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paniniwala sa 1 NG DIYOS ay nagbibigay sa amin 1 PANANAMPALATAYA . 1 FA  ITH ay ang aming moral na lakas.

Paniniwala moral na pundasyon ng isang tao gagawa kanilang buhay sa. Paniniwala ay moral na lakas,
paniniwala ay pag-asa, ito ay tumutulong sa atin na maunawaan kung bakit namin nakatira.

Paniniwala: Mag-scroll 1! Ang Pundasyon ng 1FAITH.

Tagapag-ingat Guardian Paniniwala:
1 mayroon 1 NG DIYOS na parehong HE at SHE

2 1 NG DIYOS nilikha 2 Universe at napiling katauhan
upang maging tagapag-ingat ng pisikal Universe
3 Human buhay ay sagradong mula sa kanyang paglilihi at
mayroong isang obligasyon upang i-multiply
4 Sangkatauhan ay upang humingi ng & makakuha ng kaalaman at pagkatapos ay ilapat ang mga ito
5 Ang Batas Giver Manifest pumapalit lahat ng mga nakaraang

mensahe 1GOD nagpadala

6 Numbers ay mahalaga at 7 ay banal
7 Mayroong isang Afterlife at may mga anghel

1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

patunay panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan)
Nais upang patotohanan ang kanilang Paniniwala: Mayroong 1 NG
DIYOS na parehong siya at SHE
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1 NG DIYOS nilikha 2 Universe at napiling sangkatauhan upang maging
tagapag-ingat ng pisikal na buhay Universe Human ay banal mula sa kanyang
paglilihi at may isang obligasyon upang i-multiply
Katauhan ay upang maghanap at makakuha ng kaalaman at pagkatapos ay ilapat ang mga ito Ang Batas
Giver Manifest pumapalit lahat ng mga nakaraang mga mensahe 1GOD ipinadala Numbers ay mahalaga at 7
ay banal Mayroong isang Afterlife at may mga anghel Para sa Glory of 1GOD at ang Mabuting ng
Sangkatauhan

Ang panalanging ito ay sinabi sa bahay nag-iisa o sa pamilya minsan sa isang linggo (Araw 1). Recited sa
Gathering.

Affirmation 1:
May 1 NG DIYOS na parehong HE at SHE
paniniwala sa 1 NG DIYOS ay absolute, walang exemptions. Sa paglipas ng libu-libong taon

1 NG DIYOS Paulit-ulit na nagpadala ng mensaheng ito. 1 NG DIYOS Niliwanag na kalihim, na
kompromiso o lihis ay hindi katanggap-tanggap at ay dealt sa sa Araw ng Paghuhukom.

1 NG DIYOS Inaasahan ng paggalang samakatuwid idolizing 1 NG DIYOS ay absolute, walang exemptions. Ang
pagkakaroon ng iba pang mga diosdiosan ay walang galang. 1 NG DIYOS ay humawak ng galang mga tao
nananagot, sa buhay at Afterlife.

payuhan: Huwag galit 1 DIYOS!
Mapagmahal at pagsamba sa mga diyus diosdiosan ay nakakainsulto 1 NG DIYOS . Effigies ng huwad na
diyus-diyosan ay hindi na gagamitin sa relihiyosong pagsamba. 1 NG DIYOS Nais ni ang sangkatauhan upang
patunayan na ito ay dumating sa kahabaan ng sa gitna ng ebolusyon trail malayo sapat upang labanan ang huwad
na diyus-diyosan. Kalasin ang kanilang mga simbolo, shrines at lugar ng pagsamba. 1 NG DIYOS ay nanonood.

False diosdiosan ay buhay o patay na tao, nilalang o iba pang mga bagay na kung saan ang imahen o
larawan ay idolized.
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False mga diosdiosan: Krus, isang lalake sa isang krus, ang sobra sa timbang na tao, Cult lider, mga sugo (Anak
na lalaki ng Dios, mesiyas, propeta) , Ang kanilang ina, banal, (Martir) , Ni nilalang kalahating hayop kalahating
tao, warlords, mga halaman, mga hayop, landscape (Caves, rock-formation) , mga elemento (Wind) , O mga
bagay na lumulutang sa pamamagitan ng pisikal na uniberso (Araw, buwan, mga planeta),

mga kilalang tao (Media creations) ...
Kapag pakaibigin mo, manalangin o sumamba, may 1 Choice: 1 NG DIYOS !!!
Sa loob ng 1 NG DIYOS ay ang positibong HE at ang negatibong SHE.
Kailan 1 NG DIYOS nilikha ang Pisikal na uniberso positibong HE at negatibong SHE nagkahiwalay. Sa
pamamagitan ng paghihiwalay na ito 1 NG DIYOS nilikha ang pagnanais ng mga positibong HE at negatibong
SHE upang sumali (Mate) , Pagkumpleto ng bawat isa nagiging buo. Buong-ness ay kailangan para Specie
kaligtasan ng buhay. Specie kaligtasan ng buhay ay mahalaga sa lahat.

1 NG DIYOS na parehong siya at siya nilikha HE at SHE kasing-halaga. HE at SHE papuri sa bawat isa at
kailangan ng bawat isa upang maging kumpleto at Species 'kaligtasan ng buhay. Kapag pantao HE at pantao
SHE sumali sa sama-sama, ang mga ito ay sa isang estado ng 1 NG DIYOS wangis. Ito ay hindi posible para
sa 'Sexualdisability nagdadalamhati (Anak molester, nalilito kasarian, parehong kasarian) . Sekswal na
kapansanan ay quarantined upang maprotektahan ang mga ito at protektahan ang mga bata.

HE mistreating at o nakakasama SHE ay mistreating at o nakakasama 1 NG DIYOS (1 NG DIYOS ' s SHE
bahagi) . SHE mistreating at o nakakasama HE ay mistreating at o nakakasama 1 NG DIYOS (1GOD ' s HE
bahagi) . Huwag abusuhin o nasasaktan 1 NG DIYOS !

HE at SHE pakikipagkumpitensya laban sa isa't isa ay mali. HE at SHE pakikipagkumpitensya
laban sa isa't isa sa trabaho, sa bahay o sa komunidad pagtaliwas modelo roll ay mali. Roll
pagtaliwas ang mali contradicting
1 DIYOS ni Design.
1 DIYOS ni

disenyo: HE at HE
SHEaymagtatag
Ama, Provider,
ng isang
tagapagtanggol.
Family!

SHE ay Ina, Carer, Homemaker.

HE at SHE isang tugma na ginawa sa langit!
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DAPAT - MERON:
Idolize, manalangin sa at pagsamba 1 NG DIYOS . Ang 1 lamang, ang parehong HE at SHE
Tagapag-ingat Guardian tulong naligaw ng landas mga tao na mahanap at idambana, manalangin at sumamba 1
NG DIYOS ! ( Tandaan! Gamitin Challenge Panalangin) Reformed at ngayon bagong Tagapag-ingat Guardian ay
nakatulong upang itapon at gumamit na muli ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanila ng mga nakaraang
'False Idols'. 1 NG DIYOS ay nanonood!
Effigies ng huwad na diyus-diyosan ay hindi dapat gamitin sa relihiyosong pagsamba. 1 NG DIYOS
Nais ni ang sangkatauhan upang patunayan na ito ay umunlad sapat. Upang labanan ang huwad na diyus-diyosan
at kalasin ang kanilang mga simbolo, shrines at lugar ng pagsamba.
Walang lugar para sa mga huwad na diyus-diyosan. Ang mga ito ay na resisted at
shunned. Huwag manalangin, suporta o ipakita ang paghanga sa huwad na
diyus-diyosan. Celebrities ay ang pinakabago uri ng huwad na diyus-diyosan. Karamihan
masisisi, ay idolization ng mga kilalang tao '.

Effigies ng huwad na diyus-diyosan ay hindi dapat gamitin sa relihiyosong pagsamba. Ang mga paganong
simbolo ay upang maging lansag (Recycle lahat effigies ng huwad na diyus-diyosan eskultura, mga digital na
mga imahe, mga alahas, mga larawan, mga larawan, pahayagan, statues ...) .

Inyong gigibain ang lahat huwad na diyus-diyosan
lugar ng pagsamba (Katedral, Churches, Convent,
Mosques, Monastery, Dambana, Templo, Sinagoga
..) .
Recycle gusali materyales para sa bahay shelters, iba
pang nangangailangan. 1 NG DIYOS ay nanonood!

Mga Gusali, Kalye, Bayan na ipinangalan sa maling mga diosdiosan: palitan ang pangalan ng mga ito.
Rituwal (Kanta, musika, sayawan) , Pagsamba sa mga huwad na diyus-diyosan, 'Ends ".

TANDAAN! Ang isang relihiyosong messenger ay hindi dapat makikita bilang isang
idolo. Siya ay isang tagapagligtas ng isang mahalagang mensahe. Wala nang higit
pa walang mas mababa. 1 NG DIYOS mensahero ni ay dapat igalang.

HE at SHE dapat na sumunod sa standard komunidad modelo roll. Roll pagtaliwas ay contradicting 1
DIYOS ni Disenyo, hindi katanggap-tanggap na pag-uugali.
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HE at SHE papuri sa bawat isa at kailangan ng bawat isa upang maging kumpleto at Species kaligtasan ng
buhay. Kapag pantao HE at pantao SHE sumali sa sama-sama, ang mga ito ay sa isang estado ng 1 NG
DIYOS wangis. Ito ay hindi posible para sa seksuwal na kapansanan nagdadalamhati (Bata molester,
parehong kasarian, nalilito kasarian) .

HE at SHE sumali sa Holy Matrimony upang magsimula ng isang pamilya. Pagtupad
sa kanilang mga tadhana. HE, SHE magtatag ng isang Family!

HE ay Ama Provider, tagapagtanggol. SHE ay Ina Carer, Bahay maker.
Walang mating, walang Holy Matrimony, walang simula ng isang pamilya, walang buhay na magkasama, walang
pagtataas bata para sa sekswal na kapansanan nagdadalamhati. Sila ay quarantined.

Indibidwal na magkaroon ng sekswal na kapansanan dahil sa genetic aberation. Ang kanilang kapansanan instills
galit sa normal na tao. Sapagkat iniisip nilang ito upang maging isang banta sa mga bata at salaping yari sa metal. Sila
ay quarantined (Proteksiyon iingat) upang protektahan ang mga ito mula sa komunidad (Galit, karahasan) at upang
protektahan ang komunidad mula sa kanilang mga hindi likas na pag-uugali. Ito ay normal sa pakiramdam ng
kainisan at biglang pagbabago kapag confronted sa pamamagitan ng isang Sekswal diability indibidwal. 1 NG DIYOS Binigyan
normal na tao na ito likas na hilig upang maprotektahan ang aming mga salaping yari sa metal. Mga magulang ay
may tungkulin upang panatilihin ang mga bata ang layo mula sa Sexual kapansanan nagdadalamhati. Magulang na
sumusuporta sa parehong kasarian mariage. Sigurado ubod ng sama unfit na maging magulang. Tagapag-ingat
Guardian shun at kahihiyan, napakasama magulang.

HE at SHE ay pare-pareho (7_7 panuntunan) kinakatawan sa 1 PANANAMPALATAYA at UCG committee. Habang
ang mga ito ay dapat na sa lahat ng mga komite.
1 NG DIYOS nilikha HE bilang anak na lalaki at SHE bilang anak na babae. Ito ay gumagawa ng araw-HE isang
anak na lalaki ng 1 NG DIYOS at ang bawat SHE isang anak na babae ng 1 DIYOS. Kahit sino na inaako upang
maging ang tanging anak na lalaki ng 1 NG DIYOS ay, FALS E.

1 NG DIYOS panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ina at Ama ng
Universe 1 at tanging Idol para sa akin upang sumamba nangako kong magkaroon ng
walang iba pang mga diosdiosan
ang aking shun lahat huwad na idolo at recycle ang kanilang mga simbolo
pagsikapan ko upang magpanibagong-buhay ang lahat ng mga naligaw ng landas Kaluluwa
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Para sa Glory of 1GOD at ang Mabuting ng Sangkatauhan
Ipakita ang iyong pagsamba sa Maylalang!

CHALLENGE panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Ang mga kahilingan ng tulong sa pag-convert ng mangmang hindi naniniwala Tulong sa hindi
mananampalataya makuha ang 1GOD 1FAITH 1Church paniniwala Salamat sa iyo para sa karanasan
ng pagiging kasangkot sa isang hamon pagsikapan kong gumawa ng higit pang mga hamon Para sa
Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag confronted na may isang mangmang taong hindi sumasampalataya!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Affirmation 2:
1 NG DIYOS nilikha 2 Universe at napiling sangkatauhan upang maging tagapag-ingat
ng pisikal Universe.
Kailan 1 NG DIYOS nilikha ang Universe ito ay nahahati sa 2 bahagi: ang 'Pisikal Universe' (PU) at ang 'Espirituwal
Universe' (SU) . Ang aming mga katawan ay nabubuhay sa 'P U'. Ang aming Soul commutes (Muling
pagkakatawang-tao) sa pagitan ng parehong Universes 'upang tapusin up naglalagi sa' Espirituwal Universe
'bilang Angel (Imortalidad) . 'Walang kamatayan ng katawan ay dumating sa pamamagitan ng isinangkot, multiply
at pagkakaroon, ang pagtataas ng mga bata.

