Lütfen yardım
TANRI ”. “ TANRI Ne İnsanoğlu kendi kader”yaşamayı yapabilir?
Uzun bir süre mütevazi çizici hiçbir cevap aldı. Bir gün mütevazı çizici kahredici
varlığını hissetti. katip bir düşünce aracılığıyla bir mesaj aldı. “ cevabını kabul
etmeye hazır mısınız ”.
mütevazı katip, korkunç bir acı baş ağrısı var korku üstesinden o yatmak zorunda
kaldı.
Zaman yine dünya olayları mütevazi katip adresini yapılan geçti
TANRI her zamanki sorular sorarak. Cevap yok, 3 gün sonra baskın varlığı aynı
soruyla çizici mütevazi soran geri idi. Yine mütevazi çizici cevap korkuyordu.
Zaman yine mütevazi bir çubuk geçirilen dünyada acı ve sefalet ile altüst oldu. mütevazi
katip diz çökmüş, başını kaldırdı ve şöyle dedi "Sayın TANRI Senden inanıyorum ve
sadece sen, cevabı”almaya hazırım.
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Zamanı gelince mütevazi katip oldu varlığını hissetti TANRI. TANRI
Aynı soruyu sordu “ cevabını kabul etmeye hazır mısınız ”.
mütevazi çizici korkular onu aşmak hissettim ama o Evet Sevgili”cevabını 1 TANRI ”. iletişim
mütevazi çizici aldı. her dilde, düşüncelerini yazmak ve dünya çapında kullanılabilir
hale getirmek için oldu. 1 TANRI 'In son mesajı önceki tüm değiştirir.

Her şey derlenmektedir “ Kanunî Manifest ”
(SBM) . Tüm sunulacaktır etmektir. 'LGM onları eskimiş hale önceki
tüm mesajları değiştirir.
“ Kanunî Manifest ”
1 TANRI İnsanlığın hakkında şüpheleri var!

1 TANRI en önceki mesajlar büyük ölçüde gözardı edilmiştir .

1 TANRI en uyarılar göz ardı edilmiştir.

1 TANRI İnsanoğlu dinle yapacak! ( bkz Peygamberlik)

Ne zaman 1 TANRI 'Tüm mesajlarını yazmak ve derlemek mütevazi katip talimatı 1
İNANÇ ' doğdu. 1 İNANÇ dini, sosyal adalet, felsefesidir. 1 İNANÇ toplum hayatını
destekler. Çocukların toplum yetiştirme. 1 İNANÇ Sadece Din kabul edilebilir 1 GOD. Her
şey başka eski kültleri olur.

Eskimiş kültler kaçındı! Onlar değiştirilir: 1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama
Koruyucular. Eskimiş kültler dini yazıları 'Kanunî Manifest ile değiştirilir. modası geçmiş
kültlerin Destekleyenler güncellemek için teşvik edilir: haline Custodian Guardian

1 ALLAH & Humankind İyi Görkemi.
1 İNANÇ 'Numaralarını destekler 7 ' ilahi. sayılar, matematiksel denklemler ve geometrik
sembollerin İnsan anlayış medeniyetleri inşa etmek yolunu açtı. İnsan anlayışı daha da
genişletmek gerekiyor (Boşluk) .

Saklama Guardian İçinde her şey tasarım gereği kusurlu olduğunu
Fiziksel Evrenin olduğunu ve inanıyoruz.

Bu nedenle UCG Yedigen kusurlu 7 açılı,
onun yanında farklı 7 kenarlı poligon açılarıda farklı derece uzunluklarda. tanıma
İdeal 1 İNANÇ sembolüdür.
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Yedigen sembolize 1 GOD' s kusurlu Fiziksel Evren ve 7 günlük hafta. 7 açıları,
'Kanunî Manifest'in 7 Fasıllar ve 7Scrolls simgelemektedir. 7 taraf, 7 Tribes ve 7
1Church evren Saklama Koruyucular yönetimleri simgelemektedir.

1 İNANÇ yazılır 7 kaydırır :
1.Belief > 2.Obligations > 3.Privileges > 4.Failings >
5.Virtues > 6.Khronicle > 7.Afterlife
Onlar bir parçası ' Yasagetirici Manifest'.
1 İNANÇ Yeni Çağ zaman yönetimi tanıttı:
CG (Saklama The Guardian) Klock ~ Zaman Üçgen ~ Gündüz
Timeline ~ Gece çıkma yasağı ~ CG Planlayıcısı ~ CG Kalender ~
Funday temaları ~ CG Khronicle ~ CG Quattro Almanak ~ Kontrol
süresi.
Fiziksel Evrende Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bitiş artık yeni bir başlangıç için
geri dönüştürülmektedir (Reenkarnasyon) .
İnsanları 1FAITH Hangi Destekçiler . Destekleyenler olarak ele alınmaktadır: Saklama
Guardian + 1 adını veya CG + 1 ad. kısa mesaj gönderirken CG kullanılır.

1 İNANÇ Destekçiler Toplanma her hafta buluşuyor. Onlar yeni insanlarla getirmeyi deneyin. Dua
ediyorlar:

Mücadelesi Namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık veli vasi
yaratıcısı (1 st ad) İstekler İnançsız 1 İMAN olsun cahil inançsız Yardım
dönüştürme yardımcı
Ben Görkemi fazla güçlüğün yapmak için çaba bir meydan okuma karışma bu
deneyim için en teşekkürler 1 TANRI ve İnsanlık İyi
cahil inanmayan karşılaştıklarında Bu dua kullanılır.

Son
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