1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe giám sát Guardians

Niềm tin là nền tảng đạo đức một người xây dựng cuộc sống của họ trên. Niềm tin là sức mạnh tinh thần,
niềm tin là hy vọng, nó giúp chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta đang sống.

Niềm tin: Di chuyển 1! Nền tảng của 1FAITH.

Giám sát-Guardian Tín ngưỡng:
1 Có 1GOD cả HE & SHE là người
2 1GOD tạo ra 2 Universe & chọn Nhân loại để
được giám sát của vũ trụ vật lý
3 Cuộc sống con người là thiêng liêng từ lúc thụ thai của nó & có một

nghĩa vụ nhân
4 Loài người là để tìm kiếm & đạt được kiến thức sau đó áp dụng nó

5 Luật-Đấng Ban Manifest thay thế tất cả trước
thông điệp 1GOD gởi
6 Con số này là quan trọng & 7 là thiêng liêng

7 Có một Afterlife & có Angels

khẳng định - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Muốn khẳng định niềm tin của họ:
Có 1GOD cả Anh & SHE là người

1GOD tạo ra 2 Universe & chọn Nhân loại phải giám sát của vũ trụ
vật lý
Cuộc sống con người là thiêng liêng từ lúc thụ thai của nó & có một nghĩa vụ
để nhân
Loài người là để tìm kiếm & đạt được kiến thức sau đó áp dụng nó
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Luật-Đấng Ban Manifest thay thế tất cả các tin nhắn trước 1GOD Số gửi rất quan
trọng & 7 được thần thánh Có một Afterlife & có Angels Đối với Glory of 1GOD & lợi
ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được cho là ở nhà một mình hoặc với gia đình mỗi tuần một lần (ngày 1). Đọc tại
Gathering.

Khẳng định 1: Có

1GOD người vừa là ANH ẤY CÔ ẤY

Niềm tin vào 1GOD là tuyệt đối, không có ngoại lệ. Qua hàng ngàn năm

1GOD liên tục gửi tin nhắn này. 1GOD đã nói rõ với sự thỏa hiệp chép hoặc độ lệch
là không thể chấp nhận và sẽ bị xử lý trên Judgment-Day.
ở trong 1GOD là HE dương & các SHE tiêu cực. Khi nào 1GOD
tạo ra các chỉ tiêu lý vũ trụ dương HE & âm SHE đã được tách ra. Bằng cách tách này 1GOD
tạo ra những mong muốn của dương HE
& tiêu cực BÀ ẤY để tham gia, hoàn thành mỗi toàn trở thành khác.
1GOD hy vọng do đó sự tôn trọng ông tôn sùng 1GOD là tuyệt đối, không có mptions exe-. Có thần
tượng khác là thiếu tôn trọng. 1GOD sẽ tổ chức disre- người spectful trách nhiệm, trong cuộc sống
& Afterlife.
Khuyên nhủ: Đừng tức giận 1GOD!

Khi nào 1GOD tạo ra các chỉ tiêu lý vũ tích cực HE & tiêu cực
BÀ ẤY đã được tách ra. Sự tách biệt này đã tạo ra một sự thèm muốn trong HE & SHE tham gia (người
bạn đời) , Trở thành toàn bộ. Trọn vẹn là cần thiết cho sự sống còn loài. tồn loài là tối quan trọng.

Loving & thờ thần tượng giả là sỉ nhục 1GOD . Hình nộm của thần tượng giả không được sử dụng
trong sự thờ phượng tôn giáo. 1GOD muốn mọi người để chứng minh rằng nó đã đi dọc theo
đường mòn tiến hóa đủ xa để chống lại thần tượng sai. Tháo dỡ biểu tượng của họ, miếu & nơi
thờ phượng.

1GOD đang xem.
1GOD người nắm giữ hai HE & SHE tạo HE & SHE bằng. ANH ẤY CÔ ẤY

khen nhau & cần nhau để được hoàn thành và tồn tại loài. khi con người HE & Nhân loại BÀ
ẤY tham gia với nhau, họ đang ở trong một tình trạng 1GOD chân dung. Đây không phải là
có thể cho 'tình dục-khuyết tật

(Trẻ em molester, nhầm lẫn giới tính, cùng giới tính) khốn khổ. khuyết tật Sexualđược cách ly để bảo vệ chúng và bảo vệ trẻ em.
thần tượng giả là những người còn sống hay đã chết, những sinh vật hoặc những thứ khác mà
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hình nộm hoặc hình ảnh được thần tượng. Ví dụ

thần tượng sai: Crosses, một người đàn ông trên cây
thập tự, một người thừa cân, ers chì Cult, sứ giả (Messiah,
tiên tri, con trai của GOD) hoặc mẹ của họ, thánh

(Liệt sĩ) , Nửa động vật sinh vật của nửa con người, lãnh chúa, thực vật, động vật, phong
cảnh (Hang động, đá hình) , các yếu tố (Gió) , Hoặc các vật trôi nổi trong vũ trụ vật lý (Mặt
trời, mặt trăng, các hành tinh),
người nổi tiếng (Phương tiện truyền thông sáng tạo) ...

Khi bạn thần tượng, cầu nguyện hoặc thờ phượng, có 1 sự lựa chọn: 1GOD !!!