1 NG DIYOS nilikha pulsating, maliwanag, nagniningas na 'Sun Stars'. Ang mga Sun Stars nagsilang sa
nag-oorbit Planeta paglikha Solar Systems.
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1 NG DIYOS nilikha ang Pisikal Universe bahagyang di-sakdal. 1 NG DIYOS

lumikha ng isang cycle ng ' Simula at Katapusan & Recycling ' ( B & E & R) .
Lahat ng bagay sa pagpapalawak ng pisikal Universe ay may begin- ning & pagwawakas sa mga tira
pagiging recycle. Ito ang imperfections at ang cycle 'B & E & R humantong sa ang paglikha ng' Ebolusyon
'. 1 NG DIYOS nilikha 'Ebolusyon' upang matiyak na ang kanilang ay sa pagpunta nagbabago nangyayari
sa Uniberso. Sangkatauhan ay kailangang tanggapin ang pagbabagong iyon ay patuloy na, palaging!
Evolution nagpapatakbo sa pamamagitan ng paggamit 'Trial & Error' upang harapin mga hamon.
Sangkatauhan ay upang 'mamlahiyo' Evolution.

Tandaan! 1 NG DIYOS Walang sinisingil ng copyright. Gayundin ng mga kawani na tao

(Sakim parasitic praedatory profiteers) MS R6
Lahat ng bagay na bahagi ng B & E & R cycle ay binigyan ng isang bahagi ng Original Soul. Soul Ang
mapigil ang parehong Universe konektado at nakikipag-ugnay sa

1GOD.
1 NG DIYOS s ' pamamaraan na ginagamit kapag lumilikha ng parehong Uniberso, makagagabay sa atin sa kung
saan pamamaraan na kailangan mag-apply sa buhay. sundan 1 mga diyos ' halimbawa!
1 NG DIYOS nilikha sa pamamagitan ng disenyo ng isang hindi lubos na Uniberso. Dapat nating tanggapin na
walang perpekto (Pagiging perpekto ay hindi posible) . Perpekto ay isang abstract, hindi tunay. 1 tao perpekto ay
hindi lubos na pagsisisi isa pang tao.

1 NG DIYOS nilikha ang Pisikal Universe sa 6 Araw, Araw 7 ay isang Rest Day.
1GOD itakda ang halimbawa ng trabaho ng 5 araw sa araw 6 suriin ang iyong trabaho, kumpletuhin ang
anumang mga hindi natapos na trabaho, magplano ng susunod na linggo sa trabaho. Sa araw 7 natitira
masiyahan sa buhay magkaroon ng isang Fun Day, magdasal, makihalubilo, bumisita sa isang pagtitipon.
1 NG DIYOS nilikha 'Ebolusyon' upang matiyak na ang kanilang ay patuloy na pagbabago nangyayari sa
Uniberso. Sangkatauhan ay kailangang tanggapin ang pagbabagong iyon ay patuloy na, palaging! Evolution
nagpapatakbo sa pamamagitan ng pagsasaayos upang baguhin at di-kasakdalan. Sangkatauhan ay ang
paggamit ng Evolution bilang tagapagturo.
1 NG DIYOS Ibinigay ang lahat ng bagay sa 'PU' isang kaligtasan ng buhay likas na hilig. Kapag ang kimika ay
tama, Evolution pinalawak (Umunlad) ang kaligtasan ng buhay likas na hilig upang intelligence. Ang
kakayahang gumawa ng mga pagpipilian, logic, dahilan, ..

EVOLUTION 1GOD ni himala !!!
Ang patuloy na lumalawak na 'PU' kinakailangan 'Tagapag-ingat'. 1GOD

hinanap at natagpuan ang isang Planet na umunlad higit sa anumang iba pang.
Planet ' daigdig ' ang aming ' Home '.
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∞

pag-unawa. 1 NG DIYOS lumikha ng isang bagong salaping yari sa metal sa Earth, na nagkaroon
Upang maging Tagapag-ingat ng Uniberso ng salaping yari sa metal ay nangangailangan ng matematika
ng kakayahan na ito, pang-unawa: Mga tao (Sa amin, ikaw) .

1 NG DIYOS nilikha 3 salaping yari sa metal (Karera) bersyon. Evolution cheekily umunlad 1 higit pa. African,
European, Mongolian at Evolved. 1 NG DIYOS ay masaya na may 3 + 1 Races. Sangkatauhan ay upang mapanatili
ang 1 NG DIYOS masaya, mag-aplay: 'Ukol sa Lahi Integridad'.

' Ukol sa Lahi-Integrity '!
3 +1 Karera ay pantay-pantay
ngunit naiiba.

Mixed breeds ay isang insulto sa 1 NG DIYOS ! Mixed breed papanghinain 1 NG DIYOS 'S
disenyo. Ang pagiging proud ng iyong Race ay isinangkot at pag-multiply sa loob ng iyong
Lahi: RACIALINTEGRITY ! ! !
1 NG DIYOS na nilikha sa Araw 6 sangkatauhan upang maging tagapag-ingat ng Pisikal Universe. 1 NG
DIYOS Inaasahan ng sangkatauhan upang maging tagapag-ingat ng mga lokal na Habitat at isang mas
malawak na Kapaligiran. Ito ay sumasaklaw sa ating planeta, buwan at lahat ng iba pa sa Pisikal Universe.

Ang Universe mapigil pagpapalawak, kaya dapat sangkatauhan. 1 NG DIYOS Nais ni ang sangkatauhan sa
venture out sa Space (Galugarin at kolonisahan) at sa hinaharap ng ating solar system at sumasaklaw sa
lahat ng mga pisikal na Uniberso. Upang matupad ang aming 'Destiny', doon ay kailangang maging isang
'Holy Matrimony' kontrata, at pagkatapos isinangkot at multiply. Populasyon paglago, Space Exploration at
Kolonisasyon ay ni Sangkatauhan 'Destiny'.

Upang maging isang Tagapag-ingat kailangan mong mahalaga, naiintindihan at magtugma sa mga lokal na
Habitat at ang mas higit na Kapaligiran. Katauhan ay upang maunawaan ang mga nagtutulungan mga
ecosystem. "Kami baguhin ang 1 bagay at paglaki ay tutugon sa pamamagitan ng pagbabago ng lahat ng
bagay (Eco chain, system)

ibang tao na nakasalalay sa 1 bagay ".
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Sa kasalukuyan ni Humankind pagganap bilang Tagapag-ingat ay mababa. 1 NG DIYOS ay
nanglulupaypay ! Mga kawani na tao na responsable para sa paggawa ng 1 NG DIYOS ' s
pinaka-magandang Creation Planet Earth sakit, unlivable ay upang ma-rehabilitate: MS R7

ZERO TOLERANCE sa polluting: AIR ~ SOIL ~
WATER at SPACE !!!
Pag-aaksaya sa Resources at Enerhiya para sa walang silbi consumer 'Junk' at idle
'Entertainment' ay upang STOP ! Resources, Enerhiya at 'KnowHow' ay ilalaan para sa space
pagsaliksik, kolonisasyon, ni Humankind Destiny ! Pag-aaral ay upang refocus. Pag-unawa:
ang kapaligiran Evolution, Space travel, ang pagpapalawak ng di-sakdal na pisikal Universe.
Ay ang bagong focus.

MUSTDO:
paggalang 1 NG DIYOS ' s disenyo ng Uniberso. sundan 1 NG DIYOS s 'mga halimbawa!

Pag-aaral, ilapat ang Ikot ng ' Simula at Katapusan & Recycling '.
Pagmasdan ' ebolusyon 'Kung paano ito adapts at survives sa pamamagitan ng di-kasakdalan at pagiging
natatangi. Pagisipan ang tungkol sa ' dahilan at Epekto ' * bago kumilos.

*

Ang Pisikal Universe ay gumagamit ng Dahilan at Epekto. Sa isang maliit na scale anumang pagbabago sa
lokal na Eco sistema ay may epekto sa iba pang mga bahagi ng sistema ng Eco.

Maging sanhi ng: Paggamit ng 'Chemical Insecticides'

Epekto: Binabago Food chain binabawasan planta polinasyon, ang paglikha ng
mutations, nagiging isang panganib sa kalusugan ng tao.

Aksyon: Palitan kemikal insecticides na may natural insecticides.

Maging sanhi ng: Enriching Uranium!

Epekto: Nakamamatay Radiation. Greatest Banta sa Human kaligtasan ng buhay!

Aksyon: Itigil Nuclear pananaliksik! Isara Pasilidad para sa Nuclear! Isara Uranium
mga mina! Cage Nuclear Scientist, MS R7 .
Maging sanhi ng: Umaapoy na uling!

Epekto: Sasakalin tao at hayop. Greatest Human
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Health panganib!

Aksyon: Itigil ang nasusunog Coal. Isara Coal mga mina! mag-usig, MS
R7 lahat ng mga manggagawa sa minahan, mina-ari, karbon transporters, karbon burner !!!!
Maging sanhi ng: Lumalagong GM Pananim!

Epekto: Makapagpabago genetika ng buong foodchain paglikha mutations. nakakasagabal sa 1 Dios 'S
disenyo! Pinakamalaking banta sa Human disenyo!

Aksyon: Shire destroys crops at scorches lupa ng 3 taon. Cage GM
siyentipiko, Seed Producers, Seed Growers! MS R7
Maging sanhi ng: Consumerism paglikha ng Basura!

Epekto: Polluting Lupa at Tubig; vermin at insekto salot; gas emission!
Aksyon: Ihinto ang paggawa, pagbili disposables, non-essentials (Basura)
Maging sanhi ng: Karahasan laban sa Life (Tao, hayop) , Kapaligiran!

Epekto: Paghihirap, paghihirap, pinsala, kamatayan at pagkawasak!
Aksyon: Itigil ang karahasan at usigin ang may kasalanan! MS R1-7
Maging sanhi ng: Kapitalismo!

Epekto: Sa lamang, corrupt, makasarili, elitista, Kayamanan aparteid, Anti- 1GOD!
Aksyon: Cage profiteers, MS R6 . Kumpiskahin pribadong ari-arian ng pagmamay-ari. I-convert sa cron
( Community Run Pag-aaring hindi para sa profit) !
Maging sanhi ng: Komunismo!

Epekto: Sa loob lamang, walang kakayahan, sira, Anti- 1GOD!
Aksyon: Palitan ng pamahalaan na may Multi pagpipilian inihalal kandidato. Palitan ang Estado na
pag-aari entity na may cron !
Maging sanhi ng: Heridatory Tyranny!

Epekto: Di-makatarungan, walang kakayahan, sira, Kayamanan aparteid, Anti-DIYOS

Aksyon: Palitan ang paniniil na may Multi pagpipilian inihalal kandidato. Palitan Wealth
Apartheid may Social katarungan at Cron!
Maging sanhi ng: Cannibalism!

Epekto: Cloning, Transplanting organo at katawan fluids paglikha monsters!
Aksyon: Ihinto ang pag-clone! Itigil organ transplants! Itigil Pagsasalin ng Dugo dugo.

Live sa 'Harmony' sa iyong mga kapaligiran ...
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Ang pagiging Tagapag-ingat ng Uniberso entails 'Space Exploration'. Space
Exploration ay humantong sa 'Space Kolonisasyon'! Ang parehong ay ni
Humankind Destiny.
Space kolonisasyon ay nangangailangan ng 'Populasyon paglago'! Populasyon paglago ay dumating sa
pamamagitan ng 'Holy Matrimony', isinangkot at multiply! Tandaan!

Ay hindi akma sa sekswal na kapansanan ( parehong kasarian, ..) dinalamhati.

Ang pagpapalawak ng 2 Universe kailangan ng higit Custodians at Angels. Hayaan walang
makagambala sa karanasan sa buhay sa misyon ng iyong Soul ni. ipagdiwang ang: 8.1.7 . Sansinukob

araw

CG Kalender, Funday tema
Tagapag-ingat Guardian gamitin ang Gathering ng hub para sa custodial tungkulin.

Pro environmental action at gawain hinggil sa pagbabago ng klima, ecosystem, hayop,
halaman at kaligtasan ng buhay ng tao. Pro di pagkilos ng karahasan at mga gawain,
pag-uulat ng karahasan laban sa mga tao, mga hayop at kapaligiran.

Pro non profit aksyon at mga gawain, pagtaguyod ng cron, itaguyod at gamitin ang mga ito.

Pro Free Education, isang 1 NG DIYOS ibinigay karapatan. Pro gobyerno na edukasyon

(SMEC, PHeC) . Tagapag-ingat Guardian volunteer. Pro-aalaga Libre Kalusugan (SMEC, PHeC,
PDEc, CE) . Tagapag-ingat Guardian volunteer.

Anti polusyon aksyon at mga gawain, simula sa pamilya, komunidad, ... Anti aksyon at mga
gawain ng basura, na nagsisimula sa pamilya, komunidad, ... Anti junk aksyon at mga
gawain, simula sa pamilya, komunidad, ... Anti junkfood aksyon at mga gawain , simula sa
pamilya, komunidad, ...
Para sa lahat ng mga aktibidad sa Batas Giver Manifest ay ginagamit bilang gabay .
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1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

ÿÿ ÿÿÿÿ

SANSINUKOB panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan)

Thanks You para sa pagpili ng sangkatauhan pledges upang
maging tagapag-ingat ng Planet Earth

Pledges upang kolonisahan Uniberso at maging sa kanyang custodian Humihingi
ng tulong sa pagtupad ni Humankind Destiny Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang
Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag kinakailangan at sa Universe araw!

