1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

Итгэл ёс суртахууны үндэс суурь нь нэг хүн тэдний амийг тулгуурлана. Итгэл ёс суртахууны хүч чадал,
бид яагаад амьдарч байгаа бидэнд ойлгоход бидэнд тусалдаг, итгэл найдвар юм.

Итгэл үнэмшил: гүйлгээд 1! 1FAITH суурь.
Кастодиан-Guardian сүсэг бишрэл:
1 байдаг 1GOD HE & Охин аль аль нь хэн бэ

2 1GOD 2 Universe үүсгэсэн & нь хүн төрөлхтний сонгосон

байж физик ертөнцийн Кастодиан
3 Хүний амьдрал түүний үзэл баримтлал нь ариун нандин & нь байдаг

үүрэг нэмэгдэх нь
4 Хүн төрөлхтөн хайж & хэрэглэнэ дараа нь мэдлэг олж авах явдал юм

5 Хууль Өгөгч Манифест өмнөх орлоно
зурвасууд 1GOD илгээсэн

6 Тооллого чухал & 7 тэнгэрлэг
7 нэг авсанд байдаг ба тэнгэр элч нар байдаг

тунхаглаж байна - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) нь тэдний итгэл үнэмшил батлах хүсч
байна: байхгүй 1GOD Тэрээр & Охин аль аль нь хэн бэ

1GOD 2 Universe бүтээсэн ба физик ертөнцийн Кастодиан байх хүн
төрөлхтөнд сонгосон
Хүний амьдрал түүний үзэл баримтлал нь ариун нандин & үржүүлэх
үүрэг байдаг
Хүн төрөлхтөн хайж & хэрэглэнэ дараа нь мэдлэг олж авах явдал юм
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Хууль Өгөгч Манифест өмнөх зурвас орлоно 1GOD илгээсэн тоо чухал & 7 бол
бурханлаг нь авсанд байдаг ба алдрын төлөө Тэнгэр элчүүд байдаг 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн

Энэ залбирал гэртээ ганцаараа, эсвэл долоо хоногт нэг удаа гэр бүлийн хамт (өдөр 1) гэнэ.
Цуглуулалт-д уншдаг.

Дахин баталсан нь 1: байдаг

1GOD хэн юм аль аль нь ТЭР ТЭР

итгэх итгэл 1GOD Ямар ч чөлөөлөх үнэмлэхүй юм. Мянга мянган жилийн турш
1GOD дахин дахин энэ мэдээг илгээв. 1GOD Энэ нь бичээч буулт буюу хазайлт нь тодорхой хүлээн
зөвшөөрөх боломжгүй байна & шүүлтийн өдөр шийдвэрлэх юм хийсэн байна.

дотор 1GOD эерэг HE & сөрөг Охин юм. үед 1GOD
эерэг HE & сөрөг Охин тусгаарлагдсан байсан Физик-орчлон ертөнцийг бүтээсэн. Энэ
салгах гэхэд 1GOD эерэг хүслийг бий HE
& сөрөг Охин бие биенийхээ болж бүхэлд нь дуусгаж, нэгдэх.
1GOD Тиймээс хүндэтгэх idolizing хүлээж 1GOD Ямар ч exe- mptions үнэмлэхүй байна. бусад
шүтээнүүдийг байх нь хүндэтгэлгүй байна. 1GOD Амьдралын & оролддог, disre- spectful ард түмэн
хариуцлага тооцох болно.
зөвлөгөө өгөх: уур бүү хий 1GOD!

үед 1GOD Физик-Ертөнц эерэг бий HE & сөрөг
Охин тусгаарлагдсан байна. HE & Охин нэгдэх Энэ тусгаарлах нь хүслийг бий (Анд) Бүх
болж. Wholeness зүйл оршин тогтнох хэрэгтэй байдаг. Зүйл оршин тогтнох тэргүүн зэргийн
юм.
Хайрлах ба хуурамч шүтээнүүдийг шүтэн бишрэх доромжилж байна 1GOD . Хуурамч шүтээнүүдийн Effigies
шашны мөргөлийн хэрэглэж байж байна. 1GOD Энэ нь хувьслын жим хуурамч шүтээнүүдийг эсэргүүцэх хол
хангалттай хамт ирсэн гэдгийг батлахын тулд хүн хүсдэг. тэдгээрийн тэмдэглэгээ, бунхан, мөргөлийн газар
задлах.

1GOD үзэж байна.
1GOD аль аль нь HE & Түүний бүтээсэн HE & Охин тэнцүү гэж хэн бэ. ТЭР ТЭР

бие биенээ сайшааж & бүрэн & зүйл "эсэн мэнд байх бие биедээ хэрэгтэй. Хэзээ хүний HE & хүний
Охин хамтдаа нэгдэж, тэд байдалд байна 1GOD дүрс. Энэ нь "Бэлгийн-хөгжлийн
бэрхшээлтэй боломжтой биш юм
(Хүүхэд molester, андуурч-хүйс, ижил хүйсийн) зовж шаналсан. Sexual- тахир дутуу
тэднийг хамгаалах, хүүхдийг хамгаалах тусгаарлах байна.
Хуурамч шүтээн амьд эсвэл үхсэн хүн, амьтад болон түүний бусад зүйл байна
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effigy буюу зураг энх тунх байна. Жишээ нь
Хуурамч шүтээн нь: Загалмай, загалмай дээр хүн нь
илүүдэл жинтэй хүн, тахин шүтэх хар тугалга өгүүлсэн элч (Мессиа,
эш үзүүлэгч, Бурханы Хүү) болон тэдний ээж, Гэгээнтнүүд

(Зовоох) , Нь уран зөгнөлт зүйлс-ын тал хувь нь мал, амьтны хагас хүн, цэргийн эрхтнүүдийг,
ургамал, амьтан, газар нутаг (Агуй, хад үүсэх) , элементүүд (Салхи) Эсвэл физик ертөнцийн
дамжуулан хөвөгч объект (Нар, сар, гариг)
одууд (Хэвлэл мэдээлэл бүтээлүүд) ...

Та бишрэн шүтэх үед залбирах эсвэл мөргөл, 1-р сонголт байна: 1GOD !!!

бие биенийхээ эсрэг тэрээр & тэр өрсөлдөгч нь буруу юм. ТЭР ТЭР

Гэртээ эсвэл өнхрөх загварыг ухрах орон нутагт, ажил дээрээ бие биенийхээ эсрэг
өрсөлдөж буруу юм. Roll-ухрах буруу зөрчилдөж байна
1GOD-ийн Зураг төсөл боловсруулах.

HE mistreating & / эсвэл өвдөж Түүний & mistreating / эсвэл өвдөж байна 1GOD
( 1GOD " с Охин хэсэг) . Охин mistreating & / эсвэл өвдөж HE & mistreating / эсвэл өвдөж байна 1GOD (1GOD
" с HE хэсэг) . mistreat байхгүй бол & / эсвэл гэмтээхгүй

1GOD !
1GOD-ийн

дизайн: ТЭРHE
ТЭР
Эцэг,
гэр үзүүлэгч
бүл бий!/ Хамгаалагч юм.
Охин Ээж ээ, асаргаа сувилал / гэрийн эзэгтэй юм.

HE & Тэнгэр хийсэн тэр тоглолтыг!

DO - ёстой:
Бишрэн шүтэх, & мөргөлийг залбирч 1GOD . 1 зөвхөн аль аль нь HE & Охин!

Кастодиан-Guardian олж, бишрэн шүтэх нь залбирч, шүтэж буруу хүмүүст туслах 1GOD ! ( Тайлбар!
Ашиглах Challenge-Залбирал) Шинэчилсэн & одоо шинэ Кастодиан-Guardian хаяна & өнгөрсөн
"Хуурамч-Шүтээнээс" тэдэнд сануулж бүхнийг дахин тусалсан байна. 1GOD харж байна!

Хуурамч шүтээнүүдийн Effigies шашны мөргөлийн хэрэглэж болохгүй. 1GOD
энэ нь хангалттай хувирсан байна гэдгийг батлахын тулд хүн төрөлхтнийг хүсдэг. хуурамч шүтээнүүдийг
эсэргүүцэх & тэдгээрийн тэмдэглэгээ, бунхан, мөргөлийн газар задлах хэрэгтэй.
Хуурамч шүтээнүүдийн ямар ч газар байхгүй. Тэд эсэргүүцэн & гадуурхах байх ёстой. залбирч байна биш,
дэмжлэг, эсвэл хуурамч шүтээнүүдэд бахархаж байна. алдартнууд байна
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Хуурамч шүтээнүүдийн хамгийн сүүлийн үеийн төрөл. Ихэнх нэгний зэмлэн буруушаамаар "алдартнуудын
idolization юм.

Хуурамч шүтээнүүдийн Effigies шашны мөргөлийн хэрэглэж болохгүй. Эдгээр Харь
тэмдэг задалж байх ёстой (Хуурамч шүтээн баримал, дижитал, зураг, үнэт эдлэл, зураг,
гэрэл зураг, нийтлэл, хөшөө бүх effigies дахин ...) .

мөргөлийн бүх хуурамч шүтээн газруудыг нурааж (Сүм,, Сүм, Хураан Агааржуулах, дуган, хийд,
бунхан, сүм хийд, синагогуудад) . орон гэргүй байр, бусад тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг дахин
боловсруулалтад барилгын материал. 1GOD харж байна!

Барилга, гудамж, хот хуурамч шүтээнүүдийн нэрэмжит: тэднийг өөрчилж болно.

зан үйл (Дуу, хөгжим, бүжиг) Хуурамч шүтээнүүдийн шүтэн бишрэх, "Дуусах".

ТАЙЛБАР! Шашны элч нь шүтээн гэж үзэж болохгүй. HE илүү юу ч багагүй чухал
мэдээ юу ч биш нь аврагч юм.

1 Бурхан HE & Охин аль аль нь байна
HE & Түүний бие биенээ сайшааж & бүрэн ба Зүйлийн эсэн мэнд байх бие биедээ хэрэгтэй.
Хүний HE & хүний Охин хамтдаа нэгдэж, тэд байдалд байгаа бол 1GOD дүрс. Энэ нь
зовсон бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй боломжтой биш юм ( Хүүхдийн molester,
андуурч хүйс, ижил хүйсийн) .

HE & Охин орон нутгийн стандарт хэмжээ, загвар, журмыг дагаж мөрдөж байх ёстой. ухрах Rollзөрчилдөж байна 1GOD-ийн Зураг төсөл боловсруулах, хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан биш.

HE & Охин өөрсдийн хувь заяагаа биелүүлж, гэр бүл
эхлэх Ариун-Matrimony-д нэгдэх. HE & Тэр гэр бүл бий!
HE Эцэг үзүүлэгч / Хамгаалагч юм. Түүний ээж нь асаргаа сувилал / Нүүр үйлдвэрлэгч юм.

ямар ч маллах зэрэг байдаг, ямар ч Ариун-Matrimony, ямар ч гэр бүл эхлэх, ямар ч амьд
хамтдаа бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ямар ч дээшлүүлэх хүүхдүүд зовсон. Тэд
тусгаарлах байна.
Бие даасан, учир нь генетикийн aberation бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй байна. Тэдний хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн хэвийн хүмүүсийн уур хилэнг instills. тэднийг мэдэрч Учир нь хүүхдүүдэд & зүйл
нь аюул учруулж болох юм. Тэд тусгаарлах байна (Хамгаалах хамгаалалт) орон нутгийн тэднийг
хамгаалах (Уур хилэн, хүчирхийлэл) & Тэдний хиймэл зан нь олон нийтэд хамгаалах. Энэ нь бэлгийн
diability тулгардаг үед жигшил & revulsion мэдэрч хэвийн зүйл нийгэмд оруулдаг
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vidual. 1GOD хэвийн хүмүүст манай зүйл хамгаалахын тулд энэ төрөлхийн авъяастай өгсөн .
Эцэг эхчүүд бэлгийн disabi- lity зовсон хүүхдийг хол байлгах үүрэгтэй. ижил хүйсийн marriiage
дэмжих эцэг, эх. эцэг, эх байх эвдэх завхрах байна. Кастодиан-Guardian Шун & харамсалтай.

