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Religion?
Fråga frågade = fråga besvaras av laggivare Manifest

Alla lösningar ska vara Välgörenhets icke våldsamma!
Religion förklarar den naturliga världen och syfte att leva. Religion organiserar
samhället genom dess tro på korrekt beteende (Vägledning, regler) . Religion handlar
om välfärd och välbefinnande dess supportrar.

Historiskt Religion förklarar humankinds dåtid, nutid och framtid.
Religion introducerar den andliga världen för mänskligheten ( 1GOD , Övertygelser
Afterlife) . Att tillhöra en religion låter dig träffa likasinnade och gå med i deras ritualer,
aktiviteter, fester, ...
Religioner har en guide ofta denna guide är baserad på ett meddelande 1
GOD transporteras till en person. Under mänsklighetens historia med
ojämna mellanrum 1 GUD plockar en person att förmedla ett budskap till
mänskligheten.

De Law Giver Manifest "Är det senaste meddelandet förmedlas till
mänskligheten. Det gör alla tidigare meddelanden redundant (kassera)
.

För närvarande finns det bara ett Religion: ' 1GOD 1FAITH 1Church Universe
Förvarings Guardians '.

Allt annat är kulter. Du vill Religion blir en förvarings Guardian och leva efter lagen
Giver Manifest.

religiösa ritualer
Worship sker ofta på ett syfte byggande byggnad (Kyrka, tempel, ...) .
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1 GOD vill inte syftet bygga kyrkor. de därför rivas och dess byggnad materiul
återanvänds för infrastruktur.
Depå Guardian dyrka helst när som helst. Varje Fun dag (Dag
7) de har en samling på en skola.
Religion har ritualer: födelse, äktenskap, död, ... Ritualer är baserade på tradition och
ändra gemenskapsnormer. Depå Guardian ritualer införliva lokala traditioner som inte
strider the'Law Giver Manifest'. Varje Gathering är unik (Anpassningsbar, mat, dialekt,
redskap, arv, traditioner ..) .

Kulter använda offer på ett altare som dyrkan ritual.
Offer kan vara verklig eller symboliskt. 1 GOD vill inte offer. altare
därför rivas, är dess byggnad materiul återanvändas. Förvarings
Guardian inte offra ersatte de ett altare med lectern. De söker,
förstärkning, tillämpa kunskap (Rulla 1) öva Kunskap Kontinuitet.

Religion använder time management. Depå Guardian Använd New Age time management (NAtm)
. NAtm används för att ställa temadagar.

Religion motsätter 'Wealth apartheid'. Buddhism, kristendom, islam, hinduism,
judendom .. är korrupta köptes av giriga parasiter.
Depå väktare motsätter 'Wealth apartheid'. Stöd oss och låter slut Wealth apartheid
och håll giriga parasiter ansvariga.

PROFITERANDE är ANTI 1 GOD !!!
Religion motsätter 'våld' mot mänskligheten, miljö, djur .. Buddhism, kristendom,
hinduism, islam, judendom ... agera, uppmuntra, delta i våld. Stöd oss och låter slut
våld, håll våld accounrable. Att äga ett vapen är ett brott.

Nolltolerans för våld !!!

Ni ska inte döda!
Ni ska inte döda. jag t är grunden för varje religion. Alla så kallade religioner, Sin. De tillåter,
uppmuntra, främja dödande. De är Fake religioner. de förolämpning 1 GOD! Att tillhöra eller
stödja Killer religioner eller sekter kommer att resultera i ansvarsskyldighet gentemot 1
GOD i livet och livet efter detta! 1 GOD inte glömma eller förlåta! Väktare
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Guardian motsätter döda människor av någon anledning (Abort, utförande, lönnmord,
dödsstraff, martyrskap, självmordsbombare, ..)
T

Religionen har en guide baserad på En GUDs meddelande. Tidigare meddelanden
missbrukas av alla stora religioner. De använder falskt sina guider för att öka 'Wealth
apartheid' och praktik 'våld'. Detta är inte acceptabelt att 1GOD! 1GOD ”S senaste
budskap, 'Law Giver Manifest (LGM) är ideella och icke våldsamma. Den LGM gör alla
tidigare meddelanden och guider föråldrad. Embrace 'LGM' bli en förvarings Guardian.

tittar!!!