Bago space colonization pagdating puwang paggalugad.
Ang bawat Province bumuo at ilagay sa orbit ng 'Space Exploration port '(SXp)
. . Lahat ng paggalugad ay pinasimulan mula sa SXp ' s.

Space pagsaliksik at kolonisasyon pangangailangan tuntunin ng Space Exploration Court (S> XC) . A
Space Exploration Court ay naka-set up upang mapanghawakan Space pagsaliksik at kolonisasyon batas. S>
XC rulings ay nagbubuklod para sa lahat ng Provinces !!!

S> XC (Space Exploration Court)
Space pagsaliksik at kolonisasyon kailangan panuntunan

(Batas) isang Space Exploration Court. S Ang> XC panindigan
Space pagsaliksik at kolonisasyon batas.
S> XC rulings ay nagbubuklod para sa lahat ng Provinces !!!

Ang korteng ito ay may 7 Hukom (1 mula sa bawat Province) . Paghuhukom ay dumating sa pamamagitan ng lihim
na balota at boto ng mayoriya. Minimum karamihan 4 ng 7. Walang apela.

Inner Batas Space (1) magsilbi para sa Earth Space and Earth Moon. Outer Batas Space (2)
magsilbi Planet Exploration at colonizing.
Kung ang lalawigan Pinaghihiwa ang Space Exploration kautusan ng ito ay prosecuted. Ang mga tao na
kasangkot makapag-prosecuted. Kagamitan na ginamit sa krimen ay hamig at ibinibigay sa mga tapat
Provinces (Pantay na namamahagi) .
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Law Giver katarungan ang patakaran sa bawat bahagi ng pisikal na Uniberso.

Para sa Glory of 1GOD at ang mabuting ng sangkatauhan !!!

S> X Batas 1 ( Inner Space)
Space pagsaliksik / kolonisasyon kailangan panuntunan (Batas) na kung saan ay itinaguyod at
ipinatupad ng isang Space Exploration Court ( S> XC) . Inner Batas Space (1) magsilbi para sa Earth
Space and Earth Moon.

SX Quarantine Law
Walang bagay ay maaaring dinala pabalik sa Earth! Everything dinala
pabalik mula Space ay quarantined sa isang Space Exploration port (SXp) . Taong
kasangkot paglabag na ito Law kumuha, MS R7

SX Satellite Law
Bawat Province ay may karapatan sa privacy! Satellite mula sa iba pang
Provinces manghimasok na ito sa privacy. Foreign Satellite sa isang Provinces
Inner Space ay nakumpiska, lansag at maaaring nawasak.

SX Moon-Batas
Ang Daigdig ng Buwan ay ng mga limitasyon para sa pagmimina, colonizing at militar. Taong
kasangkot paglabag ng batas na ito kumuha,

MS R7 lalawigan (S) kasangkot sa paglabag ng batas na ito ay may kanilang ' SXp ' shut
down para sa 70 taon. Lahat equip- ment ginagamit paglabag ng batas na ito ay
hamig at hinati nang pantay-pantay sa pamamagitan ng matapat na Provinces.

S> X Batas 2 ( Kalawakan)
Outer Batas Space (2) magsilbi Planet paggalugad at pananakop.
Sila ay itinaguyod at ipinatupad ng isang Space Exploration Court.

SX Exploration Law
1st XC (1st Exploration Claim) ng isang planeta o buwan napupunta sa isang Province na gagawa ng isang
permanenteng pinapatakbo ng tao base. 1st XC ay nagbibigay ng karapatan sa 1/7 ng isang planeta. 1st
naghahabol divides planeta sa 7 lugar, Pick 1 ng lugar. 2nd naghahabol Picks 1 ng natitirang 6 na lugar ...
ika-7 claimant ay makakakuha huling lugar. Kapag kinuha, mga lugar na hindi maaaring mabago.

Ang pagpapalit ng lugar ay paglabag 1st XC batas. A Guilty Province looses ang karapatan upang galugarin ang
mga planeta sa loob ng 70 taon. Ang lahat ng mga kagamitan na ginagamit
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para sa kriminal na aktibidad ay hamig at hinati nang pantay-pantay sa pamamagitan ng matapat na
Provinces. Ang mga tao na kasangkot sa Crime ito makakakuha MS R7

Batas SX Planeta Buwan
A Planeta Moon kabilang sa Lalawigan na 1st builds isang pinapatakbo ng tao base dito. Ito ay hindi ibabahagi sa
iba pang mga Provinces! Kapag ang isang buwan base ay nagiging hindi nagamit (Dahil sa kapabayaan, ..) anumang
iba pang mga Lalawigan maaaring ilipat sa at i-claim ang Moon. Paglabag ng Planeta ng Buwan Batas ng Guilty
Province looses ang karapatan upang galugarin ang planeta ang buwan para sa 70 taon. Lahat equip- ment na
ginamit para sa kriminal na aktibidad ay hamig at hinati nang pantay-pantay sa pamamagitan ng matapat na
Provinces. Mga tao sa paglabag makakakuha MS R7

SX panloob at panlabas na space sa katugmang mga batas:
SX Daigdig Buwan-Batas ( inner Space) ay hindi akma sa iba pang mga colonized
Planet Moons (kalawakan) !

SX panloob at panlabas na space compatible batas:
SX Quarantine Law ( inner Space) ay inilapat sa araw-colonized Planet (kalawakan) !
SX Satellites'-Batas ( inner Space) ay inilapat sa araw-colonized Planet (kalawakan)
!

Ang Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga salamat 1GOD 'Para sa paglikha ng pinakamagandang
Universe at paggawa ng sangkatauhan ito ay tagapag-ingat.
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Affirmation 3:
Human buhay ay sagradong mula sa kanyang paglilihi at may isang obligasyon upang i-multiply.

HE sperm bono sa mga SHE itlog pagbubuntis nagsimula (buhay ng tao) . Human buhay ay sagradong
samakatuwid kailangan nito upang maging protektado mula sa pisikal na pagbabanta at moral na
Kasamaan. Pagtatapos ng pagbubuntis (Abortion)

ay pagpatay ay Anti-1 DIYOS. Abortion ay ang pinaka-karumal-dumal na Evil, duwag krimen
magagawa ng tao !!! MS R7
banta ( panganib) sa kagalingan at kaligtasan ng buhay ng sangkatauhan nanggaling mula sa human
predators (Addiction provider, molesters bata, nalilito kasarian, parehong kasarian, killers, polluters,
profiteers, ..) . Ang komunidad ay may tungkulin na naglalaman ng mga panganib. Mga magulang at
mga Nagtuturo may isang espesyal na tungkulin dito.

Pagpapatupad ng isang binalak pagpatay sa isang buhay ng tao (Pagpapalaglag, pataksil na pagpatay,
Death penalty) . Pagpatay sa pamamagitan man ng Pamahalaan, Militar, Freedom fighters (Separatists) ,
Huwad na relihiyon Kulto (Terrorists) , Kriminal, Batas-tagapagpatupad o sibilyan panghihiganti ay Anti- 1GOD. Ang
bawat tao ay may civil at moral na tungkulin upang matiyak na ang bawat killer ay prosecuted.

ZERO TOLERANCE na pagpatay! ! !
Pagpatay ng isang tao ay walang kapatawaran !!!

KILLING angers 1GOD !!!
Self inflicted pagpatay (Euthanasia, pagpapakamatay) ay tanda ng isang mahinang isip at isang mahinang espiritu. Ito
ay isang buhay na karanasan para sa Soul. Iba pang mga kawani na tao ay hindi dapat makagambala maliban kung
mayroong isang panganib sa iba. 1 NG DIYOS ay hawakan ito sa Araw ng Paghuhukom. Pagtulong sa isang tao sa
isang self inflicted pagpatay ay katanggap-tanggap hangga't ang mga may-katuturang hukuman ay tumatanggap na
mayroong isang Deathwish. Matinding paghihirap ay labis na pagpapahirap (Euthanise kang isang alagang hayop ng
isang tao na nararapat walang mas mababa) . Tapusin ito!

Iba pang mga Panganib sa pagiging mahusay at kaligtasan ng buhay ng buhay ng tao ay nagmumula sa:
klima, ( masyadong malamig, masyadong mainit, masyadong dry, masyadong basa, ..)

gamitin ang proteksiyon Damit at Shelter. Mga indibidwal, Shire at Province ay
upang gumana nang magkasama.
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Nilalang mandaragit, ( aso, lamok, pating, mga ahas ..)
komunidad kamalayan at control ay mahalaga. A Shire ay may na kumilos responsable.
Indibidwal kailangang maging mapagbantay at gamitin ang sentido kumon.

Genetic pagbabago, ( bacteria, ibon, enzyme, fungi, mga insekto, mammals, buto, virus, ...)
mapanlait 1GODs ' Design. GM pagbabago ecosystem at food chain. Stop 'GM' pananaliksik,
lumalaki at mag-usig mananaliksik, growers. MS R7

Microscopic mandaragit, ( bacteria, fungi, mikrobyo, virus, ..) Isasama isang pailalim na banta ngunit maaaring
maging ang pinaka-mapanganib. Kalinisan, linis, pagbabakuna, pagkain, personal na kalinisan, kuwarentenas,
mga pagsusuri ng kalusugan ng mga tao at mga hayop, Tumutulong. Magulang, Nagtuturo, Shire at Province ay
upang gumana nang magkasama.

polusyon, ( disposables, nuclear waste, packaging, toxic waste, burning:
karbon, gas, langis, uranium ..) ay nilalaman. Isara karbon at uranium mina,
bawasan ang langis at gas pagkasunog. mag-usig MS R7 Coal burner at
miners, uranium miners at nuclear waste producer.

Mahina diyeta, walang masama sa katawan (Alak, carbonated, matamis, ...) uminom, walang un- malusog (GM,
manufactured) pagkain. Usigin provider ng mga masama sa katawan inumin at pagkain. Shire at Province ay upang
matiyak ang lahat ay may drinkable tubig at makakain ng pagkain. Ang isang komunidad na may uhaw na gutom na
tao ay isang Nabigo ang komunidad. Huwag hayaan ang iyong komunidad mabibigo!

Protektahan ang Human-buhay mula sa mga Panganib & Banta !!!

PAGPAPARAMI
Para Specie kaligtasan ng buhay ng isang tao sa pisikal, mental at emosyonal na fit, ay may 1GOD ibinigay
tungkulin upang mate at multiply. Isinangkot, pagpaparami ay kinakailangan upang magtatag ng isang pamilya.
Ang pagkabigong magawa ito ay Anti-social isang banta
(Kaligtasan ng buhay) sa Komunidad. Buhay na walang asawa ay Anti- 1GOD.
Ang isang pangunahing layunin para mabuhay ay upang
mate at multiply. Nanghihina na gawin ito ay pamumuhay ng
isang Nabigo ang buhay. Hindi katanggap-tanggap sa 1 NG
DIYOS at komunidad.
Specie kaligtasan ng buhay ay mahalaga sa lahat.

16

1 PANANAMPALATAYA 15.07.3.1 NAtm
Batas-donor Manifest Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

www.universecustodianguardians.org

kaligtasan ng buhay ng komunidad ay maaaring nagdidikta sapilitang multiplication. Artipisyal pagpapabinhi
ngunit walang gene pagbabago. Ang isang tao ay hindi kailangan upang mate sa multiply.

Isinangkot at pag-multiply sa loob ng isang yunit ng pamilya ay ang pinaka-matagumpay at kapaki-pakinabang na
paraan upang mabuhay hanggang sa duty ng isang tao at tadhana. Well gumagana nang pamayanan gamitin ang
yunit ng pamilya at mga panuntunan ng relihiyon sa multiply. Ang pamilya ay suportado ng Komunidad. Ang Shire
nagbibigay ng libreng medikal mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan at libreng edukasyon sa mga bata at
matatanda sa pamamagitan ng ' SMEC ' ( Shire medikal na edukasyon Complex) .

kaunti , tahanan ng pamilya, tradisyon, ...
Nakalipas na seleksyon ng 'bride at groom' relied sa: elitism, kasakiman, kasakiman ... Ito na humantong sa
inbreeding (Kanais-nais) . Bride at groom pagpili sa pamamagitan ng ang komunidad ay mas mahusay. Sa
panahon ng kanilang 1 taon 'CE'service (Community Emergency) tuwing 17 taong gulang SHE at 18 taong
gulang HE ay sinusuri
(Na may kakayahang upang i-multiply, may kakayahan na pagiging magulang, mga pangkat na panlahi integridad,
panlalawigan pagkakaiba-iba) at pinili upang magpasok ng isang 'Santo-Matrimony' contract (HM) .