HE & SHE cạnh tranh lẫn nhau là sai. ANH ẤY CÔ ẤY
cạnh tranh lẫn nhau trong công việc, ở nhà hay trong cộng đồng đảo ngược roll-mô
hình là sai. Roll-đảo ngược là sai mâu thuẫn
1GOD của Thiết kế.

HE ngược đãi & / hoặc tổn thương SHE đang ngược đãi & / hoặc tổn thương 1GOD
( 1GOD' s SHE phần) . SHE ngược đãi & / hoặc tổn thương HE được ngược đãi & / hoặc tổn thương 1GOD
(1GOD' s HE phần) . Đừng ngược đãi & / hoặc tổn thương

1GOD !
1GOD của

thiết kế: ANH ẤYHE
CÔlà
ẤY
Cha,
thiết Nhà
lập một
cung
gia đình!
cấp / Protector.

BÀ ẤY là mẹ, người chăm sóc / Nội trợ.

HE & SHE một trận đấu đã ở trên thiên đường!

PHẢI - DO:
Thần tượng, cầu nguyện đến & thờ phượng 1GOD . 1 chỉ, cả hai HE & SHE!

Giám sát-Guardian giúp mọi người sai lầm để tìm & idolize, cầu nguyện & thờ phượng 1GOD !
( Chú thích! Sử dụng Challenge-Prayer) Cải & bây giờ mới giám sát-Guardian được giúp đỡ
để loại bỏ & tái chế tất cả những gì nhắc nhở họ về quá khứ 'False-Idols'. 1GOD đang xem!
Hình nộm của thần tượng giả không nên được sử dụng trong sự thờ phượng tôn giáo. 1GOD

muốn loài người để chứng minh rằng nó đã phát triển đủ. Để chống lại những thần tượng giả &
tháo dỡ biểu tượng của họ, miếu & nơi thờ phượng.

Không có chỗ cho thần tượng sai. Họ phải được chống lại & xa lánh. Đừng cầu nguyện, hỗ trợ
hiển thị hoặc ngưỡng mộ thần tượng sai. Người nổi tiếng
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các loại mới nhất của thần tượng sai. khiển trách nhất là thần tượng của những người nổi tiếng.

Hình nộm của thần tượng giả không nên được sử dụng trong sự thờ phượng tôn giáo. Những biểu tượng
ngoại giáo phải được tháo dỡ (Tái chế tất cả các hình nộm của thần tượng điêu khắc sai, kỹ thuật số hình
ảnh, đồ trang sức, tranh, ảnh, ấn phẩm, tượng ...) .

Phá hủy tất cả các thần tượng nơi thờ phượng sai (Cathedral, Nhà thờ, lỗ thông hơi Con-, nhà thờ
Hồi giáo, tu viện, đền thờ, Đền & Giáo đường Do thái) . vật liệu xây dựng Recycle cho nơi trú ẩn
vô gia cư, nghèo khác. 1GOD đang xem!
Các tòa nhà, đường phố, thị trấn được đặt tên theo thần tượng sai: đổi tên họ.

nghi lễ (Bài hát, âm nhạc & khiêu vũ) , Thờ cúng thần tượng sai, 'Kết thúc”.
CHÚ THÍCH! Một người đưa tin tôn giáo không nên được xem như một thần tượng. HE là một giao của
một không có gì thông điệp quan trọng hơn không kém.

1 GOD vừa là HE & SHE
HE & SHE khen nhau & cần nhau để được hoàn thành và loài tồn tại. Khi con người HE & nhân
SHE tham gia với nhau, họ đang ở trong một tình trạng 1GOD chân dung. Đây không phải là
có thể cho người khuyết tật tình dục bị ảnh hưởng ( molester đứa trẻ, nhầm lẫn giới tính,
cùng một giới tính,) .

HE & SHE phải tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng roll-mô hình. Roll- đảo ngược được mâu thuẫn
1GOD của Thiết kế, không hành vi chấp nhận được.

HE & SHE tham gia trong Thánh-Matrimony để bắt đầu một gia
đình, thực hiện mệnh của mình. HE & SHE lập một gia đình!

HE là Provider Cha / Protector. SHE là Mẹ Người chăm sóc / Nhà sản xuất.
Không có giao phối, không có Thánh-Matrimony, không có bắt đầu một gia đình, không
sống với nhau, không có con nuôi cho người khuyết tật tình dục bị ảnh hưởng. Họ đang
bị cách ly.

Cá nhân có khuyết tật tình dục vì aberation di truyền. khuyết tật của họ thấm nhuần sự tức
giận trong người bình thường. Bởi vì họ cảm nhận được chúng trở thành một mối đe dọa cho
trẻ em & loài. Họ đang bị cách ly (giam giữ bảo vệ) để bảo vệ họ khỏi cộng đồng (Giận dữ,
bạo lực) & Để bảo vệ cộng đồng từ hành vi tự nhiên của họ. Đó là điều bình thường cảm thấy
ghê tởm và ghê tởm khi phải đối mặt với một diability tình dục indi-
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vidual. 1GOD đã cho người bình thường bản năng này để bảo vệ loài của chúng tôi . Cha mẹ
có bổn phận phải giữ trẻ em tránh xa tình dục lity disabi- cho khốn khổ. Cha mẹ hỗ trợ cùng
marriiage giới. Được đồi trụy không xứng đáng là cha mẹ. Giám sát-Guardian shun & xấu hổ.