1GOD

Messias?
Den kommande av en Messias var 1: a nämndes av Invoker
(Zoroaster) . andra religioner (Kristna Islam, ...) ursprung i Persindia provinsen följde
Invokers antagande. Den Invoker var fel finns det ingen Messias kommer, då inte, inte nu
och inte heller i framtiden, inte någonsin. Alla människor som väntar på en Messias
väntar förgäves.
Varför människor tror att 1 GOD kommer att sända en Messias? Många människor saknar
självförtroende och mänskligheten att lösa vardagliga problem. Dessa svaga patetiska
människor tigga 1GOD att skicka en Messias för att lösa alla sina verkliga eller upplevda
problem och göra dem lyckliga. NO MESSIAS (Han eller hon) kommer.

1 GOD kommer inte att skicka en Messias. Skulle mänskligheten inte kunna överleva. Då
mänskligheten kommer att försvinna i dammet of History. 1GOD kommer att bli besvikna
och instruera Evolution att skapa en annan art som klarar att vara förvarings av det
fysiska universum.

1 GOD förväntar varje individ att hantera själva. För större problem en individ bör
söka, få stöd från samhället.
För frågor bortom samhällsfunktioner, be!
1 GUD kommer att agera!
En fråga bortom samhällsfunktioner behöver kombinerad tro och bön: 1 GOD kommer att
agera! 1GOD' åtgärder eller passivitet inte är förutsägbara eller comprehandable. Passivitet
kan vara den bästa lösningen.

1 GOD vill att vi ska koncentrera oss på vår 'Syftet med levande' (portion
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vår själ vinst upplevelser) . inte drömma (Vara ett liv odåga) om en Messias kommer. Depå
Guardian tron att 1 GOD vill ha en person att hantera utmaningar inte slösa tid på
orealistiska förhoppningar. Ingen Messias kommer!

Giriga Profitörer utnyttja behovet av vissa personer för en Superbeing:
Thor, Superman, Wonder Woman, Goku ... Fiktiva nonsens!
Religiösa Superbeing: Jesus, Kalki, Mahdi, Moshiach ... Kommer inte återuppliva eller
komma. Falsk Messiah popup ofta. Ignorera dem!

Förvarings Guardian inte behöver eller väntar på en Messias.
Depå Guardian förtroende 1GOD, ha 1FAITH och har " Law Giver Manifest' som
guide. Följ med oss behöver du inte en Messias som inte kommer!

Saints
I forna tider, hedningar användas flera Guds för huvudfrågor. Hälften Guds dyrkades för
mindre problem. Hälften Guds upprättat en länk mellan människor och Guds. Guds
använde sin maktposition för våldtäkt * människor, vilket resulterar i jävlarna. Så att
människor kan dyrka dem jävlarna blev halv Guds.

När folk började inse det bara 1 GOD att idolisera och tillbedjan. De kämpade, de
missade flera idoler. Att lura 1 GOD och har flera idolerna de skapade helgon. De ville
också
1 GOD att ta dessa falska idoler och sitta dem i den inre cirkeln i himlen. Christians tror
Mary våldtogs * av en GOD. De gjorde henne ett helgon, idoliserar och dyrka henne. kränkande
1 GOD den enda Idol! Det finns inga andra.

Depå Guardian har endast en Idol att dyrka, 1 GOD.
Den idolisera och dyrkan av många Guds slutar!
* Om någon smyger upp till en person sova, kompisar, är att våldtäkt!