HE & Түүний адил байна (7_7 дүрэм) 1FAITH & UCG хороонд төлөөлөлтэй. Хувьд тэд
бүгд хороодын дээр байх ёстой.

1GOD хүү, тэр охин шиг тэр бий болгосон байна. Энэ нь тэрээр бүх хүү болгодог 1GOD
& бүр тэр охин 1GOD. Шаардах хэн цорын ганц хүү болох 1GOD FALS E. байна

1 Бурхан -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , Universe 1 & нь миний хувьд зөвхөн Idol хамгийн
сайхан Universe Эх & Эцэг Бүтээгч би өөр ямар ч хиймэл шүтээн байх нь
барьцаалах мөргөхөөр
Би бүх хуурамч шүтээнүүдийг зуршлаас зайлсхийх, тэдгээрийн тэмдэглэгээ
дахин боловсруулах болно Би алдрын төлөө бүх буруу Сэтгэлийг нөхөн
сэргээх эрмэлзэнэ 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Бүтээгч нь таны шүтэн биширдгийн үзүүл!

CHALLENGE - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Орчлонгийн Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1-р -р нэр)

Хүсэлтийг Татгалзан оролцож байна Би алдрын төлөө илүү их бэрхшээл
болгохын тулд хүчин чармайлт энэ туршлага танд баярлалаа 1GOD 1FAITH
1Church итгэл авч итгэгч хөрвүүлэх мэдэхгүй итгэгч тусламжтайгаар туслах 1GOD
& Хүн төрөлхтний сайн

мунхаг итгэгч тулгарсан үед энэ залбирал нь ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Дахин баталсан нь 2: 1GOD 2-р ертөнцийг бүтээсэн, биет ертөнцийн

Кастодиан болж хүн төрөлхтөнд сонгосон байна.
үед 1GOD Ертөнцийг бүтээсэн энэ нь 2 хэсэгт хувааж байсан юм: "Физик-Ертөнц" (PU) &
'Сүнслэг-Ертөнц " (SU) . Манай байгууллага нь "P-U" -д амьдардаг. Бидний Soul солих (Хувилгаан)
аль аль нь орчлонгийн хооронд "Оюунлаг-ертөнцийн тэнгэр элч адил" -д байрлаж дуусна
"
(Үхэшгүй байдал) . биеийн "үхэшгүй хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх нь / үржүүлж & байх, орооны
дамжин ирдэг.

1GOD одод бүтээсэн, тод, галт "Sun-Одууд". Эдгээр нь Sun-Stars нарны
системийг бий гариг тойрог замд төрүүлжээ.

1GOD бага зэрэг төгс бус Физик-ертөнцийг бүтээсэн. 1GOD
-ын "цикл бий Эхлэн & Төгсгөл & дахин боловсруулах " ( B & E & R) .

өргөжүүлэх физик ертөнцийн бүх зүйл эхлэл & үлдэгдлийг дахин боловсруулж
байгаа нь төгсгөл байдаг. Энэ нь төгс бус байдал & мөчлөг Evolution '' B & E &
R бий болгоход хүргэсэн ".
1GOD -нд ажлаа ертөнцийн дотор болж өөрчлөлт тэдний гэдгийг баталгаажуулахын тулд "хувьслыг" бий
болгосон байна. Хүн төрөлхтөн тэр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байнга үргэлжилж байна!
Evolution асуудлуудыг шийдвэрлэх "Шүүхийн & Алдаа" ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хүн
төрөлхтөн "Plagiarize" эволюцийн явдал юм.

Тайлбар! 1GOD зохиогчийн эрх шимтгэл авдаггүй. Аль аль нь хүн байх ёстой

(Шунахай паразит praedatory profiteers) MS / R6
B & E & R мөчлөгийн нэг хэсэг юм бүхэн Original- Бодгальд хэсгийг өгсөн байна. Soul аль аль нь
Universe холбогдсон & холбоотой хадгалж байдаг 1GOD.
1GODs " аль аль нь Ертөнцийг үүсгэх үед ашиглагдах журам, ямар журам амьдралын хэрэглэх
хэрэгтэй гэж биднийг удирдах. дагаарай 1GODs " жишээ !!!

1GOD загвар нь төгс бус Universe бий. Бид юу ч төгс төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөх
хэрэгтэй (Төгс төгөлдөр боломжгүй бол) . Төгс нь хийсвэр, бодит бус юм. 1 хүн төгс өөр
хүний төгс төгөлдөр бус байна.
1GOD 6 өдөр-д физик ертөнцийг бүтээсэн, 7 өдөр нь үлдсэн, өдөр байсан юм.
1GOD Өдөрт 6-нд 5 хоног таны ажлыг үнэлэх жишээ ажлыг тогтоосон, ямар ч дуусаагүй ажил, төлөвлөгөө
нь ирэх долоо хоногийн ажлаа хийж дуусгана. өдөр 7 үлдсэн амьдрал Fun-өдөр, залбирч, нийгэмших,
цугларалт очиж байна эдэлнэ.
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1GOD "Evolution" бий ертөнцийн дотор болж буй өөрчлөлт нь тэдний гэдгийг баталгаажуулахын
тулд. Хүн төрөлхтөн тэр өөрчлөлт явагдаж байна хүлээн авах хэрэгтэй, үргэлж!

Evolution дутагдал өөрчлөх & нь тохируулах замаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Хүн төрөлхтний хувьслыг багш болгон ашиглах явдал юм.

1GOD "PU" нь эсэн мэнд амьдрах, зөн билэг бүхнээ өгсөн. химийн зөв байхад
Evolution өргөтгөсөн (Хөгжсөөр) оюун ухаан руу survival- зан. сонголт, логик,
учир хийх чадвар, ..

Evolution 1GOD-ийн гайхамшиг !!!
"PU" хэзээ ч өргөжүүлэх "Кастодиан" хэрэгтэй. 1GOD

хайлт нь & бусад илүү хөгжсөн гариг олдлоо.
Planet " Дэлхий " Манай " Нүүр хуудас ».

∞

математикийн
1GOD
Хүмүүс:
Энэ чадвар, ойлголт байсан
Орчлонгийн
Кастодиан ньойлголт.
зүйл байх
ёстой
гэж байна
дэлхий дээр шинэ зүйл, бий болгосон байна.

1GOD бий болгосон 3 зүйл (Дэд зүйл) хувилбарууд & Evolution cheekily 1 илүү хөгжсөн. Африкийн,
Европын, Монгол, хөгжсөөр. 1GOD 3 + 1 уралдаанд сэтгэл хангалуун байна. Хүн төрөлхтөн байх ёстой 1GOD
аз жаргалтай & "Арьс үндсээр-Шударга" хэрэглэнэ.

" Арьс үндсээр-Шударга "!
3 + 1 Арьстан адил боловч өөр
өөр байдаг.

Холимог үүлдрийн нь доромжилж байна 1GOD! Холимог үүлдрийн ухах

1GOD -Ийн дизайн. & Таны туургатны дотор үржүүлж орооны нь таны туургатны
бахархаж байх нь: Арьс өнгө - БАЙДАЛ ! ! !
1GOD Физик ертөнцийн Кастодиан болох өдөр 6 хүн төрөлхтний дээр бий болгосон
байна. 1GOD хүн төрөлхтөн, орон нутгийн Амьдрах & өргөн Байгаль орчны Кастодиан
байна гэж тооцдог. Энэ нь манай гариг, сар, Физик ертөнцийн өөр бүх зүйл хамаарна.
Ертөнц тэлж хадгалж байдаг, тийм болохоор хүн төрөлхтөн байх ёстой. 1GOD Сансарт гарч,
аз хүн төрөлхтөн хүсдэг (Судлах, колончлоход) & Манай нарны системийн гадна физик
ертөнцийн бүх тэврэн. Манай "Destiny 'биелүүлэхийн тулд, дараа нь орооны & үржүүлж нь"
Ариун-Matrimony "гэрээ байх шаардлагатай байна. Хүн амын өсөлт сансрын-хайгуулын &
колони, хүн төрөлхтний "Destiny" байдаг.
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Хэрэв та тусламж, ойлгох, орон нутгийн орчны & илүү байгаль орчин нь уялдуулах хэрэгтэй нь
Кастодиан байх. Хүн төрөлхтөн харилцан хамааралтай экосистемийг зогсох энэ асуудлыг явдал
юм. "Бид 1-р зүйлийг өөрчлөх ба хувьсал бүхнийг өөрчлөх замаар хариу өгөх болно (Эко гинж /
систем) 1-р зүйл дээр бас depen- хонхорхой ".

Одоогоор Кастодиан зэрэг хүн төрөлхтний гүйцэтгэлийн муу
байна. 1GOD эмзэглэж байна ! гаргах үүрэгтэй хүн 1GOD-ийн Хамгийн
сайхан Бүтээл Planet Earth өвчтэй & unlivable нөхөн сэргээх ёстой: MS
/ R7

Үл тэвчих бохирдуулах нь: агаарын ~
ХӨРСНИЙ ~ WATER & SPACE !!!
ашиггүй хэрэглээний "хог" нь баялаг, эрчим хүчний туранхай & зогссон 'Entertainment
"зогсоох байна! Нөөц, Эрчим хүчний & Space-хайгуулын & колони, хүн төрөлхтний хувь
тавилан нь хуваарилах ёстой "ноу-хау"! Боловсрол дахин анхаарал төвлөрүүлэх
хэрэгтэй. орчин Evolution, Space буюу зай, Аялал & өргөжүүлэх төгс бие Universe ойлгох
нь шинэ чиглэл юм.

DO - ёстой:
хүндэтгэх 1GOD-ийн Орчлонгийн загвар. дагаарай 1GODs " жишээ !!!
-ын "мөчлөгийг судлах Эхлэн & Төгсгөл & Дахин боловсруулах ".

ажиглана " Evolution "Энэ зохицсон & төгс бус, өвөрмөц өөр амьд үлддэг вэ. Бодох
' Шалтгаан ба үр нөлөө " * ажиллаж өмнө.

* Физик Universe Шалтгааныг & хүчин төгөлдөр болох ашигладаг. жижиг хэмжээний
талаар орон нутгийн эко системд ямар ч өөрчлөлт Эко системийн бусад хэсэгт нөлөөлдөг
байна.

шалтгаан: "Химийн-Инсектицид" ашиглах
үр нөлөө: Өөрчилдөг Хүнсний гинж, мутаци үүсгэж хүний эрүүл мэндэд
эрсдэл болж, ургамлын тоос бууруулдаг.
Үйл ажиллагаа: Байгалийн хорхой шавьж устгах химийн инсектицид солих хэрэгтэй.
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шалтгаан: Баяжуулах, Уран!
үр нөлөө: Үхлийн цацраг. Хүний тавьсан төрөхөд хамгийн том аюул!
Үйл ажиллагаа: Цөмийн судалгаа Зогс! Хаах Цөмийн байгууламжууд! Хаах
ураны уурхай! Cage Цөмийн эрдэмтэн, MS / R7 .
шалтгаан: Шатаж буй нүүрсний!