HE & SHE là như nhau (7_7 quy tắc) đại diện Ủy ban 1FAITH & UCG. Như họ
nên được trên tất cả các ủy ban.
1GOD tạo HE như con trai & SHE như con gái. Điều này làm cho mỗi HE một con trai của 1GOD
& mỗi SHE một con gái của 1GOD. Bất kỳ ai tự xưng là con trai duy nhất của 1GOD là sai.

1 GOD -Prayer
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất Mẹ & Cha của
vũ trụ 1 & chỉ thần tượng đối với tôi để thờ tôi cam kết sẽ không có
thần tượng khác
Tôi sẽ tránh xa tất cả các thần tượng giả & tái chế những biểu tượng của
họ tôi nỗ lực để phục hồi tất cả các linh hồn lầm lạc Đối với Glory of 1GOD &
lợi ích của Nhân loại

Hiện chầu của bạn cho Đấng Tạo Hóa!

THỬ THÁCH - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên)
Các yêu cầu giúp đỡ về chuyển đổi giúp người chưa tin Chúa ngu dốt người không
tin Chúa có được niềm tin 1GOD 1FAITH 1Church Cảm ơn bạn đã kinh nghiệm này
được tham gia vào một thử thách tôi cố gắng thực hiện nhiều thử thách Đối với Glory
of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng khi phải đối mặt với một người không tin ngu dốt!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Khẳng định 2: 1GOD tạo ra 2 Universe & chọn nhân loại để trở thành giám

sát của vũ trụ vật lý.
Khi nào 1GOD tạo ra Vũ Trụ nó được chia thành 2 phần: phần 'Physical-Hoàn vũ' (PU) &
Các 'Tinh thần-Hoàn vũ' (SU) . Cơ thể chúng ta đang sống trong 'P-U'. đi lại linh hồn
của chúng tôi (Reincarnation) giữa hai vũ trụ để kết thúc ở trong 'linh-Hoàn vũ' như
thiên thần
(Bất tử) . Bất tử của cơ thể đến qua giao phối, nhân & có / nuôi dạy con cái.
1GOD tạo ra dao động, tươi sáng, bốc lửa 'Sun-Stars'. Những Sun-Stars đã sinh ra tinh quay quanh
hành tinh tạo ra năng lượng mặt trời-Systems.

1GOD tạo ra các chỉ tiêu lý Universe hơi không hoàn hảo. 1GOD
tạo ra một chu kỳ ' Bắt đầu từ & End & tái chế' ( B & E & R) .
Tất cả mọi thứ trong vũ trụ mở rộng vật lý có một khởi đầu & kết thúc với thức ăn
thừa được tái chế. không hoàn hảo này & chu kỳ 'B & E & R dẫn đến việc tạo ra
các 'tiến hóa'.
1GOD tạo 'tiến hóa' để đảm bảo rằng họ là đang diễn ra những thay đổi xảy ra trong vũ trụ.
Nhân loại cần phải chấp nhận sự thay đổi đó đang diễn ra, luôn luôn! Sự tiến hóa hoạt động
bằng cách sử dụng 'Trial & Lỗi' để giải quyết những thách thức. Loài người là tiến hóa 'đạo
nhạc'.
Chú thích! 1GOD không tính phí bản quyền. Không nên con người
(Tham lam trục lợi praedatory ký sinh) CÔ / R6

Tất cả mọi thứ là một phần của B & E & chu R được cho là một phần của OriginalSoul. Soul giữ cả vũ trụ kết nối & liên lạc với 1GOD.
1GODs' thủ tục sử dụng khi tạo cả vũ trụ, dẫn dắt chúng ta để làm thủ tục cần áp dụng
đối với đời sống. Theo 1GODs' ví dụ !!!
1GOD tạo ra bởi thiết kế một vũ trụ không hoàn hảo. Chúng ta nên chấp nhận rằng không có gì là
hoàn hảo (Sự hoàn hảo là không thể) . Perfect là một trừu tượng, không có thật. 1 người của hoàn hảo
là không hoàn hảo của người khác.

1GOD tạo ra Vũ Trụ Physical trong 6 ngày, ngày 7 là một Rest-Day.
1GOD thiết lập các công việc ví dụ 5 ngày vào ngày thứ 6 đánh giá công việc của bạn, hoàn thành bất cứ công
việc & kế hoạch còn dang dở sau tuần làm việc. Vào ngày 7 nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống có một Fun-Day, cầu
nguyện, xã hội hóa, hãy truy cập một Gathering.
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1GOD tạo 'tiến hóa' để đảm bảo rằng họ là thay đổi liên tục xảy ra trong vũ trụ. Nhân
loại cần phải chấp nhận sự thay đổi đó đang diễn ra, luôn luôn!
Sự tiến hóa hoạt động bằng cách điều chỉnh để thay đổi & không hoàn hảo.

Loài người là để áp dụng Evolution là người cố vấn.