Martyr
1 GOD vill inte människooffer! Martyrernas är livs slösaktiga, Anti1 GOD! Gemenskaperna inte vill ha dem.
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Människor som dödas för att upprätthålla sin tro inte avsiktligt söker döden kallas
ibland martyrer. Stöd martyrskap och martyrer uppmuntrar mentalt, känslomässiga
instabila individer att söka döden, självmord, äventyrar andra människor. Dessa är
falska martyrer som begår självmord. Förvarings Guardian accepterar inte Martyrs
eller stödja Fake martyr.

Det finns 2 typer av, 'Fake Martyr':
Människor som söker martyrskap genom självmord. De är själviska
uppmärksamhet arbetssökande med hjälp av en 'orsak' att vinna
kändisstatus. De satte på publicitet stunts som själv förbränning eller
svält. De är känslomässigt och psykiskt instabil (sjuk) . Om de
överlever de hålls i en Sanatorium för livet.

Människor som söker martyrskap genom straffrättsliga Suicide (Självmordsbombare) .
Dem skada eller döda andra gör dem Assassins
(brottslingar) . Om de överlever de ska åtalas: FRÖKEN R7 . Deras namn ska aldrig
talat, alla bevis på dem befintliga måste förstöras som om de aldrig existerat. Deras
föräldrar är skam och skydde.

LIV! Den mest värdefulla innehav.
1 GOD vill att vi ska koncentrera oss på vår 'Syftet med levande' (Hjälpa våra Soul vinst
upplevelser) . Inte planera vår tidig död (Vara ett liv odåga) . Depå Guardian övertygelse
att en GUD vill ha en person att inte utsätta sig för alltför stora risker i onödan och
skyddar ett liv.

1 GOD vill inte människooffer!
Människooffer är primitiva, psykotiska, pagan, föråldrade en ritual som tillhör det
förflutna. Självmord är människooffer en bortkastad LIV!
Människooffer som involverar självmord och döda andra, ett brott: FRÖKEN R7

Ett syfte att leva är inte att döda dig själv eller någon annan person! Din kropp har att överleva. Självmord
eller dödande är kränkande 1 GOD!

Mänskligt liv är heligt!
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Varje organisation religiösa eller på annat sätt som främjar, stöder, Martyr eller
martyrskap är Anti mänskligheten och Anti 1 GOD. Dessa organisationer ställs till
svars. Depå Guardian Shun och skam! Gemenskapen stängs dessa organisationer
ner och åtalar!
1 GOD håller dem ansvariga i livet och livet efter detta!

Martyrskap är oacceptabelt!
Ingen har rätt att döda människor!
Living är bra och önskvärt!
Celibat
Celibat går mot En GUDs Utformning av parning, multiplicera och bilda familj. behövs
parning och multiplicera för arter överlevnad och befolkningstillväxt. behövs
befolkningstillväxt att uppfylla mänsklighetens öde: kolonisera det fysiska universum.

Präster, munkar, nunnor som praktiserar celibat är kränkande 1 GOD !

De är också ett hot mot människans specie överlevnad och uppfyller det är öde! Being
förvarings av den fysiska universum!

Celibat slutar! Religiösa organisationer som stöder celibat är skydde Shamed
och komma så småningom till ett slut! Klostret är Convent, nunnekloster, rivs
byggmaterial återvinns.
C

1 GOD
1 GOD är suverän! 1 GOD är både han och hon! 1 GOD är den ursprungliga Eternal-själ! 1
GOD skapad 2 Universe: andlig och fysisk. Både Universe behövs vårdnadshavare: Änglar
och Mänskligheten!

1 GOD vill bara en Religion: En tro! 1 TRO behöver bara en kyrka kallas
Universe Depå Guardians!
1 GOD vill 7 oberoende stammar. På tal 7 huvud språk och många dialekter, som bor i 7
provinser och många Shires. Varje provins har en oberoende en kyrka (UCG1, ... 7) administration
med användning av: En GUDs senaste meddelandet, 'Law Giver Manifest' som guide.