Ang 'HM' contract ay nagbibigay-daan para sa 1 HE at 1 SHE makipagtalik at magparami. Ang
'Holy-Matrimony Kontrata' ay may simula at may katapusan. Ito ay nagsisimula sa Wedding
Day sa pamamagitan ng pag-sign. Ito ay nagtatapos kapag ang pinakabatang anak
makumpleto edad 14. Ang paglabag sa kontrata (Pangangalunya ..) ay kriminal. MS R4-R5

walang HM para sa Child molester, parehong kasarian at nalilito kasarian.
Same sex couples at transgender buhay na magkasama ay hindi isang yunit ng pamilya at hindi
maaaring taasan ang mga bata. Child molester, parehong kasarian at nalilito gender pagtataas ng mga
bata gumawa ng krimen (Anak molesting)

MS R7 .
Mating at pag-multiply sa labas 'Holy-Matrimony' ay 'Trashy'. Pambasura magulang maluwag ang kanilang
mga anak. Mga bata ay maging magagamit para sa pag-aampon.

poligamya (Isang tao ay may higit sa 1 asawa) ay hayop tulad ng primitive hindi katanggap-tanggap ng
tao pag-uugali ng isang krimen. Group marriages ay kahayupan, imoral isang krimen (Pangangalunya) . MS
R4
Mga Mag-asawa na hindi maaaring i-multiply (Kalusugan isyu) maging Foster mga magulang.
Nawa'y maging karapat-dapat mag-ampon. Ay hindi akma sa sekswal na kapansanan (Child molester,
parehong kasarian, nalilito kasarian) dinalamhati.
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Mayroong 4 na pangunahing banta sa 'Holy-Matrimony', pagkamakasarili, makikiapid, addictions,
sekswal na kapansanan at pornograpiya. Moral lakas over- pagdating sa mga banta. Para sa mga
bata at sa sarili ay may Moral lakas.

Mate & Multiply para Specie Kaligtasan !!!
DAPAT - MERON:
Conception ay 1GOD ni pinakadakilang Miracle! slaughtering
(Abortion) Hindi pa Isinilang na ay ang pinaka-karumal-dumal na krimen sa Uniberso! Ang
pinakadakilang mang-insulto sa 1GOD!

Tandaan! Pagpapalaglag ay isang execution! MS R7
FAKES: Environmentalist kinakapos upang protektahan ang mga halaman at wildlife ngunit suporta, Abortion. karapatan
ng mga hayop activitist na sumusuporta sa Pagpapalaglag ay fakes. Iwasan ang mga ito! Nakakahiya ang mga ito!
Ipakita ang iyong pagkayamot sa kanila (Di marahas) .

ZERO Pagpapaubaya sa Pagpapalaglag, Kamatayan multa!
Pananagutan sa buhay at Afterlife.
Executions ay binalak pagpatay ( MS R7 ) sa pamamagitan man ng Pamahalaan, Militar,
Kriminal, Freedom fighters (Separatists) , False relihiyon Kulto (Terrorists) , Nagpapatupad ng
batas o sibilyan nang buong lakas. Ang bawat panganib, banta at krimen laban sa Human
buhay ay dealt sa MS R7 .
Nakalipas at kasalukuyang mga krimen laban sa Human buhay ay pananagutin ng
1GOD sa Araw ng Paghuhukom.
Ang bawat tao ay may 1GOD ibinigay tungkulin upang protektahan ang buhay ng tao mula sa

panganib:

Human predators (Assailants, bata molesters, homosexuals, killers, polluters,
profiteers ..) , Nilalang mandaragit (Aso, lamok, pating, ahas, ...) .
microscopic predators (Bacteria, fungi, mikrobyo, virus ..) , climate (Masyadong mainit

,

masyadong malamig, masyadong dry, masyadong wet ..) , Mahinang diyeta (Walang inumin, malusog na inumin,

walang pagkain, nakapagkakasakit pagkain ..) . Ang bawat tao ay may tungkulin upang protektahan ang mga banal
na katawan ng tao. Ito ay ang iyong katawan maprotektahan ito.

Ang bawat tao ay may 1GOD ibinigay tungkulin upang Itigil Government Torture & Executions (Assassinations,
Death penalty) . Ang mga pamahalaan na may
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ang kanilang mga kalahok na mga empleyado ay pinalitan, prosecuted , MS R7
Karahasan sa tahanan ay hindi katanggap-tanggap sa komunidad ay may tungkulin
dito. Iulat ang bawat karahasan sa tahanan obserbahan mo. Suriin upang matiyak
Comm- pagkakaisa ay pagsasagawa ng pagkilos. STOP Karahasan Magsimula

sa Home
Ang bawat tao ay may 1GOD ibinigay tungkulin ninyong mamuhay nang malusog (Polusyon libre, malusog na
pagkain, panatilihing malusog at malinis na inuming tubig, proteksiyon ng damit at tirahan ..) . Ang komunidad ay
kailangang gawin ito maaari.

Meron isang 1GOD ibinigay obligasyon na mate at multiply.
Upang matupad ito obligasyon HE at SHE magpasok ng isang 'Holy- Matrimony'
kontrata. Isinangkot, Holy-Matrimony ay hindi nalalapat sa parehong kasarian o
nalilito kasarian.
Suportahan ang konsepto ng isang yunit ng pamilya at komunidad na pamumuhay. Para sa bride at groom na
seleksyon gamitin ang 'CE' (Community Emergency) service. Bawat 17 taong gulang SHE at 18 taon HE ay sinusuri (Na
may kakayahang upang i-multiply, may kakayahan na pagiging magulang, mga pangkat na panlahi integridad,
panlalawigan pagkakaiba-iba) at pinili upang magpasok ng isang 'Santo-Matrimony kontrata. Ang paglabag sa
kontrata (Pangangalunya ..) ay kriminal.

SHE dumadalo (Sapilitan) bago, sa panahon ng pagbubuntis at pagkatapos ng
bagong panganak na dumating na isang 'SMEC' (Shire medikal na edukasyon
Complex) .

Parehong kasarian isinangkot ritwal ay abnormal, mahalay, masama, dis- gusting, kasuklam-suklam.
Isang banta sa salaping yari sa metal. Child molesting, Pareho kasarian at Nalilito kasarian ay kapansanan
(Sexual) na isang banta sa tao salaping yari sa metal. Samakatuwid ito ay nagiging kinakailangan upang
kuwarentenas
(Ihiwalay) ang mga pagbabanta. Same sex couples buhay na magkasama sa labas 'SQC'

(Sexual Quarantine Compound) ay imoral, ubod ng sama. Parehong kasarian, Nalilito
handling gender bata ay anak molesting, isang krimen na prosecuted, MS R7

ipagdiwang

2.1.7 . mamulaklak araw
CG . Kalender
Fun-Day Tema
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BUHAY NG TAO panalangin
mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang tapat
na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan)

Thanks You para sa paglikha ng sangkatauhan I Pledge upang protektahan
Human-buhay mula sa paglilihi Pledge ko upang maglaman at parusahan ang
anumang banta sa Human-buhay Pledge ko sa Mate at Multiply para Specie
Kaligtasan at Space kolonisasyon Para sa Glory of 1GOD at ang Mabuting ng
Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag kinakailangan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Affirmation 4:
Sangkatauhan ay upang humingi ng & makakuha ng kaalaman kaysa sa mag-aplay ito.

Ang gitnang control center ng banal na katawan ng tao ay ang utak. Ang utak ay
nagbibigay sa sangkatauhan natatanging katalinuhan, imahinasyon, abstract pag-iisip,
paglutas ng problema kasanayan at ang kakayahan upang absorb kaalaman at ilapat
ang kaalaman.
1GOD Nais ni ang
sangkatauhan na:

usisain
Makakuha ng Kaalaman

Mag-apply Kaalaman

Sa Araw ng Paghuhukom ang ika-1 ng tanong 1 NG DIYOS nagtatanong: Ipaliwanag kung ano ang alam

- pasamano ang tao ay patuloy na naipon at kung paano ito alam-ungos ay ginamit para sa
kapakinabangan ng mga lokal na tahanan at lahat ng kapaligiran.
1 NG DIYOS Nais ni sa amin upang makakuha ng kaalaman at ilapat ang kaalaman mula sa duyan sa
pagsusunog ng bangkay.
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Ang paghahanap ng karunungan ay nangangahulugan kinakapos na malaman, matuto, karanasan ... Maghangad
ng kaalaman mula sa: Mga magulang, guro, aklat, Law Giver Manifest, lalaki-tors, internet ...

Pagkuha ng Kaalaman ay nangangahulugan sa pagkuha ng Edukasyon, acquir- ing
kasanayan at mga karanasan sa buhay. Makakuha ng Kaalaman mula sa:

Pag-aaral, na humihingi, pagbabasa, pakikinig, pagmamasid, mga proyekto, pagsubok at
error, pagtuturo mentoring ...
Paglalapat ng Kaalaman ay nangangahulugan nagtuturo sa iba, pagsasanay sa iba at pagbabahagi ng mga
karanasan sa mga iba. Ilapat ang kaalaman sa pamamagitan ng:

pagtuturo, application, conversion, paggamit, paggamit ...
Tagapag-ingat Guardian paniniwala ang pinakamahusay na paraan upang Seek, Gain & Ilapat alam-na ungos ay
sa pamamagitan ng Matuto & Turuan paraan (1 st matuto nang higit pagkatapos ay magturo) . Ang isang
matagumpay na buhay ay binubuo ng tuloy-tuloy na pag-aaral, pagtuturo at pagkakaroon ng karanasan sa buhay.

Life-cycle ng pag-aaral at pagtuturo
Ang isang tao ay lumalaki sa kanyang ina na sinapupunan. Ang lumalaking fetus
natututo upang makinig at makilala ang kanyang mga magulang boses. ang mga magulang turo sa pamamagitan
ng pakikipag-usap, pagbasa, sumisigaw, umaawit, paggawa ng musika, tumatawa, introdu- cing ang mga tunog ng
mga alagang hayop. Isang fetus ay makakakuha nito 1 st mga karanasan sa buhay. Magulang na makakuha ng
kanilang 1 st karanasan sa pagiging magulang.

Kapag pumapasok Shire & Provincial libreng pampublikong edukasyon iskolar

matuto sa pamamagitan ng pag-aaral, pag-unawa, pag-unawa at pag-uulit.

Ang mabilis-aaral turo ( tulungan tagapagturo) mabagal na-aaral.
Sa trabaho araw-manggagawa ay sinanay at retrained. Higit pang mga kaalaman, nakaranas ng mga
manggagawa ng tulong sa pagsasanay at pagpapalit ng sadya.

mission A Soul ni binubuo ng magtamo nang ating buhay sa buhay-karanasan.
Ito ay ang iyong tungkulin upang matulungan ang iyong Soul. Naghahanap, nakakuha at paglalapat alam-ungos
humantong sa buhay-karanasan. Fate & mga pagpipilian sa karagdagang buhay-karanasan.
Fate buhay-karanasan: Ang isang buhay-nagbabantang aksidente (Bumabagsak na mula sa isang mahusay
na taas) isang buhay-karanasan na ay hindi kailanman nakalimutan.

Choice buhay-karanasan: Ang isang tao ay nagpasiya na parasyut isang karanasan na hindi
kailanman nakalimutan.
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Intellectual-aari, live-karanasan na kaalaman ng isang indibidwal napapanatili (Estate) upang
maging walang kamatayan. Knowledge-Continuity diskarte Kinikilala ng mga kritikal na kaalaman at
nagbibigay ng mga paraan para sa pagkuha, paglalapat at paglilipat na kaalaman. Buhay-karanasan
ay dapat na pinaghiwalay sa pagitan ng trabaho at personal.

Kapag ang isang empleyado ay umalis sa trabaho, malawak na halaga ng mga IP (Intellectual- Property) 'Ay nasa
panganib. Upang humadlang ito utak-maubos ito ay kritikal na mga IP ng empleyado ay mapangalagaan. Ito ay
napakahalaga upang makunan at pangalagaan ang kaalaman na ito bago umalis sa empleyado. Kinukunan
nangangahulugan audio

(Kuwento-nagsasabi) , video (Ipinapakita) , pagsosombra (Gumagana sa tabi) .

buhay-karanasan na kaalaman ng isang indibidwal (IP) Ibinabahagi sa buong komunidad at mga
pamilya. Community-sharing pagdating sa pamamagitan ng sistema ng Free-Education. Pagbabahagi
nangangahulugan bibig, audio

(Kuwento-nagsasabi) , video (Ipinapakita) , pagsosombra (aktuwal) .
Tandaan! Lahat ng Intellectual-ari-arian (Commrcial, pribadong)

pagmamay-ari ng komunidad (Shire) . Ang komunidad na ibinigay ang mga
paraan para sa isang indibidwal upang makakuha ng, IP Claim 'Copyright,
Patent-right' ay pagnanakaw mula sa komunidad, isang krimen MS R6

kaalaman Family sharing pagdating sa pamamagitan ng mga bata at mga inapo.
Pagbabahagi nangangahulugan bibig, audio (Kuwento-nagsasabi) , video (Ipinapakita) , pagsosombra

(aktuwal) .
Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga tumulong sa Pag-aaral-Guide, ' matuto &

Turo 'Ang pamamaraan sa tuloy-tuloy na pag-aaral at pagtuturo. UCG suportahan ang
Gobyerno Libreng Edukasyon at sumasalungat Non Government Education. UCG1 edukasyon
sinusuportahan Shire & Province edukasyon:

SMEC
PHeC
PDEc
CE

'Shire medikal na edukasyon Complex'.

' Provincial Hospital edukasyon Complex ' . 'Provincial
Defense Emergency center'. 'Community
Emergency service'.

Tagapag-ingat Guardian kaalaman timeline!
Mga ina at mga bata> SMEC ( Bagong panganak club, Basic-school, Girl ni lamang School,
Family-College, Senior Activity Club ) >

PHeC ( lamang ang paaralan ni Boy, baguhan, Teknikal, Leadership College,
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Pamumuno-Camp ) >
PDEc ( CE, Pamumuno-Camp, Couple-seleksyon ) > Mga karanasan sa buhay >

Knowledge-Continuity !
Tagapag-ingat tagapag-alaga Free-aaral ay isang pinagsamang pagsisikap sa pamamagitan educators

,

medics, mga magulang, iskolar, mga boluntaryo, mga matatanda at pamahalaan.