1GOD cho tất cả mọi thứ trong 'PU' thời gian sống-bản năng. Khi hóa học đã đúng,
Evolution mở rộng (phát triển) bản năng survival- để thông tin tình báo. Khả năng để
làm cho sự lựa chọn, logic, lý trí, ..

phép lạ EVOLUTION 1GOD của !!!
Bao giờ mở rộng 'PU' cần thiết 'giám sát'. 1GOD
tìm kiếm và tìm thấy một hành tinh mà phát triển nhiều hơn bất kỳ khác.
Planet ' Trái đất' của chúng tôi ' Nhà'.

∞

sự hiểu
học.
tạophải
ra một
Để trở thành
giámbiết
sát toán
của vũ
trụ1GOD
một loài
có loài mới trên trái đất, mà có khả
năng này, sự hiểu biết: Con người.

1GOD tạo ra 3 loài (Races) phiên bản & Sự tiến hóa xấc xược phát triển thêm 1. Châu Phi,
châu Âu, Mông Cổ & Evolved. 1GOD là hài lòng với 3 + 1 Races. Loài người nên giữ 1GOD
hạnh phúc & áp dụng 'chủng tộc-Liêm.

' Chủng tộc-Liêm '!
3 + 1 Races đều bình đẳng
nhưng khác nhau.

giống hỗn hợp là một sự xúc phạm đến 1GOD! giống hỗn hợp làm suy yếu

1GOD 'S thiết kế. Là tự hào về chủng tộc của bạn là giao phối & nhân trong vòng
đua của bạn: SẮC TỘC - LIÊM ! ! !
1GOD tạo ra vào ngày 6 loài người trở thành giám sát của vũ trụ vật lý. 1GOD hy vọng
nhân loại được giám sát của Habitat địa phương & Môi trường rộng lớn hơn. Này áp
dụng cho hành tinh, mặt trăng và chúng tôi tất cả mọi thứ khác trong vũ trụ vật lý.

Vũ trụ không ngừng mở rộng, vì vậy nên nhân loại. 1GOD muốn loài người để khám
phá vào vũ trụ (Khám phá & cư) & Ngoài hệ mặt trời của chúng tôi ôm tất cả các vũ trụ
vật lý. Thực hiện đầy đủ 'Destiny' của chúng tôi, cần phải có một 'Thánh-Matrimony' hợp
đồng, sau đó giao phối & nhân. Dân số tăng trưởng, Space-Thăm dò & Chế độ thuộc địa
là 'Destiny' của loài người.
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Để trở thành một giám sát bạn cần phải quan tâm, hiểu & hài hòa với Habitat địa phương & Môi
trường lớn hơn. Loài người là để under- chịu được hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau. "Chúng tôi
thay đổi 1 điều & tiến hóa sẽ phản ứng bằng cách thay đổi tất cả mọi thứ (Eco-chuỗi / hệ thống) vết
lõm cây phụ thuộc khác trên 1 điều".

Hiện nay hoạt động của con người như giám sát là người nghèo. 1GOD
là mất tinh thần ! Con người ai chịu trách nhiệm làm 1GOD của nhất
đẹp Creation Planet Earth ốm & unlivable sẽ được phục hồi: CÔ / R7

Không khoan nhượng để gây ô nhiễm: AIR ~
ĐẤT NƯỚC ~ & SPACE !!!
Lãng phí nguồn tài nguyên và năng lượng cho người tiêu dùng vô dụng 'Junk' & nhàn rỗi
'Giải trí' phải STOP! Tài nguyên, Năng lượng & 'bí quyết' sẽ được phân bổ cho Space-Thăm
dò & Chế độ thuộc địa, Nhân loại của Destiny! Giáo dục cần phải tái tập trung. Tìm hiểu về
môi trường Evolution, Space-Travel & sự mở rộng không hoàn hảo về thể chất vũ trụ là
trọng tâm mới.

PHẢI - DO:
Sự tôn trọng 1GOD của thiết kế của vũ trụ. Theo 1GODs' ví dụ !!!
Nghiên cứu Chu kỳ ' Bắt đầu sự kết thúc & Tái chế'.
Hãy quan sát ' Sự phát triển 'Nó như thế nào thích nghi & sống sót bằng cách không hoàn hảo & độc đáo. Nghĩ
về ' Nguyên nhân & Hiệu lực thi hành ' * trước khi hành động.

* Vũ trụ vật lý sử dụng Nguyên nhân & Hiệu lực thi hành. Trên một quy mô nhỏ bất kỳ thay
đổi về sinh thái hệ thống địa phương có ảnh hưởng đến các bộ phận khác của Eco-hệ thống.

Nguyên nhân: Sử dụng 'Hóa-Thuốc trừ sâu'
Hiệu ứng: Làm thay đổi thực phẩm chuỗi giảm sự thụ phấn thực vật, tạo đột biến,
trở thành nguy hiểm cho con người sức khỏe.
Hoạt động: Thay thế thuốc trừ sâu hóa học với thuốc trừ sâu tự nhiên.
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Nguyên nhân: Làm giàu Uranium-!

Hiệu ứng: Deadly-bức xạ. Mối đe dọa lớn nhất đối với do con người sống còn!