үр нөлөө: Хүмүүс & амьтан амьсгал боогдох. Хамгий том хүний тавьсан эрүүл мэндийн эрсдэл!

Үйл ажиллагаа: Нүүрс шатаах зогсоох. Хаах нүүрсний уурхай! хөтлөх,
MS / R7 Бүх уурхайн ажилчид, уурхайн эзэд, нүүрсний тээвэрлэгч, coal- шарагчид !!!!

шалтгаан: GM-ургац тариалалт!

үр нөлөө: Бүх foodchain бий мутаци генетик өөрчлөхгүй. саад 1God 'S
боловсруулах! Хүний зураг төслийн хамгийн том аюул!
Үйл ажиллагаа: Нь мужийн 3 жилийн турш ургац & .scorches хөрс устгадаг. Cage GM-ийн
эрдэмтэд, үрийн Үйлдвэрлэгч & үрийн тариалагчид! MS / R7
шалтгаан: Хэрэглээний хэт илүүдэл хог хаягдал бий!

үр нөлөө: Хөрс, ус бохирдуулахгүй: орохоос & шавьж гамшгийг: хийн ялгарлыг!
Үйл ажиллагаа: нэг удаагийн &-хэрэгцээт бус худалдан авах, үйлдвэрлэх зогсоох (Хог)

шалтгаан: Амьдралын чиглэсэн хүчирхийлэл (Хүний, амьтны) & Байгаль орчны!

үр нөлөө: Зовлон, зовлон, гэмтэл, үхэл, устгах!
Үйл ажиллагаа: хүчирхийллийг зогсоох, буруутай яллах! MS / R1-7
шалтгаан: Капитализм!

үр нөлөө: In-л, авилга, хувиа хичээсэн, elitist эсрэг 1GOD!
Үйл ажиллагаа: Cage Profiteers, MS / R6 . хувийн эзэмшлийн хөрөнгийг хураан. хөрвүүлэх Крон ( Орон
нутгийн Run эзэмшлийн биш ашгийн төлөө бус) !

шалтгаан: Коммунизм!

үр нөлөө: In-л, чадваргүй, авилга, эсрэг 1GOD!
Үйл ажиллагаа: Олон сонголт сонгогдсон нэр дэвшигчийн засгийн газарт солих хэрэгтэй. Төрийн
өмчит аж ахуйн нэгж солих Крон !

шалтгаан: Heridatory харгислал!

үр нөлөө: In-л, чадваргүй, авилга, Wealth-апартейдийн эсрэг
1GOD!
Үйл ажиллагаа: Олон сонголт сонгогдсон нэр дэвшигч нь харгислал солих хэрэгтэй.
Нийгмийн-шударга ёс & нь Wealth-апартейдийн солих Крон!

9

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

шалтгаан: Махчин болох!

үр нөлөө: Клон, эрхтэн, биеийн шингэн мангасууд бий шилжүүлэн!
Үйл ажиллагаа: клон Зогс! байгууллага-шилжүүлэн Зогс! цус сэлбэх зогсоох.

Таны эргэн тойрны бүхий "Хармони" -д амьдарч байна ...

Орчлонгийн сайхан Кастодиан "Space- хайх" орно. Space-хайгуулын
"Space- колоничлолыг" хүргэдэг! Аль аль нь хүн төрөлхтний
хувь заяа юм.
Space-колони "Хүн амын өсөлт" хэрэгтэй! Хүн ам, өсөлт орооны & үржүүлж, "Ариун-Matrimony"
дамжин ирдэг! Тайлбар! Бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хамаарахгүй байх вэ ( ижил хүйс,
...) зовж шаналсан.

өргөжүүлэх 2 Universe илүү асран хамгаалагчийн & Angels хэрэгтэй. юу ч амьдралын
туршлага эрхэм сэтгэлд чинь хамгийн саад үзье. баяр хөөр: 8.1.7 . Universe өдөр CG
Kalender, Fun өдрийн сэдэв
Кастодиан Guardian хорих үүрэг нь төв зэрэг орон нутгийн Цугларалт хэрэглэдэг. Pro байгаль орчны арга
хэмжээ, уур амьсгалын өөрчлөлт, эко-систем, зэрлэг ан амьтан, ургамал, хүний амьдрах талаар үйл
ажиллагаа. Pro бус хүчирхийлэл арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, тайлагнах хүн, мал, амьтан, байгаль орчны
эсрэг хүчирхийллийг. Pro ашгийн бус үйл ажиллагаа, үйл ажиллагаа, establish- Крон унтаж, сурталчлах,
тэдгээрийг ашиглаж байна. Action & үйл ажиллагаа:

Эсрэг бохирдол арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, гэр бүл, хамт олон, ... эсрэг хог үйл
ажиллагаа, үйл ажиллагаа, гэр бүл, хамт олон, ... эсрэг хог арга & үйл ажиллагааг эхлэн гэр
бүл, олон нийтийн эхлэн, ... эсрэг junkfood үйл & үйл ажиллагаа нь эхлэх , гэр бүл, хамт
олон, ... эсрэг ёс суртахуунгүй үйлдэл & үйл ажиллагаа эхэлж, гэр бүл нь эхлэн олон
нийтийн ,.
Бүх үйл ажиллагаа нь хууль, Өгөгч Манифест гарын авлага болгон ашиглаж байна .
Кастодиан-Guardian цугларалт эхэлж, үүнийг оролцож & зочин авчирдаг. Тэд төлөөлөл ахлагчид
сонгох (7HE / 7SHE) . Ахмадын хороо бий

(Клан) . тийм хууль-Өгөгч илэрхийлэгддэг дагуу тэднийг авчрах Кастодиан Guardian
байгууллагад эвлэлдэн нэгдэх.
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1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

YY

YYY

Орчлон ертөнц -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) хүн төрөлхтний амлалт
Planet Earth Кастодиан байх сонгох баярлалаа Та Ертөнцийн колончлоход,
түүний кастодианы алдрын төлөө, хүн төрөлхтний хувь тавилан биелүүлэхэд
тусламж асуудаг байх амлалт 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Universe-өдөр, шаардлагатай үед энэ залбирал нь ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
орон зай-колоничлолын өмнө орон зай хайгуул ирдэг. Муж тус бүр барихаар &
тойрог замд нь "Space-хайгуулын порт" оруулах (SX P) . . Бүх хайгуулын-аас
санаачилсан байна SX P " с.

Сансрын хайгуул & колони хэрэгцээ нь орон зай-хайгуулын шүүх журам (S-XC) . A
Space-хайгуулын шүүх сансрын хайгуул & колони хуулийг сахиж тохируулагдсан байна. S>
XC шийдвэрийг бүх аймгийн хувьд заавал байна !!!

S> XC (Space-хайгуулын шүүх)
Сансрын хайгуул, колони дүрэм хэрэгтэй
(Хууль) нь орон зай-хайгуулын шүүх. S> XC Сансрын
хайгуул, колони хуулийг дэмж.
S> XC шийдвэрийг бүх аймгийн хувьд заавал байна !!!
Энэ нь шүүхийн 7 шүүгчдийг байна (1 мужийн тус бүрээс) . Шүүлт нууц-санал хураалтаар & олонхийн
саналаар ирдэг. Хамгийн бага дийлэнх нь 4/7.

Өвөр зай хууль (1) Дэлхий Space & Earth сарны нийцсэн. Гадаад орон зай хууль (2) Planet
хайгуулын & колоничилдог нь нийцсэн.

Хэрвээ аймгийн Энэ нь яллах нь орон зай-хайгуулын хуулийг эвдсэн. оролцсон хүмүүс
яллах авах. гэмт хэрэгт ашигласан тоног төхөөрөмж хурааж, шударга аймгуудад өгсөн
байна (Тэнцүү хувьцаа) .

Хууль Өгөгч шударга физик ертөнцийн бүх хэсэгт дүрэм юм.
1GOD алдрын & хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө !!!
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S> X хууль 1 ( Өвөр зай)
Сансрын хайгуул / колони дүрэм хэрэгтэй (Хууль) аргацаан өнгөрүүлж & нь орон
зай-хайгуулын шүүхэд хянагддаг бөгөөд ( S> XC) . Өвөр зай хууль

(1) Дэлхий Space & Earth сарны нийцсэн.
SX хорио цээрийн-хууль

Юу ч дэлхийд буцааж авчирсан болно! Space буцааж авчирсан бүх зүйл нь
орон зай-хайгуулын порт дээр тусгаарлах байна
(SX P) . Хүмүүс, энэ хууль авах зөрчсөн ажилд оролцох MS / R7
SX хиймэл дагуул, хууль

Бүр аймгийн хувийн эрхтэй! бусад аймгаас хиймэл дагуулууд нь энэ
нууцыг довтлох. нь аймгийн Өвөр Space Гадаад хиймэл дагуул татан
буулгаж, хурааж байгаа ба устгагдах болно.

SX сар, хууль
Элементийн Moon уул уурхайн хязгаар, колоничилдог & цэрэг юм. Хүмүүс,
энэ хууль авах зөрчсөн ажилд оролцох MS / R7

аймгийн (Ууд) Энэ хуулийг зөрчсөн оролцсон нь тэдний 'байна SX P " 70
жилийн турш хаасан. Энэ хуулийг зөрчсөн ашиглах бүх тоног төхөөрөмж
хурааж, шударга аймгаар нь адилхан хувааж байна. SX P

S> X хууль 2 ( Гадаад орон зай)
Гадаад орон зай хууль (2) Planet хайгуулын & колоничилдог нь нийцсэн.
Тэд аргацаан өнгөрүүлж & нь орон зай-хайгуулын шүүхэд хянагддаг.

SX хайгуулын-хууль
1-р XC (1-р Хайгуулын зарга) гариг буюу сарны байнгын жолоодлогот суурийг
барьж мужийн явдаг. 1-р XC нь дэлхийн 1/7 нь олгоно. 1-р Нэхэмжлэгч, 7 газар
руу гариг хуваадаг газар 1 сонгоно. 2-р Нэхэмжлэгч үлдсэн 6 нутагт 1 ... 7-р
Нэхэмжлэгч өнгөрсөн талбайг авдаг сонгоно. авч дараа газар өөрчилж чадахгүй.
Газар нутгийг өөрчлөх нь 1-р XC хуулийг зөрчсөн байна. Заавал өгүүлбэр: А буруутай аймгийн 70
жилийн турш гаригийг судлах эрхийг алдаж. Энэ гэмт хэргийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй бүх
тоног төхөөрөмж хурааж, шударга аймгаар нь адил тэгш хувааж болох юм. Хүмүүс энэ гэмт хэргийн
авах үйлдсэн ажилд оролцох MS / R7
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SX гариг Moon-хууль
А гариг сарны 1-р үүн дээр нь жолоодлогот суурийг барьж мужид хамаарагдана. Энэ нь
бусад аймгийн хуваалцсан ороогүй байна! Хэзээ сар суурь ашиглагдаагүй болдог (Улмаас үл
хайхрах нь, ...) бусад мужийн хөдөлж & сар шаардах эрхтэй. Зөрчсөн гариг Moon-хууль нь
буруутай аймгийн 70 жилийн турш сарны гаригийг судлах эрхтэй алдаж. Энэ гэмт хэргийн үйл
ажиллагаанд ашиглагдаж буй бүх equip- газар хураан авч, шударга аймгаар нь адил тэгш
хувааж болох юм. зөрчсөн Хүмүүс авах MS / R7

SX дотоод ба гадаад орон зай дахь нийцтэй хууль:
SX Дэлхий Moon-хууль ( дотоод орон зай) бусад колони Planet дагуул үл
хамаарна (Гадаад орон зай) !