1 GOD vill icke våldsam, icke kommersiellt lösningar omfamna gemenskap
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levande. För familjen, gemenskap, regering och religion. Kasta religiösa eller
politiska organisationer och skrifter som främjar våld, vinst, elitism, ...

1 GOD vill Ansvar! 1 GOD tillämpar Ansvar inte förlåtelse. Depå-Guardian
support Ansvar. Varje person, organisation, är regeringen ansvarig!

1 GOD är högsta och absolut oavsett vad titlar används. 1 GOD, dyrkas
av religiösa personer som använder olika namn och titlar: Adonai, Ahura
Mazda, Allah, Al Hakam, ATEN, Al Mutakabbir, Bahai, Brahman, Fader,
skapare, Gott, Hashem, Jehova, Manitou, Herren, HERREN, Waheguru,
.. 1 GOD är alla av dem.

Depå Guardian dyrkan 1 GOD som ' 1 GOD '
1GOD förväntar Mänskligheten att lära och lära vara utbildade! J udgment
dag, 1 GOD vill förklarat vad kunskap en person har kontinuerligt
ackumuleras och hur detta användes till förmån för den lokala livsmiljön,
miljö och samhälle. Depå Guardian söka, få och tillämpa kunskaper och
metoder Kunskap Kontinuitet hela livet.

1 GOD förväntar Mänskligheten att lyssna det senaste meddelandet
och bortse från alla tidigare! På domens dag, 1 GOD vill ha förklarat
hur hans senaste meddelande hörsammats, tillämpas och spridning. Depå
Guardian bor och dyrkan av 'Law Giver Manifest'. De uppmuntrar
andra att göra det.

En GUDs Destiny för mänskligheten! 1 GOD förväntar mänskligheten att vara
vårdnadshavare för den lokala Habitat, större miljö och resten av det fysiska universum. Mänskligheten
behöver para sig, föröka sig, utforska, kolonisera rymden. Depå-Guardian sträva mot sitt
öde!

Dyrkan 1 GOD Stöd 1 TRO en Church
1 TRO
tron på 1 GOD ger dig 1 TRO ! 1 TRO ger vägledning till dig och din grupp. 1 TRO är
vår moraliska styrka.
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1 GOD instruerade ödmjuka skrivare att skriva ner och sammanställa alla
meddelanden " 1 TRO ' föddes. 1 TRO är den enda Religion godtagbar för 1 GOD. Allt
annat blir föråldrade sekter. Omfamna en tro! Bli en förvarings Guardian!

Föråldrade sekter är skydde! De ersätts med:
1 GOD 1 TRO 1 Church universum Depå vårdnadshavare.
För härlighet 1 GOD och det goda i mänskligheten!
1FAITH är skriven på 7 Rullar
:

Scroll 1: Tro

Bekräftelse-bön

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

Mänskligt liv är heligt från befruktningen och det finns en skyldighet att föröka sig!
Mänskligheten är att söka och få kunskap sedan tillämpa det!

Lagen Giver Manifest ersätter alla tidigare meddelanden 1 GOD skickats!

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

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

Mate att föröka sig och starta egen familj

Honor, respektera dina föräldrar och farföräldrar

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

Mätta de hungriga, husrum hemlösa och komfort sjuk
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Protest orättvisa, omoral och miljö vandalism
Gör belönas arbete, ingen DAGDRIVERI Undvik och städa upp Föroreningar vara bra straffa det
onda

Kremera, nära kyrkogårdar

Var rättvis och ge välförtjänt respekt

Rösta i alla val!