MUSTDO:
Maghangad ng kaalaman: magtanong, magiging adventures, maging curious, makinig, magmasid,
pananaliksik, magbasa, manood ..

Makakuha ng kaalaman: naiintindihan, eksperimento, dakutin, matuto, ulitin, magteorya,
naiintindihan, ...
Mag-apply na kaalaman: Inaabisuhan ka, huwag, gabayan, turuan, tagapagturo, ipakita, magturo ..
Suporta 1 st Matuto nang & 2 nd Turo (Tulad ng: mga bata, magulang, empleyado, leader ...) .

Support 'Shire medikal na edukasyon Complex' (SMEC) . Support 'Provincial
Hospital edukasyon Complex' (PHeC) .

Support 'Provincial Defense Emergency Complex' (PDEc) .

Support 'Community Emergency service' (CE) .
Demand Free-Government Edukasyon mula sa duyan sa pagsusunog ng bangkay ito ay ang iyong 1 NG DIYOS binigyan
tama! Non-Government edukasyon ay sarado pababa.
Gobyerno na nagbibigay ng pera sa non-government na edukasyon ay steal- ing mula sa mga pampublikong
edukasyon pati na rin ang mapang-insultong 1 NG DIYOS . Ang ganitong uri ng Gobyerno ay inalis at prosecuted. Senior
Government empleyado na pangasiwaan ang ganitong uri ng Gobyerno ay ang mga nagkasala. hindi kabit-kabit
nila ang kanilang mga trabaho at ay prosecuted.

ZERO TOLERANCE sa pagnanakaw mula sa pampublikong edukasyon.
Everytime mong malaman ang isang bagay, itong isulat. Mamaya magturo ito sa iba.
Panatilihin ang iyong mga sulatin para sa Knowledge-Continuity. Gamitin Universe
Tagapag-ingat tagapag-alaga Study-Guide. Suportahan ang Plagiarism sa edukasyon. Bakit
muling isulat ang isang bagay na ay mahusay na nakasulat. Sa halip na gamitin ang mga ito at
palawakin ito.
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.
Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay hindi sumusuporta sa mga Unibersidad. sabihin HINDI
sa Sirang, Elitist University. Tagapag-ingat tagapag-alaga ng pagsisimula bilang Apprentice. Pagkatapos ng
karanasan sa trabaho ang ginagawa sa karagdagang pag-aaral. Pagkakataas sa pamamagitan seniority .
Higit pang mga karanasan sa trabaho ng higit pang pag-aaral, higit pang mga pag-promote sa pamamagitan ng ..

Intelektwal na Ari-arian (Copyright, Patent ...)
pagmamay-ari ng Komunidad! Hindi makatwirang pagtubo sa Intelektwal
na Ari-arian ay isang Krimen! MS R6

ipagdiwang 6.1.7. pag-aaral araw
CG . Kalender Fun-Day Tema

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

ÿÿ ÿÿÿÿ

kAALAMAN panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Pledges upang humanap, makakuha at mag-aplay kaalaman ang lahat ng buhay ang
haba ng mga sangla sa Matuto & Turuan pamamagitan Libre Edukasyon, Trabaho
pledges upang suportahan ang pampublikong edukasyon Pass on Karanasan Buhay sa
susunod na henerasyon Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng
Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag kinakailangan at sa araw na edukasyon!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Affirmation 5:
ang Law Giver Manifest pumapalit lahat ng mga nakaraang mga mensahe 1GOD ipinadala.

Sa pamamagitan ng kasaysayan ng tao sa hindi regular na pagitan 1 NG DIYOS Mga Pinili ng isang tao
upang pumasa sa isang mensahe sa sangkatauhan. 1GOD ay bigo na katauhan na hindi binibigyang mga
mensaheng iyon. Ang pinakabagong mensahe ay ang ' Law Giver Manifest '. Ito pumapalit sa lahat ng
kasalukuyan at nakalipas na mga relihiyosong mga publikasyon Samakatuwid ang mga lipas na mga
pahayagan ay shunned at hindi adhered sa. Lipas entails kapaligiran friendly na pagtatapon.

Nakalipas na mensahe ay hindi pinansin. Ito ang huling mensahe bago Human- uri ay magbabago. Yakapin
ang mensaheng ito sa lahat ng iyong puso at Soul. Protektahan at mahalin ang mensaheng ito.

Para masiguro na ang bawat tao ay makakakuha ng pagkakataon na basahin, yakapin at
naiintindihan ang ' tagapagbigay ng batas manifest ' ( LLL GMGMGM) . Ito ay nasa sa bawat
isa upang maikalat ang mensahe sa paligid. Kumuha ng mga kopya at ipasa ang mga ito out. 1
NG DIYOS ay nanonood.

Ang pagpapakilala ay nagtuturo sa kung paano sumamba. 1 NG DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo,
pagsamba sa araw-araw (Araw-araw-Prayer) . Paano mag-apply ang 'LGM'. Bakit ang 'LGM' ay nakasulat.
Conversion ng mga ugali sa pamamahala ...
1 PANANAMPALATAYA ay ipinaliwanag, ang mga simbolo ng pagkilala at ang
kanyang Vision! May ay isang pangkalahatang-ideya 7 Mag-scroll kasunod ang
dinaanan:

sc1: Mga paniniwala ang pundasyon kung saan 1 PANANAMPALATAYA ay binuo sa

sc2: obligasyon duty ng isang tao 'patungo sa 1GOD
sc3: karapatan Isasama premyo para tuparin 'Obligasyon'
sc4: failings Isasama insulto patungo 1GOD & ay naiwasan
sc5: virtues ay paraan ng pamumuhay na pag-uugali na itinakda ng 1GOD

SC6: Khronicle ay 'pamana ni Humankind
sc7: afterlife kung saan ang Soul napupunta

1 NG DIYOS nilikha ng panahon upang masukat 'Beginning' & 'End'. 1 NG
DIYOS 's cycle: Simula> end> recycle> nagsisimula> end> recycle ...

1GOD Nais ni bagong oras-pamamahala.
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UCG: New Age pamamahala ng oras!
Panandalian

CG Klock ~ Time-tatsulok-line ~ Gabi-Curfew ~
CG Araw-araw na Routine ~
Medium-matagalang

CG Kalender ~ Fun-Day tema ~ CG Planner ~ CG Yearly Almanac
Pangmatagalan

CG Khronicle ~ CG knowlege pagpapatuloy ~
Tagapag-ingat Guardian Klock ( CG Klock) para sa maikling-matagalang time- pamamahala, pumapalit
lahat ng iba pang mga orasan . araw ay may 21 na oras> 1 oras ay 21 minuto> 1 minuto ay may 21
segundo> 1 segundo ay may 21 blinks> 1 blink ay 21 flashes> 1 flash ay may 21 mga pag-click

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

Linya 1: ang 14 th oras, 12 minuto at 16 segundo.
Line 2: 207 th araw ng taon, 4 th araw sa isang linggo

line 3 : Taon 1 - Buwan 8 -Week 2 - Araw 4

Time-Triangle:
Araw ng pagsisimula:

O oras pagsikat ng araw ~

0-7 oras ay maagang Araw
7 oras ay Mid-Day ~
7-14 na oras ay late Araw
14 oras ay paglubog ng araw ~

14-21 oras ay gabi
Ipinag-uutos na Night-curfew mula 14-21h (CG Klock) . Gabi-curfew
ay ipinatupad ng Shire. Gabi-curfew dahil ang aming mga
katawan ay hindi sinadya upang maging sa gabi!

CG Kalender, katamtaman matagalang panahon. 'Standard Taon' 14 Buwan (13, 28 araw na momths +
1, 1 araw buwan) , 365 na araw. Bawat 4 na taon: Quattro-Taon
(13, 28 araw na buwan + 1, 2 araw buwan) 366 na araw.
Fun-Day tema, magsilbi para sa isang komunidad na kailangan upang ipagdiwang, mapahiya at matandaan.

A CG Planner, dapat maging bahagi ng iyong araw-araw na-Routine.
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1 NG DIYOS Nais ni 7 Tribes na nakatira sa maraming Shires sa 7
Provinces. Mga kawani na tao sa pagiging panlipunang nilalang
nakatira, trabaho at itataas ang isang pamilya sa isang
komunidad. Pribadong owner- ship (Kapitalismo) ay makasarili ng
isang bagsak, Anti- 1GOD, Anti-Komunidad.

Cluster-bahay at cron palitan ito.

pagmamay-ari ng Komunidad Tagapag-ingat Guardian paraan.

O% pribadong
pagmamay-ari (Commercial) , Estado at Pampublikong owned entity ay
pinalitan ng cron ( Community Run Pag-aaring hindi para sa profit) .
Pribadong pabahay ay pinalitan ng komunidad tirahan (Cluster-pabahay) .

Justice isang tao pangangailangan. Ang mga tao ay nakatira sa mga komunidad sa Mga
Batas (Panuntunan, Regulasyon) na function, mabuhay. Kapag may lumitaw ang isang
paglabag ng Batas, Truth ay matatagpuan, upang estab- lish pagkakasala o walang
kasalanan. Pagkakasala ay sinusundan ng Pananagutan ipinag-uutos na sentencing,
Rehabilitation & kabayaran.
Tandaan! Ang kanilang ay walang Juries!
1 NG DIYOS nais ni 1 PANANAMPALATAYA (Relihiyon) at

1 Church (Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga) may 7 independiyenteng
administrations na kumakatawan sa 7 Tribes

Sansinukob > ay ang pisikal Universe.
tagapag-ingat > caretaker ng pisikal na-uniberso.
tagapag-alaga > ng Batas-donor Manifest.

You tanong? Batas-donor sagot Manifest!
Nakalipas na mensahe ay hindi pinansin
Walang tao o Gobyerno ang may karapatang pumatay ng tao!
Ito ay Anti-1 DIYOS. Maraming mga tao at pumatay ni Government. Itinataguyod ng Evil
Relihiyon (Ngayon Kulto) . Ang lahat ng mga ito ay
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nananagot sa 1 NG DIYOS at katauhan.

Lahat Killers ay prosecuted at umiiyak, Bayan !!!

ZERO TOLERANCE sa pagpatay !!!
1 NG DIYOS Nais ni ang sangkatauhan upang humingi ng kaalaman, at pagkatapos ay makakuha ng mga ito at
mag-aplay na ito kaalaman, ang lahat ng buhay ang haba. Ito ay magbibigay sa bawat tao ang 1 NG DIYOS ibinigay
karapatang Libreng Edukasyon ang lahat ng buhay ang kanilang. Upang masiguro ang pamantayan ng komunidad
ay nakamit lamang ang pampublikong edukasyon ay katanggap-tanggap.
1 NG DIYOS ay nasiyahan na ang sangkatauhan ay nagbibigay-daan baliw siyentipiko na hamunin 1 NG DIYOS 's deaign.
Mad Scientists (Mayabang, ignorante ..) mabibigo sa tuwing hamunin ang mga ito 1 NG DIYOS 'S disenyo. Ang
epekto ng kanilang mga aksyon ay palaging ilagay sa panganib ang mga tao. Exsamples:

Nakakasagabal sa ang River-flow: Patubig, hindi likas na diverts tubig na ito sa huli ay humahantong sa
kawalan ng ulan kundisyon (lower ilog pagtaas evap- talumpati). Pag-block ng mga floodplain ay nagdaragdag
ng daloy ng bilis at ang pagguho ng lupa kadahilanan (Ang lubog bigat ng mga bagay na maaaring matangay
sa pamamagitan ng isang ilog ay proporsyonal sa ang ika-anim na kapangyarihan ng ilog daloy bilis). Ito ay
humantong sa mas malaking baha at mas mabilis na pagguho ng lupa. Din ito sa concreted ilog bangko, kama.

Pagbuo ng matatag na pader sa mga dagat hahantong sa higit na pagguho ng lupa sa kahabaan
ibang bahagi ng coastline. Paglikha ng bagong rifts at undercurrents. Ito umaantala umiiral shoreline
ecosystem.

Ang katawan ng tao ay sagrado pa maraming mga tao magkasala sa larangang ito. Dugo- dugo,
Body-butas, cannibalism, Pagtutuli, Cosmetic- surgery, Designer-sanggol, life-support, Make-up,
Organ na lumalagong, organ-transplant, Tattoo .. Ang lahat ng mga nasa itaas mang-insulto 1
DIYOS.

lahat ng bagay 1 NG DIYOS nilikha ay may simula at katapusan. Ang tira ay recycle. Prolonging
walang silbi Human o iba pang buhay ay Anti-1 DIYOS.
Buhay-suporta, nang pinapanatili ang katawan buhay sa pamamagitan ng artipisyal na paraan (Bimbin
Paghuhukom-Araw) , mang-insulto 1 NG DIYOS . Pag-recycle ng isang katawan ng tao ay nangangahulugan cremation at mga abo. Pag-recycle ng isang tao Soul entails Reinkarnasyon.
1 NG DIYOS Nais ni Humankind upang manirahan sa pagkakatugma sa kanyang sarili at ang kanilang kapaligiran. Upang
manirahan sa pagkakatugma sa sarili nito, karahasan ay hindi kailanman maaaring maging isang solusyon.
Pamumuhay na kasuwato ng kapaligiran ay nangangahulugan na pag-unawa
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ng custodial mga tungkulin at ang kanilang mga application. 1 NG DIYOS Nais ni katauhan upang maging
tagapag-ingat ng pisikal Universe.
Upang maging Tagapag-ingat ng ang pisikal na Uniberso. Sangkatauhan ay upang galugarin ang space at sa
kolonisahan ito. Kolonisasyon nangangahulugan multiplication.