SX дотоод ба гадаад орон зай нийцтэй хууль:
SX хорио цээрийн тухай хууль ( дотоод орон зай) колончилсон Planet бүр хэрэглэж байна (Гадаад орон
зай) !

SX Satellites'-хууль ( дотоод орон зай) колончилсон Planet бүр хэрэглэж байна (Гадаад орон
зай) !

Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид баярлалаа 1GOD "Хамгийн сайхан Ертөнцийг
бий болгох, хүн төрөлхтний гаргах нь кастодиан юм.
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Дахин баталсан нь 3: Хүний амьдрал түүний үзэл баримтлал нь ариун нандин юм,

үржүүлэх нь үүрэг хариуцлага байдаг.
Охин өндөг жирэмсэн тэрээр эр бонд (Хүний амьдрал) commen- ced. Хүний амьдрал учраас sical аюул
& ёс суртахууны муу ёрын phy- хамгаалж байх хэрэгтэй ариун нандин юм. жирэмслэлтээ цуцлах (Үр
хөндөлт) kill- унтаж Anti-1 байна БУРХАН тунхаглаж байна. Үр хөндөлтийн хамгийн аймшигт Evil &
аймхай гэмт хэрэг бол хүний хийх болно гэсэн үг юм !!! MS / R7

Аюул ( аюул) сайн сайхан, хүн төрөлхтний оршин тогтнох хүний махчин ирсэн (Донтох-үзүүлэгч,
хүүхэд хүчирхийлэгч, confu- sed хүйс, ижил хүйс, алуурчид, бохирдуулагч, profiteers,
...) . харьцуулан munity эдгээр аюулаас агуулж үүрэгтэй. Эцэг, эх, Сурган
хүмүүжүүлэгч нь энд онцгой үүрэгтэй.
Гүйцэтгэлийн Хүний амьдралын төлөвлөсөн алж байна (Үр хөндөлт, Assassinat- ион,
Death-торгууль) Зогсоох Засгийн газар, цэрэг, чөлөөт дом сөнөөгч байна уу (Салан тусгаарлагчид) ,
Хуурамч шашны Гаж урсгал (Террористууд) , ALS Crimin- хууль сахиулах болон иргэний, өс хонзон
эсрэг байна 1GOD. Бүр ноогдох хүү Killer бүр яллах нь хангахын тулд иргэний & ёс суртахууны
үүрэгтэй.

Амь үл тэвчих! ! !
хүн амь уучилмааргүй байна !!!

ANGERS амь 1GOD !!!
Еерийгее амийг нь хөнөөх (Унтуулах, амиа хорлох) сул дорой оюун & сул сүнсний шинж тэмдэг
юм. Энэ нь сунс нь амьдрал-туршлага юм. бусдад аюултай байдаг бол бусад хүмүүс саад
болохгүй. 1 БУРХАН Шүүлтийн өдөр энэ ажиллах болно. холбогдох шүүх цаазаар-хүсч байдаг
гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг шиг еерийгее аллага нь хүнийг туслах урт нь хүлээн зөвшөөрсөн юм.
Хүнд зовлон эрүү шүүлт тулгах юм. Энэ бол төгсгөл!

сайн сайхан байдал ба Хүний амьдралын оршин тогтнох бусад аюул ирж:
цаг уур, ( хэт хүйтэн, хэт халуун, хэт хуурай, мөн нойтон) Хамгаалалтын-Хувцас & Shelter ашигладаг. Хувь
хүмүүс, нь мужийн & аймгийн хамтран ажиллах хэрэгтэй байна.
Нь уран зөгнөлт зүйлс, махчин амьтан, ( нохой, шумуул, акул, могой,

... )

олон нийтийн мэдлэг, хяналт чухал юм. Нь мужийн хариуцлагатай ажиллах ёстой.

Хувь хүмүүс сонор сэрэмжтэй байж, нийтлэг мэдрэмжийг ашиглах хэрэгтэй.

Генетикийн өөрчлөлт, ( бактери, шувуу, фермент, мөөгөнцөр, шавьж, хөхтөн, үр, вирус, ...) доромжлолын
1GODs " Зураг төсөл боловсруулах. GM-ийн өөрчлөлт
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экосистемийн & хүнсний гинжин. Stop "GM" судалгаа, өсөн нэмэгдэж &, судлаачид яллах
тариалагчид. MS / R7
Бичил-махчин амьтан, ( бактери, мөөгөнцөр, үр хөврөл, вирус, ...) нь сэм аюул байдаг хэдий ч хамгийн
аюултай байж болно. Цэвэр ариун байдал, tidiness, дархлаажуулалт, хоолны дэглэм, хувийн-эрүүл ахуй,
хорио цээрийн, хүн ба амьтны эрүүл мэндийн үзлэгт, тусалдаг. Эцэг, эх, Сурган хүмүүжүүлэгч, нь мужийн &
аймгийн хамтран ажиллах хэрэгтэй байна.

бохирдол, ( нэг удаагийн, цөмийн хог хаягдал, сав баглаа боодол, аюултай хог хаягдал,
шатаах: нүүрс, хий, газрын тос, ураны ...) агуулсан байна. Хаах нүүрсний & ураны уурхай,
газрын тос, байгалийн хий шаталтыг багасгаж болно.

хөтлөх MS / R7 Нүүрс-шарагчид нь & уурхайчид, uranium- уурхайчид ба
цөмийн хаягдал үйлдвэрлэгчид.

Муу хооллолт, ямар ч эрүүл бус (Архи, карбонатлаг, чихэрлэг, ...) , Уух ямар ч эрүүл бус (GM,
үйлдвэрлэсэн) Хүнсний. unheal- чиний ундаа, хоол үзүүлэгчдийг яллах. Нь мужийн & аймгийн
хүн бүр чадах ус, иддэг хоол хүнс drink- байна хангах ёстой.

Аюул занал & аюулаас Хүний амьдралыг хамгаалах !!!

үржүүлэх
Зүйл оршин тогтнох нь хүн бие бялдар, оюун ухаан, сэтгэл санааны тохиромжтой байдаг нь 1GOD
анд & үржүүлэх үүрэг өгсөн. Ороо & үржүүлж гэр бүлийг бий болгох nee- гадуурх юм. Тэгэхгүй бол
нийгмийн эсрэг нь юм (Эсэн мэнд)
Хамтын нийгэмлэгийн аюул. Гэрлээгүй эсрэг байна 1GOD.
амьдрах нь гол зорилго анд & үржүүлэх явдал юм. ингэж
чадахгүй нь fail- хэвлэл амьдралаар амьдарч байна. Хүлээн
авах боломжгүй 1 БУРХАН & харьцуулан munity. Зүйл оршин
тогтнох тэргүүн зэргийн юм.

Орон нутгийн оршин тогтнох албадмал үржүүлэх зааж болно. Хиймэл inse- mination
боловч ямар ч генийн өөрчлөлт. Хүн үржүүлэх анд хэрэгтэй биш юм.
Ороо & нь гэр бүлийн нэгж дотор үржүүлж хүний үүргээ & хувь заяанд хүртэл амьдрах нь хамгийн
амжилттай & ашигтай арга юм. За function- унтаж иргэд өнөр өтгөн гэр бүлийн нэгж, шашны дүрэм
журмыг ашигладаг. гэр бүлийн нэгж хамтын нийгэмлэгийн дэмжигдсэн байдаг. Нь мужийн дамжуулан
хүүхдүүдийг & Ахмадуудын үхлийн & үнэгүй боловсролын үзэл баримтлал нь эмнэлгийн төлбөргүй
өгдөг SMEC " ( Нь мужийн эмнэлгийн & боловсрол цогцолбор) . нь мужийн ,

гэр бүл гэр, уламжлал, ...
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"Сүйт бүсгүй, хүргэн" -ийн Өнгөрсөн сонголт дээр тулгуурладаг: elitism, шунал, тачаал ... Энэ нь цус ойртож
хүргэсэн (Хүсээгүй) . Бэр, хүргэн сонгон шалгаруулах харьцуулан munity илүү сайн байдаг. Тэдний 1 жил "МЭ
'үеэр (Орон нутгийн Онцгой байдлын)

үйлчилгээ бүр 17 настай Түүний & 18 настай HE үнэлж байна (Чадвартай, өнөр өтгөн эцэг эх, арьс
өнгөний бүрэн бүтэн байдал, орон нутгийн олон талт чадвартай нь

) & Нь "Ариун-Matrimony" гэрээ сонгосон (HM) .

"HM" гэрээний хувьд 1HE & 1 Охин анд & үржүүлэх боломжийг олгодог. "Ариун-Matrimony
Гэрээний" эхлэл ба төгсгөл гэж байдаг. Энэ нь гарын үсэг зурж Хуримын-өдөр
эхэлдэг. отгон хүүхэд нь 14 нас дуусах үед дуусна. гэрээ Breaking (Завхайрал,
...) эрүүгийн байна. MS / R4-R5
Ямар ч HM Хүүхэд-molester, ижил хүйсийн & эргэлзэж-хүйс байна.
Ижил секс хосууд & Трансжендэр хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн нэгж биш юм, хүүхдээ өсгөж
чадахгүй. Хүүхэд-molester, ижил хүйсийн & confused- жендерийн нэмэгдүүлэх хүүхдүүд гэмт хэрэг
үйлдэх (Хүүхэд molesting) MS / R7 .

Ороо & гадна "Ариун-Matrimony" үржүүлж "Trashy" юм. Trashy эцэг эхчүүд хүүхдүүд
чөлөөтэй. Хүүхэд үрчлэн авах боломжтой болж байна.
Polygamy (Хүн 1-ээс дээш эхнэр, нөхөр байна) мал шиг unaccep- хүснэгт хүний зан нь
гэмт хэрэг юм. Групп гэрлэлт завхрал, у ёс суртахууны гэмт хэрэг юм (Завхайрал) . MS / R4
.
үржүүлэх чадахгүй байгаа хосууд (эрүүл мэндийн асуудал) Foster-эцэг, эх болсон.
батлах хангаж болно. Бэлгийн-хөгжлийн бэрхшээлтэй хамаатай бус уу (Заалтууд molester, ижил
хүйсийн & андуурч-жендерийн) зовж шаналсан.

"Ариун-Matrimony ', хувиа хичээх, завхайрал, донтолт, бэлгийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй, садар самуунд
уруу татах нь 4 гол аюул байдаг. Ёс суртахууны бат бэх хэт Эдгээр аюул заналыг ирдэг. Хүүхдэд &
өөрийгөө ёс суртахууны хүч чадал байдаг.

Зүйл оршин тогтнох болзохдоо & үржүүлэх !!!

DO - ёстой:
Концепци байна 1GOD-ийн хамгийн агуу гайхамшиг! нядалгааны

(Үр хөндөлт) Төрөөгүй ертөнцийн хамгийн аймшигт гэмт хэрэг юм! хамгийн
их доромжилж 1GOD! Тайлбар! Үр хөндөлт нь гүйцэтгэх юм! MS / R7

оромдсон юм тавина: Экологич ургамлын ба зэрлэг ан амьтан ч дэмжлэг, хөндөлт хамгаалах
хүссэн. Үр хенделт дэмжих Мал эрхийн activitist оромдсон байна. Тэднийг Шун! Ичгүүр нь
тэдэнд! тэдэнд таны жигшил харуул.
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Үр хөндөлтөөс үл тэвчих, Цаазаар авах ял! Амьдралын
& авсанд хариуцлага.
Цаазаар аллага төлөвлөж байна ( MS / R7 ) Засгийн газар, Цэргийн, эрх чөлөө-сөнөөгч байна уу (Салан
тусгаарлагчид) Хуурамч шашны Гаж урсгал
(Террористууд) , Гэмт хэрэгтнүүд, хууль сахиулах болон иргэний, өс хонзон.