Hoạt động: Dừng hạt nhân nghiên cứu! Đóng hạt nhân thiết bị! Đóng Uranium-mỏ!
Cage hạt nhân khoa học, CÔ / R7 .
Nguyên nhân: Đốt than!
Hiệu ứng: Nghẹn Con người và động vật. Nguy cơ cao nhất do con người sức khỏe!

Hoạt động: Dừng đốt than. Đóng Than-mỏ! truy tố,
CÔ / R7 tất cả tôi nghiệp, mỏ-chủ sở hữu, than-vận chuyển, ổ ghi than !!!!
Nguyên nhân: Trồng GM-cây trồng!

Hiệu ứng: Thay đổi di truyền của foodchain tạo đột biến nói chung. Can thiệp vào 1God 'S
thiết kế! mối đe dọa lớn nhất đối với thiết kế nhân!
Hoạt động: Shire phá hủy mùa màng & .scorches đất trong 3 năm. Cage GM Các nhà khoa
học, Seed-nhà sản xuất & Seed-Growers! CÔ / R7

Nguyên nhân: Chủ nghĩa tiêu dùng tạo ra rác!
Hiệu ứng: Gây ô nhiễm đất và nước: sâu bọ & côn trùng bệnh dịch: phát thải khí!

Hoạt động: Ngừng sản xuất, mua lần hiện & không cần thiết (Junk)
Nguyên nhân: Bạo lực đối với cuộc sống (Con người, động vật) & Môi trường!

Hiệu ứng: Đau khổ, đau khổ, tổn thương, chết chóc và tàn phá!
Hoạt động: Ngăn chặn bạo lực và khởi tố Guilty! CÔ / R1-7
Nguyên nhân: Chủ nghĩa tư bản!

Hiệu ứng: In-chỉ, tham nhũng, ích kỷ, tầng lớp thượng lưu, Chống 1GOD!

Hoạt động: Trục lợi Cage, CÔ / R6 . Tịch thu tài sản tư nhân sở hữu. chuyển đổi sang cron ( Cộng
đồng Chạy nước không vì mục đích lợi nhuận) !
Nguyên nhân: Chủ nghĩa cộng sản!

Hiệu ứng: In-chỉ, không đủ năng lực, tham nhũng, Chống 1GOD!

Hoạt động: Thay thế chính phủ với các ứng cử viên được bầu nhiều sự lựa chọn. Thay thế các
đơn vị nhà nước với cron !
Nguyên nhân: Heridatory Tyranny!
Hiệu ứng: In-chỉ, không đủ năng lực, tham nhũng, Wealth-Apartheid, Chống

1GOD!
Hoạt động: Thay Tyranny với các ứng cử viên được bầu nhiều sự lựa chọn. Thay
Wealth-Apartheid với xã hội-công lý & Cron!

9

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

Nguyên nhân: Ăn thịt người!

Hiệu ứng: Nhân bản, Cấy cơ quan & cơ thể-chất lỏng tạo ra con quái vật!
Hoạt động: Dừng nhân bản! Dừng organ-ca cấy ghép! Ngừng truyền máu.

Sống trong 'Harmony' với môi trường xung quanh ...

Being giám sát của vũ trụ đòi hỏi 'Thăm dò Space-'. Space-Thăm
dò dẫn đến 'Space- thực dân'! Cả hai đều là mệnh nhân loại.
Space-thực dân cần 'Dân số-Growth'! Dân số-Growth đến qua 'Thánh-Matrimony', giao
phối và nhân! Chú thích! Không áp dụng đối với người khuyết tật tình dục ( cùng giới
tính, ...) khốn khổ.

Các mở rộng 2 Universe cần thêm người chăm sóc & Angels. Hãy để không có gì cản trở
sứ mệnh cuộc sống kinh nghiệm của linh hồn của bạn. Ăn mừng: 8.1.7 . vũ trụ ngày CG
Kalender, themes Fun ngày
Người giám hộ người giám hộ sử dụng Thu thập địa phương của họ như là trung tâm cho nhiệm vụ giam giữ. hành
động môi trường chuyên nghiệp và các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu, hệ sinh thái, động vật
hoang dã, thực vật & sự tồn tại của con người. Pro hành động phi bạo lực và các hoạt động, báo cáo bạo lực
đối với người, động vật và môi trường. Pro hành động phi lợi nhuận và các hoạt động, establish- ing cron, thúc
đẩy và sử dụng chúng. Hành động & hoạt động:

hành động chống ô nhiễm và các hoạt động, bắt đầu với gia đình, cộng đồng, ... hành động rác
Chống & hoạt động, bắt đầu với gia đình, cộng đồng, ... hành động rác Chống & hoạt động, bắt
đầu với gia đình, cộng đồng, ... hành động chống junkfood & hoạt động , bắt đầu với gia đình,
cộng đồng, ... hành động vô đạo đức chống & hoạt động, bắt đầu với gia đình, cộng đồng ,.
Đối với tất cả các hoạt động Luật-Đấng Ban Manifest được sử dụng như hướng dẫn . Giám sát-Guardian
bắt đầu một Thu thập, tham dự nó & mang lại cho khách. Họ bầu đại diện người cao tuổi (7HE / 7SHE) .
Trưởng lão lập một ủy ban