DAPAT - MERON:
Palitan ang lahat ng iba pang mga relihiyosong mga publikasyon sa Law Giver Manifest!

Itapon ang lipas na mga publication environmentally friendly.
Pagsagap sa pamamagitan ng manifest, kapag nakita mo ang isang kawili-wiling heading basahin.
Susunod na gawin ang ilang mga malalim na reding. Basahing muli, intindihin, mag-apply. Live It!

Ang espiritu at pag-unawa ng ang mensahe ay kung ano ang mahalaga. Hindi ang ibig sabihin ng
mga indibidwal na mga salita o pangungusap istraktura. Pag-unawa sa diwa at layunin ng pag-iisip
ay makakatulong sa pagpapatupad ng mensahe.

Ipakilala ang 'LGM' sa iba. Hanapin ang 6 na iba pang tagasuporta. Magsimula ng isang pagtitipon. Elect Elders (Katumbas
HE at Siya) . Nakatatanda bumuo ng isang komite
(Klan) . Suportahan ang inyong mga Nakatatanda at ang kanilang mga komite.

Committee hinirang 2 Tagapag-ingat Zenturion (1 HE, 1 SHE) . Sino ang naging miyembro ng Universe
Tagapag-ingat tagapag-alaga. Ngayon araw-Supporter ng Gathering ito ay isang
Tagapag-ingat-Guardian (CG) . Tagapag-ingat ng mga lokal na Habitat at Tagapangalaga ng ' LGM '.

1 NG DIYOS Nais ni ang bawat tao na nabigyan ng pagkakataon na basahin at pag-aralan ang 'LGM'. Yaong
na hindi maaaring basahin ay dapat magkaroon ito basahin sa kanila. NO DI-SAKLAW Araw-CG ay may
tungkulin dito. 1 NG DIYOS ay nanonood.

CG support 'Free Education' at Government Schools. CG magulang galugarin regular ang 'LG
M' sa kanilang mga anak. Magulang tiyakin na Nagtuturo sa Paaralan gawin ang parehong.

CG manggagawa ay upang matiyak na ang kanilang lugar ng trabaho ay nagpapatakbo ng loob ng mga
alituntunin ng ' LG M '. Anumang mga problema ay iniuulat sa 'Klan'. Ang Klan sa Gobyerno Iimbestigahan at
pagsikapan upang malutas ang problema. Hindi lahat ng problema ay nalulusaw. Kaysa sa isang
pinakamahusay na kinalabasan kompromiso ay ginagamit.

Evil, imoral, Anti- 1 NG DIYOS uugali ay nilalagay muling pagsusulat, sira,
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masama, Batas discount. Backdating kanila at muling pagsentensiya. Gamitin ang 'LGM' bilang gabay. 1
NG DIYOS ay nanonood .

pag-uugali ng sangkatauhan (Atom-paghahati ng pang,
Nuclear-fusion, BodyParts at Body-fluids, cannibalism,
Genetic-engineering, pag-clone, Coal-burning, Polusyon ..) ay
nagbabanta
1 NG DIYOS 's disenyo. Itigil ang kung magalit 1 DIYOS. 1 NG DIYOS ay reporma Human- mabait at linisin
ang planeta gamit nature (Tingnan Hulaan mo) .
1 NG DIYOS 's pinakabagong mensaheng ito ay isang gabay sa mga bagay na darating. Ang mas maraming mga tao
yakapin at kumilos sa ito 'Mensahe' mas mababa ang sangkatauhan ay magdusa. 1 NG DIYOS ay nanonood.

Para sa espirituwal at pisikal na kapakanan ng sangkatauhan sa kanyang huli kaligtasan ng buhay at
pagtupad sa kanyang tadhana. 'Colonizing Space, pagiging tagapag-ingat ng Pisikal Universe at
tagapag-alaga ng 1 ng Diyos pinakabagong mensaheng 'ay ipinag-uutos.

yakapin 1 NG DIYOS ' s pinakabagong mensahe ng Law Giver Manifest

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

ÿÿ ÿÿÿÿ

MESSAGE panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka
abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Natanggap & hinihigop ang iyong mensahe ay dapat kong kumalat ang iyong mensahe
sa lahat ng tao ay dapat kong itapon ang lahat ng lipas na lipas na sa panahon na
mensahe Ang Batas-donor Manifest ay magiging aking gabay Para sa Glory of 1 NG
DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag kinakailangan!
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Affirmation 6:
Numero ay mahalaga at 7 ay banal!
Sa sandaling nagsimula ang sangkatauhan na gumamit ng mga numero na ito ay handa na upang evolve
patungo sa kanyang tadhana: Tagapag-ingat ng Pisikal Universe. Numbers ginawa ito posible upang ilarawan at
sukatin ang dami, bilis, ..., ang paglikha ng matematikal na konsepto. Tagapag-ingat tagapag-alaga ay
naniniwala na numero ay isang pangunahing pundasyon ng talino ng sangkatauhan.

Numbers ay ang mga pundasyon matematikal na konsepto na ang sangkatauhan gamit upang lumikha ng higit
matematikal na konsepto. Mga Bilang humantong sa agham ng pagpapagana sa amin upang mag-advance at
maunawaan ang higit pa at higit pa sa 1 NG DIYOS ' s creations. Numbers binuo civilizations at sirain ang mga
ito. Ang ikot ng panahon ng "Beginning, End at Recycling".

Mga Bilang pinapayagan pagbilang:

Daliri sa isang kamay 1, 2, 3, 4, 5. resulta (Simbolo: =) 5 daliri.
pagdaragdag ( simbolo: +) ay nagbibigay-daan upang sumanib higit sa 1 pagbilang resulta.

Daliri sa 2 kamay 5 + 5 = 10 daliri sa parehong kamay.
bawasin ( simbolo: -) ay nagbibigay-daan upang mabawasan ang isang nakaraang resulta. 1 kamay na may
5 daliri ay 1 daliri cut-off (Aksidente) : 5-1 = 4 daliri ay ngayon sa kamay.

Ang pag-multiply ( simbolo: •) ay nagbibigay-daan (Mas simple) pagbibilang halaga ng simi- lar item. Daliri sa 3
mga kamay 3 • 5 (Mas simple pagkatapos ay 5 + 5 + 5) = 15 daliri sa 3 mga kamay. Kapag ng pag-multiply ang
parehong numero ng paulit-ulit ng isang kapangyarihan
notation ay ginagamit: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 kapangyarihan ng 5) = 32 ang ikalimang kapangyarihan ng 2.

paghati ( simbolo: /) ay nagbibigay-daan portioning ng mga nakaraang resulta. 3 mga kamay ay may 15 mga daliri. 1
kamay ay 15/3 = 5 daliri. Mga Bilang payagan ang paglikha ng isang pagkakasunud-sunod ng mga numero 0, 1, 1,
2, 3, 5,

8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (Simbolo: ...) pagkatapos ng 2 paunang mga numero, ang bawat numero ay
ang kabuuan ng 2 naunang mga numero. Tagapag-ingat Guardian gamitin ang batayang 10 likas na numero
ng sistema. Ang 1 digit na simbolo na ginamit: 0 (Zero) , 1 (Isa) , 2 (dalawa) , 3 (Tatlong) , 4 (Apat na) , 5 (Limang) , 6 (Anim
na) , 7 (Pitong) , 8 (Walong) , 9 (Siyam) . Numero: 0, 2, 4, 6, 8 ay tinatawag na

kahit na ; 1, 3, 5, 7, 9 ay tinatawag na kakaiba . Matapos 9, 2 digits (Na tinatawag na 10 ni) ay ginamit:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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ang 0 ilagay sa kanan ng alinman sa mga 9 mga numero ay lumilikha ng isang 2 digit na numero na tinatawag na 10
ni (Sampung ni) eg 70 . Dalawa 00 ay tinatawag na 100 ni (Ni daang) ,

eg 700 . tatlo 000 ay tinatawag 1000 (libo) , eg 7000 . Tuwing 3 mga numero binibilang mula
sa kanan ay pinaghihiwalay ng isang kuwit eg
1,000,000 (1 milyon) .
Per-sentimo ( simbolo:%) Nangangahulugan daan-daan. Ang isang 100 bahagi ay maaari ring ipinahiwatig bilang
isang per-sentimo eg 7/100 = 7% o decimal 0.07 (.) Isang tuldok ay ginagamit upang ipakita ang mga halaga ng
mas mababa sa 1 eg 0.1 (Tinatawag Decimal) .

0.1 (Decimal) maaari ring ipinahiwatig bilang isang fraction gamit ang division symbol 1/10 0.1
= 1/10 o per-sentimo 10%
Mga numero ay ginagamit sa geometriko disenyo: 3 pinapanigan Triangle, 4 sided Square,
Parihabang, 5 sided Pentagon, 6 sided Hexagon, 7 sided Heptagon (Simbolo ng 1
PANANAMPALATAYA) , 8 sided Octagon. Square² (2 dimen- minsang) , Cube³ (3 dimensional) ,
Cone, silindro ...

7 ay banal sapagkat kinuha ito 1 DIYOS 7 araw * upang lumikha ng Pisikal Universe at
katauhan. 6 na araw ng trabaho +1 natitirang araw = 1 linggo.

* Tandaan! 1GOD ' s linggo ay naiiba mula sa CG Kalender ibaba.
Araw 1 Araw 2 kalagitnaan ng linggo Araw 4 Araw 5 week-end Masayang araw
1 NG DIYOS nais ni 7 Tribes . Na nagreresulta sa 7 Provinces ~
1 PANANAMPALATAYA batay sa 7 Scrolls ~ simbolo: pitong sulok (7 panig, 7 mga anggulo)

1 Church : Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay may 7 independiyenteng

panlalawigan administrations (Orackle) ~ 7 Evils ay tao failings, ang 'Chain of
Evil' ay may 7links ~ 7_7 Panuntunan: isang komite ng 7 HE at 7 SHE ~ A 7 pinapanigan, 7
angled Polygon: Heptagon simbolo ng pagkilala ng 1 PANANAMPALATAYA at 1 Simbahan: Universe
Tagapag-ingat tagapag-alaga
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DAPAT - MERON:
1 NG DIYOS Ipinakita sa amin ng mga numero at kung paano gamitin ang mga ito. ang
sangnilalang [7 araw weeek (Time-pagsukat) : Work 6 na araw, pahinga 1 araw (Time-management)
]. 1 NG DIYOS 'S trabaho

- ethic rin ni Humankind work-wasto.
Matuto & Turuan ang mga Numero ibig sabihin, matematikal na concepts, lumikha ng geometriko disenyo. Gumamit
ng mga numero para sa mental na pagbibigay-buhay (mabuting kalusugan) . Maglibang sa mga numero. Mahalin

ang Banal 7.

Mga Bilang nangangahulugang 0 Mula sa wala 1 NG DIYOS nilikha ang pisikal na Uniberso. Zero
ay ang bilang ng paglikha. Negative: Zero ay ang bilang ng pagkawasak.

1 Ang simula, sa pagiging una, ang 1 at lamang. 1GOD 1FAITH 1Church.
Negative: Ang pagtatapos, ini-huling, endangered. Ang maraming.
2 Harmony, Banal na pag-aasawa, isinangkot, twins. Negative: Kawalan ng pamahalaan, na
pagbubukud-bukod, pornograpiya, buhay na walang asawa.

3 Time tatsulok, 3 haligi ng relihiyon ( 1GOD 1FAITH 1Church) .
Negative: 3 ay isang karamihan ng tao.
4 4 season (Spring, tag-araw, tag-lagas, taglamig) ng taon, quattro taon, 4 direksyon (Hilaga, silangan, kanluran,
timog) , 4 mga elemento (Apoy, lupa, hangin, hangin) , Parisukat, cube, nakabalangkas na mga panuntunan. Negative:
pagkalito, walang mga panuntunan, kakulangan ng pagkakaugnay-ugnay, batas Murphy.

5 Vision, pangunguna, matiyaga, action. Negative: maiwasan, roving, kawalang-interes.

6 Group, komunidad, panlipunan katarungan, kapitbahayan relo, simbahan.

Negative: Hermit, paghihiwalay, elitista, yaman-aparteid, gangs.
7 pagmumuni-muni, 1GOD 's pinakabagong mensahe ng Law Giver Manifest, IP

(Intellectual property) , Manghula ka. Negative: Fantasizing, nagmimithi-iisip, mga pekeng
mga mensahe, copyright, patent.
8 Justice, career path, pananagutan, pagtitiwala. Negative: Kawalan ng batas, walang trabaho,
kahilawan, sira, kasinungalingan.
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9 Taong tanyag sa lipunan, masayahin, friendly, pampublikong pagsasalita. Negative: Loner, mainit ang ulo,
hindi madaldal.

NUMBER panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka
abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Salamat 'mo para sa mga numero
Mga Bilang makakatulong sa amin na maunawaan ang Universe numero upang
makatulong sa custodian tungkulin guardian numero para sa mental na
pagbibigay-buhay at masaya Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng
Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag kinakailangan!