Бүр аюул занал ба Хүний амьдралын эсрэг гэмт хэрэг шийдвэрлэх юм. Humanlife эсрэг Өнгөрсөн
ба одоогийн гэмт хэрэг мөрдөн & өөр accoun- хүснэгтийг эзэмшиж байгаа 1GOD Шүүлтийн өдөр.

Хүн бүр байдаг нь 1GOD нь хүний амийг хамгаалах үүргийг өгсөн

аюул:
Хүний махчин (Assailants, хүүхэд хүчирхийлэгч, ижил хүйстэнүүд, алуурчид, бохирдуулагч,
profiteers, ...) , Амьтан, махчин амьтан (Нохой, шумуул, акул, могой, ...) .

Бичил-махчин (Нян, мөөгөнцөр, үр хөврөл, вирус, ...) , уур амьсгал (Хэт хүйтэн, хэт халуун, хэт хуурай,
мөн нойтон, ...) Ядуу хоолны дэглэм (Ямар ч ундаа, эрүүл бус ундаа, эрүүл бус хоол хүнс, ямар ч хоол
хүнс, ...) . Хүн бүр ариун хүний биеийг хамгаалах үүрэгтэй. Энэ нь таны биеийг хамгаалдаг юм.

Хүн бүр байдаг нь 1GOD өгсөн Засгийн газрын Эруу шуултээс & цаазаар зогсоох
үүрэг (Аллага, Death-торгууль) . Тэдний оролцож ажилтантай Эдгээр нь Засгийн газар
солигдож, яллах байна. MS / R7
Дотоодын хүчирхийллийн олон нийтийн энд үүрэгтэй хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй юм.

Та нар ажиглаж бүр гэр бүлийн хүчирхийллийг мэдээлэх. Олон нийтийн арга хэмжээ авч байгаа эсэхийг
шалгах хэрэгтэй. Гэртээ STOP хүчирхийлэл эхлэх

Хүн бүр байдаг нь 1GOD өгөгдсөн эрүүл амьдрах үүрэг (Бохирдол үнэгүй, эрүүл хооллолт,
хадгалах тохиромжтой, ундны цэвэр ус, хамгаалатын хувцас, орон байр, ...) . нийтийн Хэрэв энэ нь
боломжгүй болгох хэрэгтэй.

Тэнд нь 1GOD анд & үржүүлэх үүрэг өгсөн. Энэ үүргээ HE & тэр
"Ариун-Matrimony" гэрээ биелүүлэх. Ороо Ариун-Matrimony ижил хүйсийн эсвэл
будлиантай-хүйс хамаарахгүй байна.
Гэр бүлийн нэгжийн & Нийтийн-амьдралын үзэл баримтлалыг дэмжих. Бэр, хүргэн сонгон ашиглах
"CE" нь (Орон нутгийн Онцгой байдлын) үйлчилгээ. Бүр 17 настай Түүний & 18 жил тэр үнэлж байна (Чадвартай,
өсөн үржиж, эцэг эх, арьс өнгөний бүрэн бүтэн байдал, орон нутгийн олон талт чадвартай) & Нь
"Ариун-Matrimony гэрээ байгуулах сонгосон байна. гэрээ Breaking (Жишээ нь, завхайрал) эрүүгийн
байна.
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Түүний өмнө, жирэмсний үед ба дараа нь оролцох ёстой шинэ төрсөн нь
"SMEC" ирлээ (Нь мужийн эмнэлгийн & боловсрол цогцолбор) .

Ижил хүйстэндээ маллах зэрэг зан үйлийн, хэвийн бус, ёс суртахуунгүй, завхрах, disg- usting, revolting
юм. зүйл А аюул. Хүүхэд-molesting, Same- хүйсийн & мэл гайхаж, жендерийн хөгжлийн бэрхшээлтэй
байна (Бэлгийн) хүний зүйл нь аюул учруулж байгаа юм. Тиймээс энэ нь хорио цээрийн шаардлагатай
болж

(Тусгаарлалт) Эдгээр аюул. "SQC" гадуур хамт амьдарч ижил хүйсийн хосууд
(Бэлгийн хорио цээрийн нийлмэл) завхрах, ёс суртахуунгүй байна. Ижил хүйстэндээ & мэл гайхаж,
хүйсийн хүүхэдтэй харьцах хүүхэд molesting, гэмт хэрэг, мөрдөн шалгаж байх юм MS / R7

баяр хөөр

2.1.7 . Blossom өдөр
C-GKalender
Fun өдрийн Сэдэв

ХҮНИЙ - Амьдрал -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Орчлонгийн Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
Бүтээгч Кастодиан-асран хамгаалагч ( 1 -р нэр)
Би зүйл Survival & Space-колоничлолын алдрын төлөө зориулсан & өнөр өтгөн
болзохдоо нь барьцааны Хүний амьдралын ямар ч аюул занал агуулсан & шийтгэх
барьцааны үзэл баримтлал нь Хүний амьдралыг хамгаалахын тулд хүн төрөлхтний
би барьцааны бий болгох баярлалаа тань 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал хэрэгтэй үед ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Дахин баталсан нь 4: Хүн төрөлхтөн хайж & хэрэглэнэ илүү мэдлэг олж авах явдал юм.

ариун хүний биеийн төв удирдлага, хяналтын төв тархи юм. тархи нь хүн
төрөлхтөн өвөрмөц оюун ухаан, төсөөлөл, хийсвэр сэтгэлгээ, асуудал
шийдвэрлэх ур чадвар, мэдлэг шингээж & мэдлэгийг хуримтлуулан хэрэглэх
боломжийг олгодог.

1GOD хүн
төрөлхтнийг хүсдэг:

мэдлэг эрэлхийл
Gain мэдлэг
мэдлэгийг хуримтлуулан хэрэглэх

Шүүлтийн өдөр 1-р асуулт нд 1GOD асууна: мэдэж байгаа зүйлээ тайлбарлах

- өнцөг хүн тасралтгүй хуримтлагдсан & энэ know- өнцөг орон нутгийн амьдрах орчин болон
бүх байгаль орчны тусын тулд ашиглаж байсан талаар.

1GOD мэдлэг олж авах, чандарлах нь тавиурын мэдлэгийг хэрэглэх хүсдэг.
Мэдлэг, хайж байгаа, мэдэж сурах & туршлага хүсэлдээ гэсэн үг юм. -аас
мэдлэг эрэлхийл: Эцэг, эх, Сурган хүмүүжүүлэгч, ном, хууль-Өгөгч
Манифест, удирдагч, интернэт, ...

Мэдлэг олж, боловсрол олж авах чадвар, амьдралын туршлага олж авах гэсэн
үг юм. -аас мэдлэг: Асууж унших, сонсох, ажиглах, төсөл, шүүх, алдаа,
сургаал, зөвлөгөө, судлах нь ...
Мэдлэг хэрэглэх, бусдад зааж & бусадтай амьдралын туршлагаа хуваалцах
бусдыг сургах гэсэн үг юм. , Заах, хэрэглэх, хөрвүүлэх, хэрэглэх, ашиглах ...:
дамжуулан мэдлэг түрхэнэ
Кастодиан Guardian итгэл үнэмшил эрэлхийлэх, олз & түрхэнэ Know- өнцөг хамгийн шилдэг
арга нь суралц & заа арга юм (1-р -р Дараа нь зааж сурах) . Амжилттай амьдрал зааж,
амьдралын туршлага олж авах, тасралтгүй суралцах бүрдэнэ.

суралцах ба заах нь амьдралын мөчлөг
Хүний түүний ээж нь улам бүр нэмэгдэж байгаа хэвлийд байх ёстой. өсөн нэмэгдэж буй ураг

сурдаг сонсох болон түүний эцэг эх нь дуу хоолойг хүлээн зөвшөөрөх. Эцэг эх заах гэрийн
тэжээмэл амьтан нь дуу cing introdu-, ярьж унших, хашгирч, дуулж, хөгжим гаргах, инээж, хамт. А
ураг нь 1 ашиг -р амьдралын туршлага. Эцэг эхчүүд 1 олж байх ёстой -р эцэг эх нь туршлага.
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Нь мужийн & мужийн Чөлөөт нийтийн боловсрол эрдэмтэд оролцох үед

сурах судалгаа, ойлгох, ойлголт, давтлага дамжин.
хурдан суралцагчид заах ( туслах сургагч) удаан суралцагчид.
Ажил дээр ажилтан бүр бэлтгэгдсэн ба дахин сургалтад байна. Илүү мэдлэгтэй / туршлагатай
ажилчид сургалт ба давтан нь тусалдаг.
Сүнс-ийн эрхэм зорилго нь бидний Амьдралын амьдралын туршлага хуримтлуулах бүрдэнэ.

Энэ нь таны Soul туслах нь таны үүрэг юм. , Хайж олох, амьдралын туршлагаас өнцөг хар тугалга
know- хэрэглэх. Fate & сонголт цаашдын амьдралын туршлага.

Fate амьдралын туршлага: A амь насанд аюултай осол (Их hight унаж) мартаж хэзээ ч
байдаг бөгөөд энэ нь амьдралын туршлага.

Сонголт амьдралын туршлага: Хүн мартаж хэзээ ч туршлага шүхэр
шийдвэрлэсэн.
Оюуны-эд хөрөнгө, хувь хүний амьд туршлага мэдлэг үхэшгүй болж
хадгалагдан үлдсэн байна. Мэдлэг, тасралтгүй хандлага нэн чухал мэдлэг
тодорхойлсон &, барьж ашиглах, мэдлэг шилжүүлэх аргыг олгодог. Амь
туршлага ажил, хувийн хооронд тусгаарласан байх ёстой.
Ажилтан ажил "Intellectual- өмчийг асар их хэмжээний орхидог үед (IP) эрсдэлтэй байдаг. Энэ
эсрэг тархины-шавхан энэ нь ажилтны "IP хадгалагдаж байгаа нь чухал ач холбогдолтой юм.
Энэ нь авахын тулд & ажилтан орхидог өмнө өмнөх энэ мэдлэгийг үйлчлэх нь чухал юм. Олох
аудио гэсэн үг (Түүх-өгүүлэгч) , видео (Үзүүлэлт) , сүүдэрлэж (Хамт ажилладаг) .

Нь хувь хүний амьдралын туршлага мэдлэг (IP) орон нутгийн болон гэр бүлтэйгээ
хуваалцсан байна. Олон нийтийн хуваах Чөлөөт Боловсролын системийн
тусламжтайгаар ирдэг. Хуваалцах аман, дуу гэсэн үг

(Түүх-өгүүлэгч) , видео (Үзүүлэлт) , сүүдэрлэж (Дээр гар) .
Тайлбар! Бүх оюуны өмч- (Худалдааны, хувийн)
олон нийтэд хамаатай (Нь мужийн) . "Copy- эрх, патент баруун"
шаардах, гэмт хэрэг олон нийтийн зүгээс хулгай байна MS / R6
Гэр бүлийн мэдлэг хуваалцах хүүхдүүд & ач зээ дамжин ирдэг.
Хуваалцах аман, дуу гэсэн үг (Түүх-өгүүлэгч) , видео (Үзүүлэлт) , сүүдэрлэж

(Дээр гар) .
Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид нь туслах Судалгааны-гарын авлага " суралц &

заа тасралтгүй суралцах ба заах нь "арга. UCG Засгийн газрын Чөлөөт
боловсролыг дэмжих, төрийн бус боловсрол эсэргүүцдэг. UCG1-боловсрол нь
мужийн & мужийн-боловсрол дэмждэг:
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SMEC
PHeC
PDEc
CE

"Нь мужийн эмнэлгийн & боловсрол цогцолбор".

