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Begin
Het geloof in 1 God geeft ons de 1 GELOOF! 1 FA  ITH

is onze morele kracht.
Geloof is een emotionele behoefte. 1 GOD wilde alleen maar 1 GELOOF! Voor Custodian
Guardian 1 geeft het geloof morele kracht. Het geeft ons kracht uit te leggen. begeleiding,
moeten doen, gebed, Learn & Teach, gemeenschap behoren.

absorberen de 1 GELOOF zodat je hart kan raken en uitgegroeid tot een vast
onderdeel van je denken. Denken en leven van de 1 GELOOF elke dag elke dag. Laat
1 GELOOF invloed op je acties of ze nu bewust of onbewust.

Aanbidden 1 GOD gebruik van relevante gebeden.

Mensen met een geloof zijn gezegend, 1 GOD van hen houdt.

Mensen zonder geloof leven verspild nutteloos leven.
De 1 GELOOF tot stand is gekomen:

De bescheiden schrijver merkte de steeds toenemende verspreiding van corruptie, immoraliteit en
hebzucht. Het veroorzaken van leed, ellende lokaal als over de hele wereld. De bescheiden schrijver
vroeg: "Waarom GOD “? “Please help Dear

GOD ”. “ GOD Wat kan de mensheid doen om te voldoen aan zijn lot”?
Voor een lange tijd ontvangen de nederige schrijver geen antwoord. Op een dag de nederige schrijver
voelde een overweldigende aanwezigheid. De schrijver kreeg een bericht via een gedachte. “ Ben je
klaar om het antwoord te accepteren ”.
De bescheiden schrijver kreeg een verschrikkelijke pijnlijke hoofdpijn, overwon door angst, hij moest gaan
liggen.
Na verloop van tijd weer gebeurtenissen in de wereld maakte de nederige schrijver adres

GOD vraagt zijn gebruikelijke vragen. Geen antwoord, 3 dagen later was de overweldigende
aanwezigheid terug, met de vraag de nederige schrijver dezelfde vraag. Opnieuw de nederige schrijver
was bang om te beantwoorden.

De tijd verstreek de nederige schrijver werd weer boos op het leed en de ellende in de
wereld. De bescheiden schrijver knielend, keek op en zei: "Geachte GOD Ik geloof in U en
alleen u, ik ben klaar om het antwoord”te ontvangen.
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Na verloop van tijd voelde de nederige schrijver aanwezigheid was GOD. GOD

dezelfde vraag gesteld, “ Ben je klaar om het antwoord te accepteren ”.
De bescheiden schrijver voelde angst hem te overwinnen, maar hij antwoordde: “Ja Beste 1 GOD ”.
De mededeling van de bescheiden schrijver ontvangen. Was te schrijven van de gedachten en
maken ze wereldwijd verkrijgbaar, in elke taal. 1 GOD 'S laatste bericht vervangt alle voorgaande.

Alles wordt samengesteld in de “ Wetgever Manifest ”
(LGM) . Het is beschikbaar voor alle te maken. De 'LGM vervangt alle
eerdere berichten waardoor ze verouderd.

De " Wetgever Manifest ”
1 GOD heeft twijfels over de mensheid!

1 GOD eerdere berichten zijn grotendeels genegeerd .
1 GOD waarschuwingen zijn genegeerd.

1 GOD zal de mensheid luisteren! ( zie Prophesy)
Wanneer 1 GOD geïnstrueerd de nederige schrijver op te schrijven en te compileren alle berichten, ' 1
GELOOF ' was geboren. 1 GELOOF is een religieuze, sociale rechtvaardigheid, filosofie. 1 GELOOF ondersteunt
de gemeenschap leven. De gemeenschap opvoeding van kinderen. 1 GELOOF is de enige religie
aanvaardbaar 1 GOD. Elk ding anders wordt achterhaald sekten.

Verouderde culten worden geschuwd! Ze worden vervangen door: 1GOD 1FAITH 1Church Universe
Custodian Guardians. Verouderde culten religieuze geschriften worden vervangen door de
'Wetgever Manifest. Supporters van verouderde culten worden aangemoedigd om te werken: word
Custodian Guardian

Voor de Glorie van 1 GOD en het welzijn van de mensheid.
De 1 GELOOF ondersteunt nummers, ' 7 ' is goddelijk. Menselijk begrip van getallen, wiskundige
vergelijkingen en geometrische symbolen maakte de weg vrij om beschavingen te bouwen. Menselijk
begrip moet verder uit te breiden (Ruimte) .

Bewaarder Guardian geloven dat het fysieke universum en alles
daarin onvolmaakt is door het ontwerp.

Daarom UCG zevenhoek een onvolmaakte 7 hoek,
7 zeshoek de zijden van verschillende lengtes zijn hoeken verschillende graden. Is
de ideale 1 geloof symbool van herkenning.
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De Heptagon symboliseert 1 GOD s onvolmaakt stoffelijk universum en 7 dagen per week. De
7 hoeken symboliseren, de 'Wetgever Manifest van 7 hoofdstukken en 7Scrolls. 7 de
zijkanten symboliseren de 7 stammen en 7 1Church heelal bewaarder beschermers
toedieningen.
1 GELOOF is geschreven op 7 Scrolls :

1.Belief > 2.Obligations > 3.Privileges > 4.Failings >
5.Virtues > 6.Khronicle > 7.Afterlife
Ze maken deel uit van de ' Wetgever Manifest'.
1 GELOOF introduceert New Age time management:

CG (Bewaarder Guardian) Klock ~ Time Triangle ~ Dag Timeline
~ Night Curfew ~ CG Planner ~ CG Kalender ~ Funday thema ~
CG Khronicle ~ CG Quattro Almanac ~ Controle tijd.
Alles in het fysieke universum heeft een begin en een einde. End overgebleven wordt
gerecycled voor nieuw begin (Reïncarnatie) .

Mensen van de 1FAITH zijn aanhang . Supporters komen aan bod als: Bewaarder
Guardian + 1 naam of CG + 1 naam. CG wordt gebruikt bij het sms'en.

1 GELOOF Supporters komen elke week op bijeenkomsten. Ze proberen om nieuwe mensen te
brengen. Ze bidden:

Prayer Challenge
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder voogd (1 st name) verzoeken te helpen bij het omzetten van de
onwetende ongelovige Help de ongelovige krijgen de 1 GELOOF
Dankten u voor deze ervaring van betrokkenheid bij een uitdaging die ik zich inspannen om
meer uitdagingen te maken voor de glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer ze geconfronteerd worden met een onwetende ongelovige.

Einde
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