Affirmation 7:
Mayroong isang Afterlife at may mga anghel.
Para sa mga kamag-anak, mga kaibigan at komunidad doon ay grieving na-obserbahan.

pagpapakilala
1 NG DIYOS Nais ni ng sa amin upang maniwala sa isang Afterlife, Paghuhukom araw, ang Eternal Soul,
Reinkarnasyon at Angels. Afterlife nagsisimula sa isang pagsusunog ng bangkay upang matiyak na ang Soul
ay inilabas. Soul Ang nakumpleto na nito Mission. Ito ay handa na upang iwanan ang pisikal na katawan at
lumipat sa sa Afterlife. Para sa mga kamag-anak, mga kaibigan at komunidad doon ay grieving na-obserbahan.

Afterlife nagsisimula sa isang pagsusunog ng bangkay upang matiyak na ang Soul ay inilabas.

Cremation release ang Soul. Fire cleanses pagsira katawan lalin at bitawan ang Soul
upang lumipat sa Espirituwal Gate.
Pagkatapos ng kamatayan ng Relive Magandang Panalangin o Relive Bad Panalangin maaaring
gamitin. Ang mga panalangin hilingin 1 NG DIYOS upang gantimpalaan o parusahan ang isang
tao.
Dakong Libingan ng mga hindi katanggap-tanggap ang mga ito ay recycled para sa iba pang mga layunin.
A Gatekeeper Angel nagpapasya kung upang salubungin ang Soul o ipadala ito
pabalik. Isang madilim Gate ng Soul napupunta pabalik. Ang isang maliwanag na
Gate ng tinatanggap Soul ay may Araw ng Paghuhukom.
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Sa Paghuhukom-Araw 1 NG DIYOS tanong ang Soul.
Pagkatapos ng pagtatanong sa Soul gumagalaw sa sa
Kadalisayan-Scale.

A Soul relives kanyang 'bad at magandang karanasan sa
buhay. Pagkatapos sila ay inilipat sa mga karanasan sa
buhay Vault.
Alinman sa Soul ay makakakuha ng isa pang katawan, ay Reincarnated.
O kaya ang Soul ay nakakolekta na ng sapat na Buhay-karanasan upang maging
walang hanggan (Angel). An Angel ay nagsisimula sa pagiging Guardian pagkatapos ay
manggagapas at sa angkop na kurso Gatekeeper.

May iba pang mga Angel ( masyadong kumplikado upang maunawaan ng mga tao)

1GOD tawag sa Espirituwal Universe: 'Heave N'!
Langit ay kung saan kaluluwa maging 'Walang hanggan'.
1GOD tawag Eternal: 'ANGHEL' !

SOUL nakuha mo 1
1 NG DIYOS ay ang orihinal na kaluluwa at Eternal Soul . Soul ay espirituwal.
Ang Original Soul ay 1 NG DIYOS parehong mabuti at masama.
1 NG DIYOS nilikha ng 2 uri ng Mundo. Isang Espirituwal: 'LANGIT' at isang pisikal: 'Uniberso'. Sila ay
kapwa may umiiral na umaayon sa bawat isa. Sa araw 4 ng paglikha 1 NG DIYOS Ibinigay sa bawat
pisikal na buhay form ng isang espirituwal na kasamahan. A Soul! Nakakuha ka 1.

Tandaan! pisikal na cycle ng tao Ang Soul ay nagsisimula sa: Birth> lumalagong> learning> multiply>
pagtuturo> namamatay> pagsusunog ng bangkay.
Bakit ako umiiral? A kaluluwa ( Inyo) mula sa Espirituwal Universe ay makakakuha ng pagtuturo nito (mula sa 1
DIYOS) sa kung ano ang Buhay karanasan (Emosyonal at pisikal na) ito ay upang magkaroon sa pisikal na
Uniberso. Ang mga tagubilin ay hindi malinaw na bilang ay inaasahan mula sa isang di-sakdal na Uniberso. Ang
pagbibigay ng Soul flexibility para sa pagkumpleto ng misyon nito. Upang makumpleto ang misyon nito sa pisikal
Universe ang Soul ay nangangailangan ng pisikal na hitsura (Katawan mo) . Ang dahilan para sa Iyong pag-iral ay
upang makatulong sa Iyong Soul makakuha ng mga karanasan sa buhay na kailangan nito upang makumpleto ang
kanyang misyon.

Mga karanasan sa buhay Isasama kaganapan mong matandaan hanggang ang iyong mga namamatay na araw o
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pagkawala ng memorya. Ang mga kaganapan ay dramatic happy (katuparan ng pangarap...)

o malungkot (Malubhang aksidente ...) , Pagbuo ng karakter. Tagapag-ingat Guardian
naniniwala na ang bawat indibidwal ay dapat i-record ang kanilang Life- karanasan at ipasa
ang mga ito sa: Knowledge Continuity
Bakit ang ilang mga tao mamatay bata? Ang mga karanasan Life misyon ng Ang iyong Soul ay maaaring
makumpleto sa isang maagang yugto (Kamusmusan) ng pagkakaroon. Sa tuwing ang isang karanasan Life
misyon ay nakumpleto ang katawan ay dapat na mamatay. Iyon ay kung bakit ang mga tao mamatay sa iba't
ibang edad.
A kaluluwa pagkatapos ng pagpasok ng isang pisikal na buhay form ay bibigyan ng isang 'Mission'
mula sa 1 NG DIYOS . Ang misyon ay upang makakuha ng tinukoy na 'Life- mga Karanasan. Soul Ang
naghahatid ng mga ito sa ang ' kadalisayan Scale '.

A Soul ni pisikal na katawan ay may upang gumawa ng buhay nakararanas maaari.

Ang Soul relasyon sa ito ay pisikal na katawan ay madaling matuyo at hindi lubos na
tulad ng Uniberso.
A kaluluwa at pisikal na katawan ay may 2 anghel na nakatalaga sa kanila, pareho ng mga ito, Guardian Angel.
1 nagbabantay ang misyon (Eg isang katawan ay may isang aksidente hindi bahagi ng misyon, ang katawan ay
namamatay, ang 1 st G.Angel gumagawa ng isang himala mangyari. Ang parehong katawan at misyon ay
nai-save) . Ang iba pang mga Angel pagsusuri ' (Temtation) ang kapanahunan ng Soul at ang kanyang moral na
lakas (Konsensiya) .

kapag ang kaluluwa ' misyon ay nakumpleto ang pisikal na katawan ay
namamatay. Soul Ang gumagalaw hanggang sa ang maliwanag na
Espirituwal-Gate. Isang madilim na Espirituwal Gate ay nangangahulugan na
ang 'Gatekeeper Angel' send ni ang Soul pabalik (Hindi kumpleto misyon) .

1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

SOUL Panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Pakiramdam ko
walang laman, nawala, walang layunin
Isang hamak na tagapag-ingat tagapag-alaga na struggled upang maging mabuti Isang
magkano ang mga mahal sa tao na matupad ang kanilang misyon Fire pinakakawalan nito
isang ito Soul para sa Araw ng Paghuhukom Ang isang natatanging Soul napalampas Para
sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan
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Ang panalanging ito ay sinabi matapos ang isang tao ay namatay. Ay ginagamit sa End-portal
ceremony sa Crematorium.

pighati
Pangungulila ang estado ng pagiging malungkot dahil may isang miyembro ng pamilya o kaibigan ay namatay. Kapag
ang isang tao ay namatay ang kanilang katawan ay may isang autopsya, pagsusunog ng bangkay at isang Estate.
Ang Soul ay nagsisimula Afterlife. Ang mga tao na cared tungkol sa mga namatay ay nasa isang estado ng
pangungulila. Pangungulila dumating sa iba't-ibang emosyonal na yugto. Ang pinaka-matinding pagkatao Pighati.

pighati mabata emosyonal na sakit matapos ang isang Pagkawala. Pighati ang pinaka
masakit at karakter na gusali na karanasan sa buhay ng isang tao ay maaaring makaranas.
Isang sandali ang lahat ng bagay ay normal, at pagkatapos ay kami ay magdusa isang
pagkawala at halos hindi mabata emosyonal na sakit. magdasal (Pighati Panalangin) patuloy
na manalangin. Patuloy na manalangin sa lahat ng mga yugto ng kalungkutan! Ito ay
tumutulong!

ang 1 st reaction siguro numbed kawalang-paniwala. Ito ay hindi maaaring mangyari. 'Hindi ko balak na ito.' Paghihiwalay,
privacy ay kinakailangan, panghihina ay normal.
Susunod na galit ay nadama sa ang sanhi ng kalungkutan, ang iba, sa sarili, NG DIYOS . grieving Ang
nararamdaman panghihinayang tungkol napalampas na mga pagkakataon. Indulges sa sarili awa, self sisihin. Ang
ilang mga yakap Addictions (Hindi) . Huwag manalangin!
Pagkatapos ay ang nakikipagtawaran sa NG DIYOS at kapalaran ay nagsisimula. Kung nangangako ako upang
baguhin o gawin ito o na kalooban na baligtarin ang Pagkawala o aalisin ang sakit.
Pagkawalang-taros na nagreresulta sa nagmimithi-iisip. Huwag manalangin!
Memories humantong sa reminiscing, pagmuni-muni at muling dinalaw ang nakaraan.
Pagsasakatuparan ng Pagkawala sinks in. Pamamanhid, bouts ng kawalan ng laman, walang pag-asa at
depresyon mangyari. Huwag manalangin!
Sa kalaunan pamamahala ng kalungkutan nagbabago. Ngayon ito ay oras upang normalize, makipagkonek
muli sa buhay sa paligid mo. Interes sa kapaligiran nagbabalik.
Sana ay babalik at pagpaplano ay nagiging mahalaga. Makipag-ugnayan muli! Mga kaibigan, pamilya, komunidad
naghihintay sa iyong pagbalik.
Pumunta sa labas. Maganda ang buhay! Ibon ay awit ng Araw ay sumisikat, pumunta
out Ilagay sa armonya!
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Paano makatutulong ang iba? Pagpalakpak up ay hindi tutulong, pakikiramay ay hindi tutulong, pagkaunawa ay
hindi tumulong. Pasensya at suporta ay makakatulong.

1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

pighati panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Mangyaring
Welcome isang miyembro ng aming komunidad Aking mga mata ay lubog sa tubig na
may luha

Ang aking puso ay paglabag sa ilalim ng intolerable sakit Mangyaring aliwin ako, ng
pag-asa sa akin at layunin Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1
st

pangalan)

Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan
Gamitin panalangin na ito matapos ang pagkawala ng isang mahal sa isa!

pagsusunog ng bangkay
Ang isang katawan ng tao ay may simula at katapusan. Sa huli ng isang Soul
Kailangang ma-pinakawalan. Upang matiyak na ang Soul ay inilabas at Afterlife Posible
isang katawan ng tao ay dapat na-cremate.
Kung ang isang Soul ay hindi inilabas ito ay umiiral sa limbo tulad ng Ghost.
pagsusunog ng bangkay ay hindi lamang kailangan upang magbakante ang Soul ngunit din para sa mga
kadahilanang pangkalusugan. Ang pagsusunog ng bangkay apoy cleanses pagsira mapanganib na mga
bakterya, mga virus, insekto larvae at fungi na maaaring naninirahan sa katawan.

ang ' crematorium ' ay isang serbisyo pasilidad Provincial Public.
pasilidad ay nangangasiwa Morgue, End Portal at hardin.
Narito ang mga patay ay isang lapa, ikaw fare welled at recycle.
Morgue: Lahat ng pumanaw ay transported sa morge para sa autopsy.
autopsy ay kailangang magtatag ng dahilan ng kamatayan, pagkakakilanlan ng namatay at kasama ang isang
toksikolohiya upang maitaguyod kung ang katawan ay nakakahawa sa anumang paraan at maaaring may
impeksyon sa isa pang tao. Ang Paghahanap ng mga nagpapasya kung ano ang mangyayari susunod.

Ang isang natural na kamatayan paghahanap, ang katawan ay ililipat sa 'End-Portal. Ang isang
kahina-hinalang pagkamatay paghahanap ng katawan ay inilipat na sa 'cil' (Kriminal pagsisiyasat Lab) . Ang
isang nakakahawa kamatayan paghahanap ng 'Provincial Defense at Emergency center' (PDEc) ay
humanda. PDEc Picks up ang katawan at nalalapat katuturang kuwarentenas.
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Cannibalize ang katawan ng tao bago sa panahon o pagkatapos
autopsy imoral ay kriminal. Cannibalize ay pag-aalis ng bodyparts,
body fluids, itlog at tamud.
Body bahagi cannibalizing ay isang krimen: MS R7
Tapusin Portal: Pagkatapos matanggap ang isang katawan ng kremator ang naghahanda ng katawan at estate
pamamahagi ng impormasyon para sa pagtingin. Ang bawat katawan ay inihanda sa parehong paraan walang
mga pagbubukod. A naked body (Mga tao simulan ang buhay naked nilang tapusin ang buhay naked) sakop ng
isang linen sheet ng kulay ng oliba na may lamang ang ulo na nakikita ay nakalagay sa isang plain karton ataul.

Ang isang pagtingin sa petsa at oras ay nakatakda sa sinumang tao ay maaaring dumating upang sabihin paalam.
Manonood ay maaaring manalangin nang tahimik gamit ang Soul Panalangin at Relive Magandang Prayer
o Relive Bad Panalangin, Kalungkutan Ang panalangin.