(Klan) . Người giám hộ người giám hộ tham gia tổ chức để đưa chúng vào phù hợp với
Luật-Đấng Ban Manifest.
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1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

yyyy

UNIVERSE -Prayer
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn Bạn lựa chọn Nhân loại
sản thế chấp để được giám sát của Planet Earth cam kết cư Vũ trụ &
được giám sát nó yêu cầu giúp đỡ trong việc thực hiện mệnh của nhân
loại Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng khi cần thiết & trên vũ trụ ngày!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Trước không gian-thực dân đến khám phá vũ trụ. Mỗi tỉnh xây dựng & đưa
vào quỹ đạo một "cổng không gian thăm dò" (SX p) . . Tất cả các thăm dò
được bắt đầu từ SX p' S.
thám hiểm vũ trụ & thực dân cai trị cần một Tòa án khám phá vũ trụ (S-XC) . Một không gian
thăm dò Tòa án được thiết lập để duy trì thăm dò vũ trụ & pháp luật thuộc địa. S> phán quyết
XC được ràng buộc cho tất cả các tỉnh !!!

S> XC (Space-Thăm dò Tòa án)
thám hiểm vũ trụ & thực dân cần quy tắc
(Pháp luật) Tòa án khám phá vũ trụ. Chỉ số S> XC duy trì
thăm dò vũ trụ & pháp luật thuộc địa.
S> phán quyết XC được ràng buộc cho tất cả các tỉnh !!!

Tòa án này có 7 Thẩm phán (1 từ mỗi tỉnh) . Phán xét đến bởi bỏ phiếu kín và đa số
phiếu. đa số tối thiểu 4/7.
Luật Space Nội (1) phục vụ cho không gian Trái đất & Trái đất Mặt trăng. Luật Space Outer (2)
phục vụ cho Planet Thăm dò & thuộc địa hóa.

Nếu một Tỉnh vi phạm pháp luật không gian thăm dò nó bị khởi tố. Những người liên quan bị
truy tố. Thiết bị được sử dụng trong các tội phạm bị tịch thu và giao cho các tỉnh trung thực (Cổ
phiếu tương đương) .

Luật-Đấng ban công lý là nguyên tắc trong mỗi phần của vũ trụ vật lý.

Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của nhân loại !!!
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S> X Luật 1 ( Không gian bên trong)

thám hiểm vũ trụ / thực dân cần quy tắc (Pháp luật) được duy trì & thực thi bởi một Tòa
án khám phá vũ trụ ( S> XC) . Luật Space Nội
(1) phục vụ cho không gian Trái đất & Trái đất Mặt trăng.

SX Quarantine-Luật
Không có gì có thể được đưa trở lại Trái Đất! Tất cả mọi thứ mang về từ vũ trụ
được cách ly trên một cổng không gian thăm dò
(SX p) . Những người liên quan vi phạm Luật này có được, CÔ / R7

SX Vệ tinh-Luật
Tỉnh Mỗi có quyền riêng tư! Vệ tinh từ các tỉnh khác xâm nhập bảo
mật này. Vệ tinh nước ngoài tại một tỉnh Inner Space được tịch thu,
tháo dỡ và có thể bị phá hủy.
SX Moon-Luật
Các Trái đất Mặt trăng là giới hạn khai thác, thuộc địa hóa & quân sự. Những người
liên quan vi phạm pháp luật này nhận được, CÔ / R7

Tỉnh (S) tham gia vào việc vi phạm pháp luật này có 'của họ SX p' đóng
cửa trong 70 năm. Tất cả các thiết bị sử dụng vi phạm pháp luật này
được tịch thu và chia đều cho các tỉnh trung thực. SX p

S> X Luật 2 ( Không gian bên ngoài)
Luật Space Outer (2) phục vụ cho Planet Thăm dò & thuộc địa hóa.
Họ được tôn trọng và thực thi bởi một không gian thăm dò Tòa án.

SX thăm dò-Luật
1st XC (Yêu cầu bồi thường thăm dò 1) của một hành tinh hay mặt trăng đi vào tỉnh đó xây dựng một
căn cứ có người vĩnh viễn. 1st XC được trợ cho 1/7 của một hành tinh. 1 người khiếu nại chia hành
tinh vào 7 lĩnh vực, chọn 1 trong những khu vực. 2 nguyên đơn chọn 1 trong 6 khu vực còn lại ...
người khiếu nại lần thứ 7 được khu vực cuối cùng. Khi chọn, khu vực không thể thay đổi.

Thay đổi khu vực là vi phạm pháp luật XC 1st. Bắt buộc câu: Một tỉnh Guilty thua
quyền thăm dò hành tinh cho 70 năm. Tất cả các thiết bị sử dụng cho hoạt động tội
phạm này là bị tịch thu và chia đều cho các tỉnh trung thực. Người tham gia cam kết tội
phạm này có được CÔ / R7
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SX Planets Moon-Luật
Một hành tinh Mặt Trăng thuộc tỉnh mà 1st xây dựng một cơ sở có người lái vào nó. Nó
không được chia sẻ với các tỉnh khác! Khi một mặt trăng-base trở nên không sử dụng (Do
bỏ bê, ...) bất kỳ tỉnh khác có thể di chuyển theo & khẳng định mặt trăng. Vi phạm Planets
Moon-Luật một tỉnh Guilty thua quyền thăm dò hành tinh của mặt trăng 70 năm. Tất cả
ment equip- sử dụng cho hoạt động tội phạm này là bị tịch thu và chia đều cho các tỉnh
trung thực. Người vi phạm có được CÔ / R7

SX nội & ngoài vũ trụ trong tương thích với pháp luật:
SX Trái đất Moon-Luật ( không gian bên trong) không áp dụng cho hành tinh mặt trăng thuộc địa
khác (không gian bên ngoài) !