" Орон нутгийн Hospital & боловсролын цогцолбор " . "Орон нутгийн
Батлан хамгаалах, онцгой байдлын төв". "Орон нутгийн Онцгой
байдлын албаны".

Кастодиан Guardian мэдлэг он цагийн хэлхээс!
Эхчүүд, хүүхдийн> SMEC ( Шинэ төрсөн клуб, Үндсэн-сургууль, Girl цорын ганц сургууль, гэр бүл,
коллеж, ахлах үйл ажиллагаа клуб ) >
PHeC ( Хөвгүүдийн цорын ганц сургууль, дадлагажигчийн / техникийн / Удирдлагын коллеж,
Манлайлал-Camp ) >

PDEc ( CE, Манлайлал-Camp, хос, сонгон шалгаруулах ) > Амь туршлага >

Мэдлэг, тасралтгүй !
Кастодиан-асран хамгаалагч Чөлөөт Боловсрол Ажлын даалгаварууд, эмнэлэгийнхэн, эцэг эх, эрдэмтэд,
сайн дурынхан, ахмад & засгийн educa- хамт нэгдмэл хүчин чармайлт юм.

DO - ёстой:
мэдлэгийг эрэлхийл: ,,,, Асуух адал явдал байж, сониуч байх сонсох, ажиглах, эрдэм шинжилгээний
уншиж, цаг ...

мэдлэг олж авах: , Ойлгож туршилт, ойлгох, суралцах, давтах, theorize
ойлгож, ...
мэдлэг хэрэглэнэ: , Зөвлөгөө, вэ, удирдагч сургах, багш, шоу заах ..
дэмжлэг 1 -р Суралц, 2-р -р заа (Үүнд: хүүхэд, эцэг эх, ажилтан, ахлагч ...) .
Дэмжлэг үзүүлэх "нь мужийн эмнэлгийн & боловсрол цогцолбор" (SMEC) . Дэмжих "Орон
нутгийн эмнэлэг, боловсрол цогцолбор" (PHeC) .
Дэмжих "Орон нутгийн батлан хамгаалах, онцгой байдлын цогцолбор" (PDEc) .

Дэмжих "Орон нутгийн Онцгой байдлын үйлчилгээ" (CE) .

Энэ нь юм чандарлах нь тавиурын Чөлөөт засгийн боловсрол шаардах таны 1GOD зөв
өгсөн! Төрийн бус боловсрол хаасан байна.
төрийн бус боловсролд мөнгө өгдөг Засгийн газар доромжилж, түүнчлэн олон нийтийн
боловсрол эзэмших нь steal- унтаж байна 1GOD . Засгийн газрын энэ төрлийн арилгасан &
яллах байна. Засгийн газрын энэ төрлийн хөнгөвчлөх ахлах төрийн албан хаагчид гэх мэт гэм
буруутай байна. Тэд ажлаа алдана, яллах байна.

үл тэвчих олон нийтийн боловсрол эзэмших нь хулгайлж байна.
Хэрэв та ямар нэг зүйл сурч Everytime, бичиж, дараа нь бусдад заадаг. Мэдлэг,
тасралтгүй таны бичээсүүдийг хамгаалаач.
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Universe Кастодиан хамгаалагчид судалгаа, гарын авлага ашиглах хэрэгтэй. боловсрол
дахь номноос хулгайлсан дэмжинэ. Яагаад үүнийг сайн ашиглаж & үүн дээр өргөжүүлэх
written.Rather юм ямар нэг зүйлийг дахин бичих.

Universe Кастодиан Guardians их сургуулиудад дэмжлэг байхгүй байна.

хэлэх NO Авилга, Elitist их сургуульд.

.
Кастодиан-асран хамгаалагч Appren-хэмээн Тайс ярьж байна гэх мэт эхлэл. ажлын туршлагын дараа
цаашид судалгаа хийдэг. -ийн албан тушаал дэмжиж авах . Илүү ажлын туршлага илүү цаашдын судалгаа,
албан тушаал илүү сурталчилгаа , ..

Оюуны өмч (Зохиогчийн эрх, патент ...)
Хамтын нийгэмлэгийн хамаатай! Оюуны-өмчийг нь ашгийн
гэмт хэрэг юм! MS / R6
баяр хөөр 6.1.7. Боловсрол өдөр CG Kalender Fun өдрийн Сэдэв

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

YY

YYY

МЭДЛЭГ -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр), хайх, олж авах, алдрын төлөө
амьдралын туршлага дээр олон нийтийн боловсрол Pass дараагийн үеийнхэнд
дэмжлэг үзүүлэх мэдлэг сурах & Чөлөөт боловсрол, ажлын амлалт дамжуулан заа
бүх амьдрал урт амлалт хэрэглэнэ амлалт 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Боловсролын өдөр ба шаардлагатай үед энэ залбирал нь ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Дахин баталсан нь 5: The Хууль, Өгөгч Манифест бүх орлоно

өмнөх зурвасууд 1GOD илгээсэн.
ээлжит бус зайтайгаар хүн төрөлхтний түүхэнд дамжуулан 1GOD хүн төрөлхтөнд нь
дамжуулахаар хүнийг сонгоно. 1GOD сэтгэл дундуур байгаа хүний

- төрөл эдгээр зурвасыг heeded байна. хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ юм " Хууль тогтоогчид Өгөгч
Манифест ". Энэ нь бүх л одоогийн & өнгөрсөн шашны нийтлэлүүдийг орлоно

Тиймээс эдгээр хуучирсан нийтлэл гадуурхах байна & дагаж мөрдөх биш. Хуучин байгаль
орчинд ээлтэй хаях шалтгаан болдог.
Өнгөрсөн мэдээллүүд нь үл байв. Энэ нь өмнө нь хүний тавьсан зүйл өөрчлөгдөх болно сүүлчийн зурвас
юм. бүх зүрх, сэтгэлээрээ энэ мэдээг баяртайгаар хүлээн авч. Хамгаалах ба энэ зурвас үнэ цэнэтэй.

хүн бүр уншиж, хүлээн авах, ойлгох боломжийг авдаг байхын тулд " Хууль,
Өгөгч Манифест " ( LG-гийн

LG

MMM) . Энэ нь эргэн тойронд мэдээг түгээхийн тулд бүр нэг хүртэл байна.
хуулбарыг авах, тэднийг гар. 1GOD үзэж байна.

танилцуулга хэрхэн мөргөх талаар заадаг. 1GOD та нараас сонсож хүлээж байна, мөргөлийн өдөр
тутмын (Өдөр тутмын-Залбирал) . "L-GM" хэрэглэх талаар. Яагаад L-GM-ийн бичсэн байна.
засаглал руу ёс суртахууныг хувиргах ...
1FAITH , Тайлбарласан байгаа хүлээн зөвшөөрөх ба түүний үзэгдлийн түүний бэлэг тэмдэг! хуйлмал,
дараа нь 7 Scroll тойм байдаг:

Sc1: итгэл үнэмшил үндэс суурь нь дээр 1 ИТГЭЛ дээр баригдсан байна

SC2: үүрэг чиглэсэн этгээдийн үүрэг 1GOD
SC3: эрх "Гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлага" биелүүлэх нь урамшуулал байна

Sc4: алдаа дутагдалын доромжлох чиглэсэн байна 1GOD & зайлсхийх нь
Sc5: ариун журам амьдралын хэв маяг зан тогтоосон байна 1GOD

SC6: Khronicle Хүн төрөлхтөнд-ийн 'өв юм
SC7: авсанд хаана Soul явдаг
1GOD "Эхлэл", "төгсгөл" арга хэмжээ цаг хугацаа бий болгосон байна. 1GOD
Шинэ цагийн менежмент хүсдэг.
Цагийн гурвалжин:
Өдөр эхлэл: O цаг Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн ~ 0-7 цаг хүртэл байна Эрт өдөр

7 цаг байна Үд дунд ~ 7-14 цаг хүртэл байна Хожуу өдөр
14 цаг байна Sunset ~ 14-21 цаг хүртэл байна шөнийн

14-21h нь заавал шөнийн Curfew (CG Klock) . Шөнийн-Curfew байна
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Нь мужийн хэрэгжүүлнэ. Шөнийн-Curfew бидний бие noc- turnal байх ёстой гэсэн үг биш юм!

CG Kalender, дунд хугацааны цаг. "Стандарт жилийн" 14 сар (13, 28 өдөр momths + 1,
1 өдөр сар) 365 хоног.
Бүр 4 жил : Quattro жилийн (13, 28 хоногийн сар + 1, 2 өдөр сар) 366
хоног.
Fun өдрийн сэдэв нь олон нийтийн тэмдэглэх хэрэгтэй нь ичгүүр & санаж байх нийцсэн.
A CG Төлөвлөгч, таны өдөр тутмын хэвшмэл нэг хэсэг байх ёстой.
1GOD 7Provinces олон SHIRES амьдарч 7Tribes хүсдэг. нийгмийн
амьтад байгаа хүн, амьд ажил & нь орон нутагт гэр бүлийг
нэмэгдүүлэх. Хувийн owner- хөлөг онгоц / Капитализм нь
чадахгүй, эсрэг хувиа хичээсэн байдаг

1GOD, эсрэг олон нийтийн. Cluster-ын орон сууц & Крон үүнийг солих хэрэгтэй.

Олон нийтийн эзэмшлийн Кастодиан Guardian арга юм.

O% Хувийн
эзэмшил (Худалдааны) , Төрийн болон Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж
сольж байна Крон ( Орон нутгийн Run ашгийн бус төлөө өмчит) . Хувийн
орон сууцны нийтийн байр солигдсон байна (Түүврийн-орон сууц) .

Хууль зүйн хүний хэрэгцээ. Хүмүүс хууль нь ард иргэдийн амьдрах (Дүрэм,
журам) үйл ажиллагаа болон амьдрах. Хууль зөрчсөн тэнд гарч ирэх үед, Үнэн
lish гэм бурууг эсвэл ямар ч гэм бурууг байгуулахын тулд олсон байна. Гэм
буруу Хариуцлага заавал ял, нөхөн сэргээх, нөхөн олговор олгох, дараа нь
юм.
Тайлбар! ямар ч хуралдаанаар таслан Тэдний байна!

1GOD хүсэж байна 1FAITH (Шашин) &

1Church (Universe Кастодиан асран хамгаалагч) 7 бие даасан засаг
захиргаа 7Tribes төлөөлөл бүхий

Universe

> физик Universe байна.

Кастодиан

> физик-орчлон асран хамгаалагч.

асран хамгаалагч

> Хууль Өгөгч илэрхийлэгддэг.
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Та асуулт? Хууль Өгөгч Манифест хариулт!
Өнгөрсөн мэдээллүүд нь үл байсан
Ямар ч хүн, эсвэл Засгийн газар нь хүний алах эрхтэй!
Энэ нь Anti-1 БУРХАН тунхаглаж байна. Олон хүн, Засгийн газрын алах. Evil
Шашин баталсан (Одоо Гаж урсгал) . Эдгээр нь бүгд хариуцлага байна 1GOD & Хүн
төрөлхтөнд.

Бүх алуурчид яллах & торонд хоригдсон байна !!!