Ang kremator Nagtatakda ng petsa at oras para sa Cremation. isang afterlife
gulo ay ginanap sa pamamagitan ng isang nakatatanda mula sa pinakamalapit na Gathering.
Ang kabaong ay sarado pagsusunog ng bangkay nalikom. A pinakawalan Soul ay nagpasok ng isang naiilawan
up Espirituwal Gate tinatanggap sa pamamagitan ng Gatekeeper ... Tagapanangis ay makakatanggap ng isang
plaka sa bawat iuwi.

1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!
relive Magandang panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan)
Ang mga kahilingan na ang Mabuting (Pangalan) Matagal nang tapos nararapat dagdag na
pagkilala (Pangalan) ay kumakatawan sa mabuting katauhan ay may mag-alok, isang
inspirasyon sa iba Mayo (Pangalan) relive (Number) ulit sa buong kagalakan ng mga
tatanggap 'ng mabuting gawa Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng
Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit para sa isang Magandang tao bago o pagkatapos ng pagsusunog ng bangkay

relive Bad panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan)
Kahilingan na ang masamang (Pangalan) Matagal nang tapos nararapat dagdag na
punishing (Pangalan) kumakatawan Evil isang dungis sa
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Katauhan ng isang karima-rimarim kasuklamsuklam isang halimaw na tao May mga masasamang (Pangalan)
relive (Number) ulit ang lahat ng mga paghihirap ng mga biktima Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang
Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit para sa isang Bad tao bago o pagkatapos ng pagsusunog ng bangkay

Crematorium Hardin: Ang isang katawan ay recycled sa pamamagitan ng
pagsusunog ng bangkay abo. Ang umaga pagkatapos ng pagsusunog ng bangkay
abo ay kumalat sa ibabaw ng Crematorian hardin.

Abo ay hindi maaaring kinuha ang layo. Sila ay laging kumalat sa
ibabaw ng Crematorium hardin.
Tandaan! Bilanggo na mamatay sa pagbabagong-tatag ang kanilang mga abo ay kumalat sa ibabaw
ng Crematorium pag-aabono.
pagsusunog ng bangkay ng iba pang mga bagay na ginagawa lamang ang nalalapat kung ang kanilang mga
pisikal na presensiya ay hindi ginagamit sa anumang paraan ng recycling. para sa pagsusunog ng bangkay (Mga
alagang hayop, kahit ano may lason, sakit ..) . Talaga pagsusunog ng bangkay ay katulad ng para sa mga tao. Hindi
pagsusunog ng bangkay (Kahit ano makakain o recyclable, composting materyal na ...) .

Sementeryo libing pagdiriwang ng mga pagano!
Sementeryo libing ay hindi katanggap-tanggap dahil ang isang
lumalaking populasyon ay ang paggamit ng lupain mas
kapaki-pakinabang. Libing ay maaaring lumikha ng Ghosts sa
pamamagitan ng hindi ilalabas ang isang Soul. Sementeryo
libing ay napaboran sa pamamagitan masamang elitist nagpapakitang-gilas:
Mamahaling kabaong, mahal karatula, magarbo landscaped
mausoleum.

Preservatives sa pagkain titigil katawan mula sa decomposing pagtigil ng muling paggamit ng mga libingan. Graves
hikayatin ang krimen, robbing at paninira. Napapabayaan libingan maakit ang vermin, .. ang mga ito ay kahihiyan.

Wala nang bagong mga Dakong Libingan. Umiiral na mga Dakong Libingan sarado at utong up. Mga
labi ay dapat cremated at kumalat sa ibabaw ng Crematorium hardin. Ang lupa ay upang gamitin para
sa ibang layunin.

pagsusunog ng bangkay ay ang tanging katanggap-tanggap na uri ng libing!
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araw ng Parusa isang bahagi ng 'Ikot ng simula at pagtatapos at recycling' (Day2) . Ito
ay ang ika-2 yugto ng Afterlife.
A Soul ay inilabas sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsusunog ng bangkay. Ang isang tinatanggap Soul ay
pagkatapos ay questioned sa pamamagitan ng 1 NG DIYOS:

1 NG DIYOS Nais ni ipinaliwanag kung ano ang alam ng mga tao ay patuloy na naipon at kung
paano kaalaman na ito ay ginamit para sa kapakinabangan ng mga lokal na tahanan, kapaligiran at
komunidad.
1 NG DIYOS Gusto ni ipinaliwanag kung paano ang kanyang pinakabagong mensahe ay heeded, aplied at
ipinahayag. 1 NG DIYOS Nais ni sa lahat na marinig ang mensahe at ipamuhay ito. 1 NG DIYOS ay nanonood!

Libo-libong mga taon ng Evil ay darating sa isang dulo. 1 NG DIYOS Nais ni ipinaliwanag kung paano
ang mga tao na nakatulong sa Cage Kasamaan.
Tandaan! A Soul ay hindi maaaring gumamit ng excuses, maglaro pipi o magsinungaling sa 1GOD.
Matapos na nagpapaliwanag ng Soul ay praised sa pamamagitan 1 NG DIYOS para
sa kanyang Magandang gawa at reprimanded para sa mga failings. A Soul
gumagalaw sa sa Kadalisayan Scales.

Paghahanda para sa Judgmentday!
Matuto pagkatapos Turuan; humingi, pakinabang, ilapat ang kaalaman ng lahat ng iyong live. Gamitin ang lahat
ng Kaalaman sa manirahan sa Harmony sa iyong sarili, pamilya, komunidad at Kapaligiran. Pagkatapos ipasa
ang mga karanasan sa buhay bilang Kaalaman Continuity (Pamilya, trabaho) .

Basahin, sundin (Paulit-ulit na basahin, absorb, mag-isip, at pagkatapos ay kumilos) , i-promote (Sabihin sa lahat ng
tao) ang " Law Giver Manifest " 1 NG DIYOS ' s pinakabagong 'Mensahe'!
Ipagwalang-bahala ang lahat ng iba pang mga relihiyosong mga publikasyon.

MAGPAKABAIT PUNISHEVIL
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A 'Kadalisayan Scale' weighs ng isang Soul ni mabubuting gawa at hindi ito maganda gawa. Ito ay
gumagawa ng Soul relive ito ni gawa. karanasan Life A Soul ni ay inililipat sa Kadalisayan-Scales:
Left side hakbang mabuti gawa

Right side hakbang wrongs

Ang kaliwang bahagi ay down ( EEE ) nagawa pa mabuti .
Ang iyong kaluluwa relives ang lahat ng magandang bagay na ginawa mo at ang mabuting damdamin na ang
tatanggap ng iyong mabuting gawa mararamdaman. Ang iyong kaluluwa ay hindi lamang relive ang mabuting
damdamin na ang tatanggap ng iyong mabuting gawa nadama ngunit din ng kagalakan ang kanyang / kanyang
pamilya, mga kaibigan at mga alagang hayop mararamdaman. Ang iyong magandang mga damdamin ay
maaaring pahabain ng panalangin mula sa mga tatanggap ng iyong mga mabuting gawa na humihingi 1

NG DIYOS i-multiply ang relive magandang karanasan.

Ang kanang bahagi ay down ( EEE ) nagawa pa masama gawa.
Makikita mo relive ang paghihirap at sakit ang iyong mga biktima mararamdaman. Hindi mo lamang ay relive
ang paghihirap at sakit ng iyong direktang biktima kundi pati na rin ang mga paghihirap at sakit ng hindi
direktang biktima (Pamilya, mga kaibigan, mga alagang hayop ..) .
Ang iyong matinding paghihirap ay maaaring pahabain ng panalangin mula sa mga biktima na humihingi 1 NG
DIYOS upang i-multiply relive masamang gawa.

Eg John Howard ng Maton mula sa Down ilalim. Ang isang punong malupit na invaded 4 na bansa
kasama ng kanyang mga kriminal na ka-. Sila ay raped, tortured, nasugatan at pinatay (Sanggol, mga
bata, mga ina, ama, lolo at lola) 10 ng libu-libong mga tao. Nawasak at plundered mga lugar ng
trabaho, paaralan

at mga tahanan nag-iiwan 100 ng mga libo-libo tirahan at milyon-milyong naging refugee. Evil Johnwill relive
bawat isa at lahat ng tao ay naghihirap sa lahat ng mga milyon-milyong ng mga ito. Tagapag-ingat Guardian
nanalangin, tinanong nila 1 NG DIYOS upang makinig sa aming Relive Bad Prayer.

Kapag ang reliving huminto sa Soul ' s kasalukuyang
memory ay mabubura at inilipat sa isang

Buhay xperiences Vault.
A Soul ay ngayon Reincarnated at nagpasok ng isang bagong pisikal na buhay form.
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muling pagkakatawang-tao
Muling pagkakatawang-tao ay ginagamit bilang pag-aaprentis sa pamamagitan ng isang kaluluwa patungo sa
pagiging isang Angel. Ang pagiging isang baguhan ng isang Soul ay sa isang pag-aaral curve nakadapa sa error.
Bilang isang resulta karanasan sa buhay ay maaaring mabuhay hanggang sa kanyang buong potensyal. Ang isang
katulad na karanasan sa buhay ay kailangang ma-naranasan.

Previous karanasan ay nagkamit mula sa anumang uri ng mga form ng
buhay (Bacteria, insekto, halaman, hayop, tao) .
Nakalipas na karanasan sa buhay at ang anumang hindi natapos na ay ginagamit
upang matukoy ang susunod na misyon ng Soul at sa kung saan ang buhay form na
ito ay Reincarnated (Hindi kinakailangan ng tao) .

A Soul ' s Life Karanasan maipon hanggang sa may sapat na upang makumpleto
ang Apprenticeship at maging Angel.
Tandaan! Muling pagkakatawang-tao ay nagtatapos kapag ang Soul ay magiging isang anghel

( Walang hanggan ) na may infinitive afterlife in lANGIT .

ANGHEL
Ang isang bagong kwalipikadong Angel ay tinatanggap sa Langit sa pamamagitan ng 1 NG DIYOS , nagiging

Walang hanggan at ibinigay makalangit na pleasures 1 st sa mga ito ang pagiging ' Gabay na anghel '. Everytime
isang bagong Angel ay magiging isang walang hanggan. May mahusay na meriment (Musika, pagkanta,
pagsayaw, pagtawa ..) sa langit.
' Gabay na anghel ' ( GA) subaybayan kung gaano misyon ng isang Soul ni ay
progressing. GA makagambala kapag ang isang kaluluwa ligaw na mula sa kanyang
misyon o mga kaganapan nagbabanta sa kanyang misyon. GA paraan ng
panghihimasok: konsensya, mga himala, vision.
Tandaan! GA ni ay ang tanging anghel na maaaring gumawa ng kanilang mga
sarili makikita ng mga tao at ang lahat ng nilalang na ito.
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A Soul at ang kanyang pisikal na kasamahan (Katawan) may 2 Guardian Angel itinalaga sa kanila. 1
nagbabantay ang misyon sa iba pang mga pagsusuri ' (Tukso)

ang kapanahunan ng Soul at ang kanyang moral na lakas (Konsensiya) . Labanan ang tukso at
makinig sa iyong konsensiya!
A Soul ay nakumpleto ang misyon nito, ang isang Gabay na anghel sinasabi
nito sa Araw ng Paghuhukom ay napipintong.
Kuwentong Bayan inilalarawan ng pag-uugali ng isang Guardian Angel bilang
Reaper o Anghel ng Kamatayan! Ang Kaluluwa ay mapuputol nito bono sa
kanyang katawan. Flashbacks 'mangyari ang Soul ay nagsisimula paglipat
patungo sa isang mainit-init na maliwanag na ang lahat ng embracing
liwanag.
A bantay-pinto nagpapasya kung upang salubungin ang isang Soul o ipadala ito
pabalik. A Gatekeeper sumusuri sa bawat papasok Soul kung ito ay nakumpleto na ito
ay Mission at nakahanda na, na dumating in. Dapat isang misyon na hindi natapos ang
Soul napupunta pabalik sa katawan (Walang katawan upang bumalik, ay bibigyan ng
isang bagong katawan) .

bantay-pinto pinangangasiwaan: Araw ng Parusa, Kadalisayan-Scale, Buhay ay
nakakaranas Vault at mag-asikaso Guardian Angel .

May iba pang mga Angel ( masyadong kumplikado upang maunawaan ng mga tao)

1 NG DIYOS 'S pagpapalawak ng Uniberso Nais ng higit pa Angel!
1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

afterlife panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka
abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Paniniwala sa isang Afterlife
Paniniwala mayroong isang Eternal Soul paniniwala sa muling pagkakatawang-tao
Paniniwala may mga anghel Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng
Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag kinakailangan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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pumanaw
A Namatay na tao ay may isang komunidad afterlife:

Estate, Knowledge Continuity, Heritage at Tradisyon. Estate ay
ipinapasa sa naipon na kaalaman, mga karanasan sa buhay,
pamana, tradisyon ng pamilya at Alaala. Estate ay hindi pumasa
sa Position (Nagtatapos sa pagkamatay), kapangyarihan
(Nagtatapos sa pagkamatay) , Ang lahat ng Kayamanan
napupunta sa Gobyerno Revenue.

Isang namatay na tao na itinaas ang mga Bata (Sarili, pinagtibay, kinakapatid)
nagiging 'walang kamatayan'! Yaong na hindi, 'Huwag'! Mga bata gumawa ka ng 'walang kamatayan'!

Pag-aaral ng paksang assignment ( makita Study)
A

afterlife

katapusan
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