SX nội & Space ngoài luật tương thích:
Luật Kiểm dịch SX ( không gian bên trong) được áp dụng cho tất cả các hành tinh thuộc địa (không gian bên
ngoài) !
SX Satellites'-Luật ( không gian bên trong) được áp dụng cho tất cả các hành tinh thuộc địa (không gian bên
ngoài) !

Vũ trụ giám sát Guardians cảm ơn 1GOD 'Để tạo vũ trụ đẹp nhất & làm Nhân loại
đó là người giám hộ.
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Khẳng định 3: Cuộc sống con người là thiêng liêng từ lúc thụ thai của nó &

có một nghĩa vụ để nhân.
trái phiếu tinh trùng HE với thai trứng SHE (Cuộc sống con người) commen- ced. Cuộc sống con người
là thiêng liêng do đó nó cần phải được bảo vệ khỏi các mối đe dọa phy- SICAL & Ác đạo đức. Chấm
dứt một thời kỳ mang thai (Sự phá thai) là ing kill- là Anti-1 THƯỢNG ĐẾ. Phá thai là Evil & Nhát tội ác
ghê tởm nhất mà một con người có thể cam kết !!! CÔ / R7

Các mối đe dọa ( nguy hiểm) đến hạnh phúc & sống còn của nhân loại đến từ những kẻ săn mồi
con người (Nghiện-nhà cung cấp, lấy trẻ làm molesters, confu- sed giới, cùng giới tính, những kẻ
giết người, gây ô nhiễm, trục lợi, ...) . Các munity tạp có nhiệm vụ chứa những nguy hiểm. Cha mẹ
& nhà giáo dục có nhiệm vụ đặc biệt ở đây.

Thực hiện một kế hoạch giết người của một cuộc sống con người (Phá thai, Assassinat- ion,
Chết-phạt) Giết chết dù được Chính phủ, quân sự, máy bay chiến đấu dom Free- (Ly khai) , Giáo
phái tôn giáo False (Những kẻ khủng bố) , Crimin- als, thực thi pháp luật hoặc dân sự-thù là Chống 1GOD.
Mỗi con trai per- có một bổn phận dân sự & tinh thần để đảm bảo mọi killer bị khởi tố.

Không khoan nhượng để giết chết! ! !
Giết chết một người là không thể tha !!!

giết Angers 1GOD !!!
Tự gây ra giết người (Euthanasia, tự tử) là một dấu hiệu của một tâm trí yếu và một tinh thần yếu. Đó
là một cuộc sống-kinh nghiệm for the Soul. con người khác không nên can thiệp trừ khi có một mối
nguy hiểm cho người khác. 1 THƯỢNG ĐẾ sẽ xử lý này trên Judgment-Day. Giúp người vào giết chết
tự gây ra là có thể chấp nhận miễn là tòa án có liên quan chấp nhận rằng có một cái chết mong
muốn. đau khổ trầm trọng là tra tấn. Kết thúc nó!

Nguy hiểm khác để hạnh phúc & tồn tại của con người trong cuộc sống đến từ:

Khí hậu, ( quá lạnh, quá nóng, quá khô, quá ẩm ướt) sử dụng bảo hộ, Quần áo & Shelter. Cá
nhân, Shire & tỉnh cần phải làm việc với nhau.

Sinh vật-động vật ăn thịt, ( chó, muỗi, cá mập, rắn,
... ) nhận thức & kiểm soát cộng đồng là điều cần thiết. Shire có hành động có
trách nhiệm. Cá nhân phải thận trọng và sử dụng chung cảm giác.

Biến đổi gen, ( vi khuẩn, chim, enzym, nấm, côn trùng, động vật có vú, hạt, virus,
...) lăng nhục 1GODs' Thiết kế. thay đổi GM
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hệ sinh thái và dịch vụ ăn chuỗi. Dừng 'GM' nghiên cứu, phát triển và truy tố các nhà nghiên cứu, những
người trồng. CÔ / R7

Vi-kẻ săn mồi, ( vi khuẩn, nấm, mầm, virus, ...) là một mối đe dọa lén lút nhưng có thể là
nguy hiểm nhất. Sạch sẽ, ngăn nắp, tiêm chủng, chế độ ăn uống, cá nhân-vệ sinh, kiểm
dịch, kiểm tra sức khỏe của người dân và động vật, Giúp. Phụ huynh, nhà giáo dục, Shire
& tỉnh cần phải làm việc với nhau.

