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Början
Tron på en Gud ger oss en tro! en FA  ITH är

vår moraliska styrka.
Tron är ett känslomässigt behov. 1 GUD endast en ville TRO! För Depå Guardian en
TRO ger moralisk styrka. Det upprätt oss genom att förklara. vägledning, måste
göra, bön, Lär och undervisa, gemenskap tillhörighet.

absorbera 1 TRO så att det kan röra ditt hjärta och bli en permanent del av ditt
tänkande. Tänk och leva ett TRO varje dag varje dag. Låt en TRO påverka dina
handlingar om de är medvetna eller omedvetna.

Dyrkan 1 GOD använda relevanta böner.

Personer med tro är välsignade, 1 GOD älskar dem.

Människor utan tro levande spillo värdelös liv.
De 1 TRO kom om:
Den ödmjuka skrivare märkte ständigt ökande spridningen av korruption, omoral och
girighet. Orsakar lidande, misär lokalt och runt om i världen. Den ödmjuka skrivare
frågade, "Varför GUD ”? ”Snälla hjälp Dear
GUD ”. ” GUD Vad kan Mänskligheten gör att leva upp till sitt öde”?

Under lång tid fick ödmjuka skrivare inget svar. En dag ödmjuka skrivare kände en
överväldigande närvaro. Skrivaren fick ett meddelande via en tanke. ” Är du redo att
ta emot svaret ”.
Den ödmjuka skrivare fick ett fruktansvärt smärtsam huvudvärk, övervann av rädsla, var han tvungen att ligga
ner.

Tiden gick, återigen världshändelserna gjorde ödmjuka skrivare adress

GUD frågar hans vanliga frågor. Inget svar, 3 dagar senare överväldigande närvaro
var tillbaka, frågar ödmjuka skrivare samma fråga. ödmjuka skrivare Återigen var
rädd för att svara.
Tiden gick ödmjuka skrivare igen blev upprörd med det lidande och elände i världen. Den
ödmjuka skrivare knä, tittade upp och sa: "Kära GUD Jag tror på dig och bara du, jag är
redo att ta emot svaret”.
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I sinom tid kände ödmjuka skrivare närvaro var det GUD. GUD
ställde samma fråga, ” Är du redo att ta emot svaret ”.
Den ödmjuka skrivare kände rädsla att övervinna honom, men han svarade ”Ja Dear 1 GOD ”.
Kommunikationen ödmjuka skrivare emot. Var att skriva ner de tankar och göra dem
tillgängliga över hela världen, på alla språk. 1 GOD 'S senaste meddelandet ersätter alla
tidigare.

Allt sammanställs i ” Law Giver Manifest ”
(LGM) . Det ska göras tillgänglig för alla. Den 'LGM ersätter alla
tidigare meddelanden gör dem föråldrade.
den ” Law Giver Manifest ”
1 GOD har tvivel om mänskligheten!
En GUDs tidigare meddelanden har i stort sett ignorerats .

En GUDs varningar har ignorerats.
1 GOD kommer att göra mänskligheten att lyssna! ( se Profeteren)

När 1 GOD instruerade ödmjuka skrivare att skriva ner och sammanställa alla
meddelanden " 1 TRO ' föddes. 1 TRO är en religiös, social rättvisa, filosofi. 1 TRO stödjer
samhället levande. Samhället höjning av barn. 1 TRO är den enda Religion godtagbar
för 1 GOD. Allt annat blir föråldrade sekter.

Föråldrade sekter är skydde! De ersätts med: 1GOD 1FAITH 1Church universum Depå
vårdnadshavare. Föråldrade kulter religiösa skrifter ersätts med 'lag Giver Manifest. Anhängare
av föråldrade kulter uppmanas att uppdatera: bli Custodian Guardian

För härlighet en GOD & Good mänskligheten.
De 1 TRO stöder siffror " 7 ' är gudomlig. Mänsklig förståelse av siffror, matematiska
ekvationer och geometriska symboler banade väg för att bygga civilisationer. Mänsklig
förståelse behöver ytterligare utöka (Rymden) .

Depå Guardian tror att det fysiska universum och allt i den är
ofullkomlig avsiktligt.
Därför UCG Heptagon en ofullkomlig 7 vinklad,
7 sidig polygon dess sidor har olika längd dess vinklar är av olika grader. Är
den idealiska en TRO symbol för erkännande.
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Den Heptagon symboliserar 1 GOD' s ofullkomlig Physical Universe och 7 dagar i
veckan. De 7 vinklar symboliserar den 'Law Giver Manifest s 7 kapitel och 7Scrolls. De 7
sidor symboliserar de 7 stammarna och 7 1Church universum Depå Guardians
förvaltningar.

1 TRO är skriven på 7 Rullar :
1.Belief > 2.Obligations > 3.Privileges > 4.Failings >
5.Virtues > 6.Khronicle > 7.Afterlife
De utgör en del av " Laggivare Manifest'.
1 TRO introducerar New Age time management:
CG (Depå Guardian) Klock ~ Time Triangle ~ Day Tidslinje ~
Night Utegångsförbud ~ CG Planner ~ CG Kalender ~ Funday
teman ~ CG Khronicle ~ CG Quattro Almanac ~ Kontroll tid.
Allt i det fysiska universum har en början och ett slut. End överblivna återvinns för ny
början (Reinkarnation) .
Människor i 1FAITH är anhängare . Supportrar behandlas som: Depå Guardian + 1
namn eller CG + 1 namn. CG används vid textning.

1 TRO Supportrar träffas varje vecka på sammankomster. De försöker att få nya
människor. De ber:

Challenge Prayer
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå förmyndare (1 st namn) Begäran hjälpa till med att
omvandla de okunniga troende Hjälp troende få en TRO
Tack s för denna erfarenhet för att vara inblandade i en utmaning jag sträva efter att
göra fler utmaningar för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används när de konfronteras med en okunnig otrogen.

Slutet
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