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7 rullar
Översikt
1 GOD väntar på att höra från dig.
1 TRO bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum Tack för en TRO
du det ger mig moralisk styrka en TRO ger inte självisk och icke
våldsamma lösningar Jag ska omfamna en tro med tanke, kropp och
själ Jag ska berätta för alla om en TRO I skall skydda 1 GOD' s 1
TRO en kyrka mot Cults för härligheten av 1 GOD och det goda i
mänskligheten
Denna bön används för att förbättra en persons moraliska styrka!

tron på 1 GOD ger dig 1 TRO . Absorbera 1 TRO att det kan röra ditt hjärta och bli en
permanent del av ditt tänkande. Tänk och leva, 1 TRO varje dag varje dag. Låta 1 TRO påverka
dina handlingar om de är medvetna eller omedvetna. Personer med tro är välsignade, 1
GOD älskar dem.

Scroll 1: Tro

affirmation Prayer

Det finns 1 GOD som är både han och hon!
1 GOD skapat två Universe och utvalda mänskligheten att vara förvarings av den fysiska
universum!

Mänskligt liv är heligt från befruktningen och det finns en skyldighet att föröka sig!
Mänskligheten är att söka och få kunskap sedan tillämpa det!
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Lagen-Giver Manifest ersätter alla tidigare meddelanden 1GOD skickats!

Siffror är viktiga och nummer 7 är gudomliga!
Det finns ett liv efter detta och det finns änglar!

Scroll 2: skyldigheter skyldighet Prayer
Dyrkan 1 GOD, kassera alla andra idoler
Skydda, människokroppen från befruktningen
Livslångt, söka, förstärkning och tillämpa kunskap

Mate att föröka sig och starta egen familj

Honor, respektera dina föräldrar och farföräldrar

Vakta miljö och alla dess livsformer
Använd ' Law Giver Manifest' sprida sitt budskap skydda djur
från grymhet och utrotning
Stå upp för orättvist attackerade, missgynnade, svaga och behövande

Mätta de hungriga, husrum hemlösa och komfort sjuk

Protest orättvisa, omoral och miljö vandalism
Gör belönas arbete, ingen DAGDRIVERI

Undvik och städa upp Pollution

Var snäll straffa det onda

Kremera, nära kyrkogårdar

Var rättvis och ge välförtjänt respekt Rösta i alla val!

Scroll 3: privilegier böneämne
Andas ren luft

Har våldsamma fritt samhälle

Drickbart, filtrerat vatten

Ha ett husdjur

Ätbar, hälsosam mat

Gratis utbildning

Skyddande, prisvärda kläder

Gratis behandling när sjuk

Hygienisk, prisvärda bostäder

Får respekt

Dyrkan och tror på 1 GOD Ta emot rättvisa Free Speech med
moraliska håller fast Belönas arbete Mate, börja familj

Har fritt vald regering
Avsluta med värdighet
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Scroll 4: brister

brister Prayer

Missbruk

kannibalism Envy

Plundra

Självisk

Mened
Vandalism

Rulla 5: dygder dygder Prayer
bara dyrka 1 GOD och alltid straffa det onda
1 st Lära, sedan lära och kunskapskontinuitet
Skydda miljön och harmonisera med Habitat
Kärleksfull, pålitlig och trogen Rent och fint Uthållighet
Mod, medkänsla, Just, Sharing

Scroll 6: Khronicle Heritage Prayer
Skapande

nära Past - 700 till - 70 år

Forntid till - 2.100 yrs

Aktuella tider - 70 till 0 år

Avlägset förflutet - 2100 till - 1400 år New Age från 0 år framåt'S:
Sia
Medium Past - 1400 till - 700 yrs
Scroll 7: Liv efter detta

sorg Prayer
Kremering

Soul Prayer
Återupplev Bad Prayer

Återupplev Bra Prayer

Domedagen Renhet Vågar

Ängel

daglig bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum Hjälp mig vara
ren, medkännande och ödmjuka Använda 7 Rullar som guide:
Jag kommer att skydda dina skapelser och straffa det onda.

Stå upp för orättvist attackerade, missgynnade, svaga och behövande mätta de
hungriga, husrum hemlösa och komfort sjuk

Förkunna: 1 GUD, en TRO, en kyrka, universum Depå Guardians Tack för idag
Din mest ödmjuka trogna depå förmyndare (1 st namn) för härligheten av 1
GOD och det goda i mänskligheten Denna bön används varje dag!
Slutet
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