Scroll 3: privilegier Request-bön
Andas ren luft

Har våldsamma fritt samhälle

Drickbart, filtrerat vatten

Ha ett husdjur

Ätbar, hälsosam mat

Gratis utbildning

Skyddande, prisvärda kläder Gratis behandling när sjuka hygienisk, prisvärda

Får respekt

bostäder

Dyrkan och tror på 1GOD Ta emot rättvisa Free Speech med
moraliska håller fast

belönas arbete

Mate, börjar familjen

Har fritt vald regering

Avsluta med värdighet

Scroll 4: brister

Brister-bön

Missbruk

kannibalism Envy

Plundra

Självisk

Mened
Vandalism

Rulla 5: dygder Förtjänster-bön
bara dyrka 1 GOD och alltid straffa det onda
1 st Lära, sedan lära och kunskapskontinuitet
Skydda miljön och harmonisera med Habitat
Kärleksfull, pålitlig och trogen

Rent och fint

Uthållighet

Mod, medkänsla, Just, Sharing

Scroll 6: Khronicle Heritage-bön
Skapande
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Forntid till - 2.100 yrs

Aktuella tider - 70 till 0 år

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

sorg Prayer
Kremering

Själ-bön
Återupplev Bad Prayer

Återupplev Bra Prayer

Domedagen Renhet Vågar

Ängel

1 TRO inrtoduces, New Age Time management. Den ersätter alla andra time
management.
Kortsiktigt: CG Klock ~ Time triangel ~ Night utegångsförbud ~
CG dagliga rutin ~

På medellång sikt: CG Kalender ~ Fun Day teman ~
CG planerare ~ CG Årlig Almanac
Långsiktigt: CG Khronicle ~ CG knowlege kontinuitet ~ New Age time management bör
inte missbrukas för att förslava eller spekulation och exploatering. Använd inte dags att
skynda en människokropp. Den är inte avsedd för hasta. Det finns inget behov av snabbhet.

1 TRO 's symboler för erkännande är nummer' 7 ' (gudomlig)
och den Heptagon ( 7 sidor, 7 vinklar, geometrisk polygon) .

Människor i 1 TRO är supportrar. En supporter är känd som 'Förvarings Guardian
(CG) . De behandlas som depå väktare (1:e namn) .

Varje Rolig dag ( dag 7 i veckan) från en timme efter soluppgång till en timme före
solnedgången, Depå Guardian möts vid en Gathering. För C.

G. En samling är inte bara en religiös, social rättvisa, miljö, träffas. Men också är för
umgänge: Be, diskutera, chatt, skratta, sjunga och dansa, spela och harmonisera äta
och dricka (alkoholfri) . 1 GOD vill inte specialbyggda platser att dyrka. Samla s hålls i
utbildningsmöjligheter (SMEC, PHEC, kommunal skola) .

1 TRO är admistered av valda committes. En sammankomst har en Klan av 14 (7HE,
7SHE) Äldste. Det finns 7 valda Provincial kommittéer
(Orackle) av 7HE, 7SHE Praytorian. Orackle träffas på oratoryen.
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1FAITH är vår moraliska styrka
1 Church
1 GOD efterlyst 1 TRO och 1 Church . Den 1 Kyrka är att ha 7 fristående myndigheter,
en för varje stam. 1 Kyrkan är att bli känd som: Universe Förvarings Guardians !

Universe Förvarings Guardians namn förklarade:
Universum

är den fysiska universum.

Väktare Mänsklighetens öde, vara vårdnadshavare av den fysiska
Universum.

Guardians Supportrar och medlemmar är väktare " En GUDs
senaste meddelande: ' Law Giver Manifest' .

Det finns 2 förkortningar:
UCG1 ( 7 siffror) , UCG1 ( 3 bokstäver + 1 antal) .
UCG1 Universe Förvarings Guardians '1GOD', ' 1FAITH',
1Church!
UCG1

siffra (1-7) visar ordningen på Orackle etablerad.