Амь үл тэвчих !!!
1GOD хүн төрөлхтөн, мэдлэг хайх дараа нь урт удаан бүгдийг нь амьдралыг олж, энэ мэдлэгээ хэрэглэх,
хүсдэг. Энэ нь бүр хүний The өгдөг 1GOD тэдний бүх амьдрал Чөлөөт Боловсролын эрх өгсөн. Олон нийтийн
стандарт нь зөвхөн олон нийтийн боловсрол хангаж байгаа эсэхийг хүлээн зөвшөөрсөн юм.

1GOD Хүн төрөлхтөнд галзуу эрдэмтэд татгалзан гаргах боломжтой гэж сэтгэл дундуур байна 1GOD ийн
deaign. галзуу Эрдэмтэд (Ихэмсэг, мунхаг, ...) Тэд татгалзан үед амжилтгүй 1GOD -Ийн дизайн. Тэдний
үйл ажиллагааны гаж нөлөө нь үргэлж хүн төрөлхтөнд аюул. Жишээ нь:

Голын-урсгалд саад: Усалгааны, хиймэл замыг өөрчлөн явуулдаг энэ нь эцэстээ ган
гачиг нөхцөлд хүргэдэг ус. татмын нуга хаах урсгалын хурд ба түүний элэгдэл хүчин
зүйл нэмэгдэнэ (А голын хол явуулж болно объектын живэх жин голын урсгалын хурд
нь зургаа дахь хүч пропорциональ байна). Энэ нь том үер & хурдан эвдрэлд хүргэдэг.
Энэ нь бас бетон цутгах голын-банк / ортой хамаарна. тэнгис руу хатуу хана бий болгох
эргийн бусад хэсэгт дагуу их элэгдэл хүргэдэг. шинэ газрын рифтэй & чадаж үүсгэх.

хүний бие ариун нандин бас олон хүмүүс энэ чиглэлээр нүгэл юм. Blood- сэлбэх, биеийн
цоолохыг, махчин болох, хөвч, Cosmetic- мэс засал, дизайнер-хүүхэд, амь насыг нь дэмжлэг,
бүрдүүлэлт, Эрхтэн өсөн нэмэгдэж буй, Эрхтэн шилжүүлэн, Tattoo, ... Дээрх бүх доромжилж 1GOD.

Бүх зүйл 1GOD бий эхлэл ба төгсгөл байдаг ба үлдэгдлийг дахин боловсруулсан байна. ямар ч хэрэггүй
хүн болон бусад амьдралыг уртасгах Anti-1 БУРХАН тунхаглаж байна.

Амьдрал дэмжих, хиймэл аргаар амьд бие байлгах (хойшлуулах
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шүүлт) , доромжилж 1GOD . нь хүний биеийг дахин боловсруулах чандарлах & үнс гэсэн үг юм. нь
хүний Soul дахин боловсруулах хувилгаан орно.

1GOD Хүн төрөлхтөн өөрөө болон тэдний surro- undings зохицон амьдрахыг хүсдэг. өөрөө
зохицон амьдрахын тулд, хүчирхийлэл хэзээ ч уусмалыг чимэглэлийг байж болно. эргэн
тойрны дагуу амьдардаг, хорих үүрэг, тэдгээрийн хэрэглэх ойлголт гэсэн үг юм. 1GOD Хүн
төрөлхтөн биеийн ертөнцийн Кастодиан байгаасай гэж хүсдэг.

физик ертөнцийн Кастодиан байх. Хүн төрөлхтөнд зай судлах &-аас үүнийг
колончлоход байна. Колони үржүүлэх гэсэн үг юм.

DO - ёстой:
Хууль Өгөгч илэрхийлэгддэг нь бусад бүх шашны нийтлэлүүдийг солих!

байгаль орчинд ээлтэй, хуучирсан нийтлэлүүдийг хаяна.
Та унших сонирхолтой толгой гарчгийг үз үед жагсаалтыг дамжуулан Тосыг нь шvvж авсан. Дараа нь зарим
нь гүн reding байна. Дахин уншуулахын, ойлгож, хэрэглэнэ. It аж төрж байна вэ!

мэдээний сүнс & ойлголт чухал юм. хувь хүний үг эсвэл өгүүлбэр, бүтэц биш, утга. бодол
сүнсийг & зорилгыг ойлгох Зурвас хэрэгжүүлэхэд нь туслах болно.

бусдад L-GM нэвтрүүлэх. 6 бусад Дэмжигч хай. цугларалт эхлэх хэрэгтэй.
нэр дэвшигч Ахлагчид (Тэнцүү HE & Тэрээр) . Ахмадын хороо бий (Клан) . Олонтаа порт таны
Ахмадууд ба тэдний хороо.

Хороо шинээр сонгогдсон 2 Кастодиан-Zenturion (1HE & 1SHE) . Хэн Universe Кастодиан
Guardians гишүүн болж байна. Одоо энэ цугларалтын бүр байгууллага нь
Кастодиан-Guardian байна (CG) . Амьдрах орчны & Guardian Кастодиан L-GM.

1GOD уншсан & 'L-GM "суралцах боломж олгосон хүний бүр хүсдэг. уншиж чадахгүй
байгаа хүмүүс энэ нь тэдэнд уншиж байх хэрэгтэй. NO чөлөөлөлт CG бүр энд
үүрэгтэй. 1GOD үзэж байна.
CG дэмжлэг "чөлөөт Боловсрол", Засгийн газрын сургуулиуд. CG эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ
байнга "LG M 'судлах. Эцэг эхчүүд сургуулийн Сурган хүмүүжүүлэгч мөн хийж байгаа эсэхийг
шалгах хэрэгтэй.
CG ажилчид ажил эрхлэлтийн тэдний газар нь удирдамжийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байхын
тулд юм " LG M ". Аливаа асуудал "клан" -д мэдээлсэн байна. Засгийн газартай клан мөрдөх & асуудлыг
шийдэхийн тулд хүчин чармайлт юм. Бүх асуудлуудын эдгээрийг шийдэх юм. хамгийн сайн үр дүн нь
COM харьцуулшгүй
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- амлалт ашиглаж байна.
Evil, ёс суртахуунгүй, эсрэг 1 БУРХАН зан үйл, авилга, хөнгөлөлт & Муу хууль дахин
бичихээс тэднийг & backdating дагуулж болно resenten

- cing. "LG M" гарын авлага болгон ашиглана. 1GOD харж байна .
Хүн төрөлхтний зан (Atom-хуваах, Цөмийн хайлуулж,
Bodyparts & биеийг шингэн, махчин болох, генетик, инженер,
Эс ургуулах, Нүүрс-шатаах, агаарын бохирдол, ...) заналхийлж
байна
1GOD ийн загвар. angering зогсоох 1GOD. 1GOD Хүн төрөлхтөнд шинэчлэх & чанарыг ашиглан эх
дэлхийгээ цэвэрлэх болно.
1GOD ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ ирэх зүйлүүдийн тухай гарын авлага юм. олон хүн баяртайгаар
хүлээн авч, энэ "захиас" бага хүн төрөлхтөн зовлон болно үйлдэл.

1GOD үзэж байна.
Хүн төрөлхтөн түүний эцсийн эцэст эсэн мэнд амьдрах, хувь тавилан биелүүлэх оюун санааны ба бие
махбодийн сайн сайханд нь: "Колоничилдог зай, Физик-Орчлонгийн & нь харгалзан дэмжигчийн байх
Кастодиан 1God-ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ "заавал байдаг.

хүлээн авах 1GOD " ийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ Хууль, Өгөгч Манифест

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

YY

YYY

МЕССЕЖ -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) авсан ба таны
захиасыг шингээж Би хууль-Өгөгч илэрхийлэгддэг алдрын төлөө миний гарын
авлага болно Би бүх хуучирсан хуучирсан мессеж хаяна ёстой хүн нь таны
мессеж тархах болно 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал хэрэгтэй үед ашиглаж байна!
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Дахин баталсан нь 6: N umbers нь чухал & 7 тэнгэрлэг
Нэг удаа хүн төрөлхтөн олон тооны ашиглаж эхэлсэн энэ хувь тавилан руу хувьсан өөрчлөгдөж
бэлэн байсан юм: Физик-ертөнцийн Кастодиан. Тооллого математикийн үзэл баримтлал бий
болгох, энэ нь тодорхойлох, тоо хэмжээ, хурд, ... хэмжих боломжтой болгосон юм.
Кастодиан-Guardians тоо, хүн төрөлхтний оюун гол тулгын чулуу гэж үзэж байна.

Тооллого, хүн төрөлхтний хэрэглээ нь илүү математикийн үзэл баримтлал бий болгох үндэс суурь
нь математик ойлголт байдаг. Тооллого урагшлах ба түүнээс дээш, илүү ойлгохын тулд бидэнд
таатай шинжлэх ухааны хүргэсэн 1GOD " crea- гүй с. Тооллого иргэншлийг бүтээсэн ба тэднийг
устгасан. "Эхэнд, End & дахин боловсруулах" гэсэн мөчлөг.

Тооллого зөвшөөрсөн тоолох:

гараар 1, 2, 3, 4, 5-нд Хуруу. үр дүн (Тэмдэглэгээ: =) 5 хуруу.
нэмэх ( тэмдэг: +) 1-ээс дээш тоолох үр дүнг нэгтгэх боломжийг олгодог.

2 гараа Хуруу хоёр гараараа 5 + 5 = 10 хуруу .
Take-хол ( тэмдэг: -) өмнөх үр дүнг багасгах боломжийг олгодог. 5 хуруу 1 гар 1 хуруу
тасарч байна (Осол) : 5-1 = 4 хуруу гар дээр нь одоо байна.

үржүүлэх ( тэмдэг: •) олгодог (Энгийн) simi- ГЧНШ зүйлсийн хэмжээний тоолох. 3
гарт Хуруу 3 • 5 (Энгийн дараа нь 5 + 5 + 5) = 3 гар дээр нь 15 хуруу. удаа ижил
тоог үржүүлж үед эрчим хүчний
тэмдэглэгээ ашиглаж байна: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 5 хүч) = 32 2-р тав дахь цахилгаан.

хувааж ( тэмдэг: /) өмнөх үр дүнг portioning боломжийг олгодог. 3 гар 15 хуруугаа
байна. 1 гар байна 15/3 = 5 хуруу. Тооллого нь үүсгэх боломжийг дараалал тоо 0,
1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (Тэмдэглэгээ: ...) 2 Эхний тоо дараа тоо тус бүр 2
өмнөх тооны нийлбэр юм. Кастодиан-Guardian суурь 10 натурал тоо системийг
ашигладаг. 1 оронтой тэмдэг ашигласан: 0 (Тэг) 1 (Нэг) 2 (Хоёр) 3 (Гурван) 4 (Дөрвөн) 5 (Таван)
6 (Зургаан) 7 (Долоо) 8 (Найман) 9 (Есөн) . тоо: 0, 2, 4, 6, 8 гэж нэрлэдэг
тэр ч байтугай ; 1, 3, 5, 7, 9 гэж нэрлэдэг сондгой . 9 дараа, 2 тоо (10-н гэж нэрлэдэг) ашиглах болно: 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

The 0 9 тоо нь ч баруун талд байрлуулсан 10-ын нэртэй 2 оронтой тоог бий болгож байна (Арван)
-ийн жишээ нь: 70 . хоёр 00 100-ийн нэрлэдэг (Зуун) -ийн ,
жишээ нь: 700 . Гурван 000 1000-н гэж нэрлэдэг (Мянга) , жишээ нь: 7000 . баруун талаас тоологдсон бүр 3
тоо нь таслалаар тусгаарлагдсан байна жишээ нь:
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1,000,000 (1 сая) .
Нэг центийн ( тэмдэг:%) хэдэн зуун гэсэн үг юм. 100-ийн хэсэг нь нэг, хувь жишээ болгон илэрхийлж
болно 7/100 = 7% эсвэл аравтын 0.07 (.) A цэг 1-р жишээ 0.1-ээс бага утгыг харуулахын тулд ашиглаж
байна (Decimal гэж нэрлэдэг) .