Varje oberoende administration styrs av en 'Orackle' (Vald kommitté av 7 HE, 7 SHE) . Den
Orackle mötesplatsen är en Provincial Oratory.
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Den 1 Kyrka omfattar 7 typer av människor: otrogen>
anhängare > Elders > C. Zenturion > C. Praytorian >
Lärling CG TILLKÄNNAGIVARE > Depå Guardian TILLKÄNNAGIVARE

1Church administrera Humankinds Destiny
UCG1 - TREE
• Människor i
Law Giver Manifest
Faith Supporters

utvalda 14 Elders

Elders (7HE 7SHE)

form klan ( 14)

klan

utvalda 2 Depå-Zenturion 1HE 1SHE

Depå-Zenturion bli medlemmar UCG1
Depå-Zenturion utvalda 14 Depå-Praytorian 7HE 7SHE
Depå-Praytorian form Orackle ( 14)
Orackle

utvalda 2 Lärling CG TILLKÄNNAGIVARE 1HE 1SHE

ACG förkunnare
fromthe 7 Orackle

elect 1 CG TILLKÄNNAGIVARE

ett liv-medlem, han eller hon

CG TILLKÄNNAGIVARE är Guardian av Laggivare Manifest

Universe Förvarings Guardians
inte för vinst, inte för våld religiösa, miljömässiga,
social rättvisa lösningar. Gratis
Utbildningsanordnaren, New Age time
management administratör proklamerar
1GOD s senaste meddelandet: " Laggivare
Manifest '.

Lösningar är icke våldsamma

LG M
Lagen Giver Manifest ( LG M
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Att alla tidigare meddelanden föråldrade . Avyttra rent
Under mänsklighetens historia med
ojämna mellanrum 1 GOD

plockar en person att förmedla ett
budskap till mänskligheten.
1 GOD är besviken över att många människor
inte lyssna dessa meddelanden Tron på 1 GOD är
absolut, inga exemtions.

1 GOD gjorde det klart för de ödmjuka skrivare som kompromiss eller avvikelse är
oacceptabelt och kommer att behandlas på 'Domedagen'.

Vägledning: Den anda och förståelse för budskapet är det viktiga. Inte innebörden av
den enskilda ord eller meningsbyggnad. Förstå syftet med tanken kommer att bidra
till genomförandet av meddelandet.

Regeringen lagen är att vara i linje och tillämpas med " Law Giver Manifest ' som guide. Alla
lagar och lagstiftning ska vara efterhand. Re domen är obligatoriskt. Nej 'Guilty' är att
gå ostraffade.
Tusen tals år av Evil kommer till
slut.

VAR SNÄLL straffa det onda

Harmony är kärnan i Depå Guardian liv. CG leva i harmoni med 1 GOD, själva, familj,
gemenskap, lokal livsmiljö, större miljö och det fysiska universum. Att leva i harmoni är
en del av en förvarings Guardian daglig rutin.

För andliga insikter och inre harmoni, meditera.
Meditera sker utan användning av kemiska eller växt tillskott. Depå
Guardian endast använda naturliga uncut opolerade Rose
Quartz.
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1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

Religionsutövning innebär be, omsorg, med hjälp av och njuta 1GOD s skapelser.
dyrka 1GOD involverar be. Be är den bästa metoden för att hålla
kontakten med 1GOD . När inga 1 lyssnar! När det inte finns något hopp!
Be! 1GOD lyssnar. Försök!

Studie ämne uppdrag
Religion
Uppsats ( 700 ord) : Vad är religion!
Extended Essay ( 1400 ord): förklara en Gud 'S senaste meddelande!

Tal ( 3 minuter): Depå Guardian?
Presentation ( 7 minuter): New Age time management!
Gruppdiskussion ( 7 minuter): 1 TRO, 7 Rullar!
Kampanj : Följ med oss att bli en förvarings förmyndare!

Affisch : Designa en digital affisch ( grafik, video och ljud) En tro!
Springa: stavningskontroll och grammatikkontroll.

Lägg till: färg, bilder och ljud behövdes.
Korrekturläsa: om det behövs ändringar. Gör ditt arbete upphovsrätt gratis

Slutet.
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