0.1 (Аравтын) Мөн хэлтэс тэмдгийг 1/10 ашиглан фракц байдлаар илэрхийлж болно 0.1 =
1/10 эсвэл ноогдол хувь 10%

Тоо геометрийн дизайн хэрэглэнэ: 3, гурвалжин оржээ 4 5 Пентагоны талд 6 Аллен
хоёр талт, хоёр талын талбай / тэгш өнцөгт, 7 Heptagon оржээ (1FAITH бэлэг тэмдэг) 8
Octagon оржээ. Square² (2 dimen- sional) , Cube³ (3 хэмжээст) , Конус, цилиндр ...

7 Энэ нь авч, учир нь бурханлиг юм 1GOD 7 хоног * Физик Ертөнцийг & хүн төрөлхтөнд бий болгох.
6 ажлын өдөр + 1 амралтын өдөр = 1 долоо хоног.

* Тайлбар! 1GOD " ийн долоо хоногт дор CG Kalender ялгаатай.
Өдөр 1 өдөр 2-р дунд долоо хоногт өдөр 4 өдөр 5 долоо хоногийн төгсгөл Хөгжилтэй өдөр

1GOD 7Tribes хүсдэг. 7Provinces үр дүнд ~
1FAITH 7Scrolls дээр суурилсан ~ бэлэг тэмдэг: Heptagon

1Church: Universe Кастодиан хамгаалагчид 7 бие даасан байна
орон нутгийн захиргаа (Orackle) ~ 7Evils, хүний алдаа дутагдалын байна Чөтгөр
нь "Зочид буудлуудын сүлжээ 7links байна ~ 7_7 Дүрэм: 7 Тэр & 7SHE нь хороо ~ 7 талт, 7
Полигон өнцөгт: 1FAITH & 1Church хүлээн зөвшөөрөх Heptagon тэмдэг: Universe Кастодиан
сахин хамгаалагчид

DO - ёстой:
1GOD АНУ-ын тоо, хэрхэн бий болгох замаар тэдгээрийг ашиглахыг
харуулсан [7days weeek (Цаг хугацааны хэмжилт) : Ажил 6days & 1 өдөр
амрах (цаг төлөвлөлт) ] . 1GOD "-Ийн ажил

- ёс нь мөн хүн төрөлхтний ажлын ёс юм.
Суралц & гэсэн утгатай, математикийн үзэл баримтлал Тооллого заа, геометрийн загвар
бий болгох. оюуны өдөөлт нь дугаарыг ашиглах (сайн
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эрүүл мэнд) . тоо нь хөгжилтэй байдаг. Бурханд 7 баярлуулцгаая.

0 гэсэн утгатай тоо оргүй хоосноос 1GOD физик ертөнцийг бүтээсэн. Тэг
бүтээлийн тоо юм. сөрөг: Тэг сүйрлийн тоо юм.
1 эхлэл, анхны байх, 1 & зөвхөн. 1GOD 1FAITH 1Church.
сөрөг: эцсийн өнгөрсөн, ховордсон байна. олон.
2 Harmony, Ариун matrimony, маллах, ихэр. сөрөг: Эмх замбараагүй байдал, хуваагч,
порнограф, гэрлээгүй.

3 Цаг гурвалжин, шашин шүтлэг 3 тулгуур ( 1GOD 1FAITH 1Church) .

сөрөг: 3 олон хүн байна.
4 4 улирал (хавар Зун намар өвөл) жилийн, Quattro жил, 4 чиглэл (Хойд, зүүн, баруун, өмнөд) 4
элементүүд (Гал түймэр, газар дэлхий, салхи, агаар) , Дөрвөлжин, шоо, дүрэм бүтэцтэй. сөрөг:
төөрөгдөл, ямар ч дүрэм, уялдаа холбоог Murphy-ийн хуулийн дутмаг байна.

5 Зөн, анхдагч, цөхрөлтгүйгээр, арга хэмжээ авах. сөрөг: урьдчилан сэргийлэх, roving, идэвхгүй байдал.

6 Групп, олон нийт, нийгмийн шударга ёс, хөрш цаг, сүм.
сөрөг: Аглагч, тусгаарлах, elitist, эд баялаг, апартейдийн, бүлгүүд.
7 Бясалгал, 1GOD ийн Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ Хууль Өгөгч Манифест, IP

(оюуны өмч) , Эш. сөрөг: Fantasizing, мөрөөдөн сэтгэлгээ, хуурамч мэдээ,
зохиогчийн эрх, патентын.
8 Шударга ёс, мэргэжлийн зам, үүрэг хариуцлага, итгэлцэл. сөрөг: Ёс бус, ажилгүй,
балчир, авилга, худал.
9 Socialite, сэргэлэн, нөхөрсөг, олон нийтийн өмнө үг хэлэх. сөрөг: Loner, хуйсчуур,
talkative биш.

ТОО -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) тоо баярлалаа "Та нар

Тооллого бидэнд алдрын төлөө оюуны өдөөлт & зугаатай
кастодианы асран хамгаалагч үүрэг Тооллого туслах Universe
Тооллого ойлгоход нь туслах 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
Энэ залбирал хэрэгтэй үед ашиглаж байна!
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Дахин баталсан нь 7: & Байдаг бол авсанд байна Тэнгэр элч нар

1GOD АНУ-ын нэг авсанд, шүүлтийн өдөр, Eternal- Soul, хувилгаан & Angels итгэдэг гэж
хүсдэг. Авсанд Soul гаргасан эсэхийг нь шалгах хэрэгтэй нь чандарлах эхэлнэ.
Тэгэхээр сүнс нь авсанд нь бие махбодийн амьдралын хэлбэр байж болно (Байгууллага) туслах
юм. амьдралын зорилго Таны Soul өөрийн зорилгоо гүйцээхийн тулд шаардлагатай Амь
туршлага олж туслах явдал юм. нь амьдралын туршлага бүрэн нөлөө учирч саад (Eginsurance)
Soul хүчээр түүний номлолд бүрэн биш юм. A дууссан эрхэм зорилго нь тэнгэр элч болох
сүнс тусалдаг.
"Сэтгэл-ийн 'эрхэм зорилго нь дуусах үед бие бие нас барсан & Soul тод
Spiritual- дааман хаалган дээр хөдөлгөдөг. нас барах нь биеийг зогсоох (Жишээ
нь, амьдралын дэмжлэг, сэлбэх, шилжүүлэн ..) angering байна 1GOD. физик-орчлонгийн
хүн бүрийг зүйл нь эхлэл, төгсгөл гэж байдаг ба дахин боловсруулж байна (Жишээ
нь, хүний биеийн) !

үхлийн үед бодгалийн гаргах нь үргэлж хүрч байна. Ямар ч rele- ХҮБ, Soul
Сүнслэг-хаалгыг орж чадахгүй. Ямар ч амьд бие, сүнс эргэж очиж чадахгүй. Soul хоёр
ертөнцийн заагт үлдэх нь "Сүнс" юм. Сэтгэл гаргасан байна & авсанд хүний тавьсан
байгууллага нь чандарлаж байх ёстой болох юм гэдгийг баталгаажуулах. Чандарлах & Залбирал
хувилбарууд Soul.

Сүнсийг дуусаагүй эрхэм зорилго нь хаана releasedby чандарлах юм.

Дуусаагүй төлөөлөгчийн дараагийн эрхэм нэмж байна (Хувилгаан) .
Харанхуй Сүнслэг-Gate буцааж Soul илгээх болно "Гарцынхянагчийн-сахиусан тэнгэр" гэсэн утгатай (Бүрэн
бус эрхэм зорилго нь) . A тод Spiritual- Хаалга нь тавтай морилно уу юм.

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн Soul түүний шүүлтийн өдөр дараа нь цэвэр
ариун байдал хэмжээний талаар хөдөлгөдөг байна. Хаана reliv- түүний
амьдралын туршлага муу, сайн ES. reliv дараа

- Тэд амьдрал-туршлагаас Vault-д хадгалагдаж байдаг ING
Аль ч сүнс нь өөр бие махбодийг авдаг, хутагтын байна. Эсвэл Soul мөнхийн болох
хангалттай Амь туршлага цуглуулсан байна (Angel) .
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Шинээр мэргэшсэн Angel хамт Диваажинд угтан байна 1GOD . болдог
Мөнхийн & Эдгээр нь тухайн тэнгэрлэг цэнгэл 1-р байх юм " Хамгаалагч сахиусан тэнгэр " .

бие махбод нас барсан дараа сүнслэг Soul Сүнслэг-Хаалганы гэрэлд
чиглэсэн үүнийг & толгой орхидог.
A манаач угтан эсэхийг шийднэ (Тод Сүнслэг-Gate) сүнс, эсвэл
буцааж илгээх (Хар SpiritualGate) . Манаач шүүлтийн өдөр, цэвэр ариун байдал
хэмжээний, амьдралын туршлага хуримтлал & Guardian-Angel удирдах.

бусад Angel байдаг ( хүн ойлгох нь хэтэрхий төвөгтэй)
1GOD Сүнслэг-Ертөнц дууддаг: "HEAVE N '!
Диваажин хаана байна Souls " болох "Мөнхийн". 1GOD Мөнхийн
дуудлага Анхаарах зүйл: "Тэнгэр элч"!

DO - ёстой:
B нь авсанд & Мөнхийн-сэтгэл elieve. Та Soul & Физик-Орчлон амьдарч байгаа зүйлийг бүр байх ч
бас 1 байгаа гэдэгт итгэж байна. нь Soul Та өөрийн Soul түүний номлолд дуусгах нь туслах
хэрэгтэй & Амь туршлага олж авах нь номлолд байдаг гэдэгт би итгэдэг (Амьдралын туршлага) .

B Хүний бие эхлэл ба төгсгөл гэж elieve. fere ярилцлага хийх байхгүй юу (Ямар ч даатгал) Soul
& байгууллага бүрэн амьдралын туршлага бүхий. саад байхгүй юу (Ямар ч амьдралын
дэмжлэг, сэлбэх, шилжүүлэн

... ) Амьдралын эцэст нь (үхэл) .
C Авсанд орж Бодгальд суллахыг хангахын тулд бүр үхсэн биеийг remate.
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дохио төлөө Watch (Мөс чанар, хараа ...) & Нь Guardian-Angel-аас удирдамж. Шинжлэх ухааны
аргачлалын ба анхаараг анхааруулга түрхэнэ !!!

"Тавтай морилно уу" Хэрэв төлөө Reaper гэдэг та өөрийн номлолоо дууссан!
Гэсэн хэдий ч, заримдаа Reaper нь "анхааруулга" гэж гарч ирнэ; өөрчлөлт, эсвэл нүүр
1GOD-ийн уур хилэн.

1GOD-ийн өргөжүүлэх Universe
илүү Тэнгэр элч нар хүсдэг!

1GOD Та нараас сонсож хүлээж байна!

YY YYY

авсанд -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) нь оролддог сүсэг бишрэл

Итгэл үнэмшил алдрын төлөө Тэнгэр элчүүд байдаг хувилгаан
итгэлийнхээ нь Мөнхийн сүнс нь итгэл үнэмшил байдаг 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн

Энэ залбирал хэрэгтэй үед ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

1GOD хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, хууль-Өгөгч Манифест

14.04.04.07 N-At-м www.universecustodianguardians.org

Төгсгөл
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