Sự ô nhiễm, ( lần hiện, chất thải hạt nhân, đóng gói, chất thải toxic-,
đốt: than, khí, dầu, uranium ...) được chứa. Đóng than & uranium-mỏ,
giảm đốt dầu khí.
truy tố CÔ / R7 Than-ổ ghi & thợ mỏ, thợ mỏ uranium & nhà sản
xuất chất thải hạt nhân.
Ăn kiêng, không có hại cho sức khỏe (Rượu ngọt, có ga, ...) uống, không có hại cho sức khỏe (GM, sản
xuất) món ăn. Truy tố các nhà cung cấp của unheal- uống ngươi & thực phẩm. Shire & tỉnh phải đảm bảo
mọi người đều có drink- nước có khả năng & thực phẩm ăn được.

Bảo vệ cuộc sống con người từ nguy hiểm & Các mối đe dọa !!!

PHÉP NHÂN
Đối với loài tồn tại một người thể chất, tinh thần và phù hợp với cảm xúc, có một 1GOD trao nhiệm vụ
giao phối & nhân. Giao phối & nhân lên là nee- ded để thành lập một gia đình. Nếu không làm như
vậy là một Anti-xã hội (Sự sống còn)

mối đe dọa cho cộng đồng. Độc thân là Chống 1GOD.
Một mục đích chính cho cuộc sống là để giao phối & nhân. Không
làm như vậy là sống một cuộc sống ed fail-. Không thể chấp
nhận 1 THƯỢNG ĐẾ, & cộng đồng. tồn loài là tối quan trọng.

tồn tại cộng đồng có thể sai khiến nhân cưỡng bức. mination inse- nhân tạo nhưng
thay đổi không có gen. Một người không cần giao phối để nhân.
Giao phối & nhân trong một đơn vị gia đình là con đường thành công & lợi nhất để xứng đáng
với nhiệm vụ & số phận của một người. Vâng cộng đồng ing function- sử dụng đơn vị gia đình
& quy tắc tôn giáo để nhân. Các đơn vị gia đình được hỗ trợ bởi Cộng đồng. Shire cung cấp y
tế miễn phí từ lúc thụ thai đến chết & giáo dục miễn phí cho trẻ em & người cao niên qua ' SMEC
' ( Shire y tế & giáo dục Complex) . phần đất của bá tước ,
nhà cho các gia đình, truyền thống, ...
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lựa chọn quá khứ của 'Bride & Groom' dựa vào: elitism, tham lam, ham muốn ... Điều này dẫn đến
giao phối cận huyết (Không mong muốn) . Bride & Groom lựa chọn bởi các munity tạp là tốt hơn. Trong
1 năm họ 'CE' (Cộng đồng khẩn cấp)

dịch vụ mỗi SHE 17 tuổi & 18 tuổi HE được đánh giá (Có khả năng nhân lên, có khả
năng làm cha mẹ, toàn vẹn chủng tộc, đa dạng tỉnh
) & Lựa chọn để nhập hợp đồng một 'Thánh-Matrimony' (HM) .
Các 'HM' hợp đồng cho phép 1HE & 1 SHE giao phối & nhân. Các
'Thánh-Matrimony Hợp đồng' có một khởi đầu & kết thúc. Nó bắt đầu từ ngày
cưới-Day by ký. Nó kết thúc khi con gái út hoàn thành 14 tuổi. Phá vỡ hợp đồng (Ngoại
tình, ...) là tội phạm. CÔ / R4-R5
không HM lấy trẻ làm trung molester, cùng giới tính & bối rối-giới.
các cặp vợ chồng quan hệ tình dục cùng & Transgender sống với nhau không phải là một đơn vị
gia đình & không thể nuôi dạy con cái. Child-molester, cùng giới tính & nâng cao giới trẻ confusedphạm tội (Trẻ em gạ gẫm) CÔ / R7 .

Giao phối & nhân bên ngoài 'Thánh-Matrimony' là 'vô giá trị'. cha mẹ vô giá trị mất con
cái của họ. Trẻ em trở nên có sẵn cho làm con nuôi.
tình trạng nhiều vợ hoặc chồng (Một người có hơn 1 vợ hoặc chồng) là bảng unaccep- nhân hành vi
động vật giống như một tội phạm. Nhóm hôn nhân là đồi bại, im- đạo đức một tội ác (Ngoại tình) . CÔ / R4
.
Các cặp vợ chồng mà không thể nhân (các vấn đề sức khỏe) trở thành Foster-phụ huynh.

Có thể đủ điều kiện để áp dụng. Không áp dụng cho tình dục-khuyết tật (Từ trẻ molester,
cùng giới tính & nhầm lẫn giới tính) khốn khổ.

Có 4 mối đe dọa lớn đối với 'Thánh-Matrimony', ích kỷ, Adultery, Nghiện ngập, tình
dục-khuyết tật & khiêu dâm. Đạo đức-sức mạnh quá mức đến những mối đe dọa. Đối với
trẻ em & tự có đạo đức-sức mạnh.

Mate & Multiply cho loài Survival !!!
PHẢI - DO:
Conception là 1GOD của Miracle lớn nhất! giết mổ
(sự phá thai) các Unborn là tội ác ghê tởm nhất trong vũ trụ! Các sỉ nhục
lớn nhất đối với 1GOD! Chú thích! Phá thai là một Execution! CÔ / R7

hàng giả: Nhà môi trường học muốn bảo vệ thực vật & động vật hoang dã nhưng hỗ trợ,
phá thai. Animal quyền activitist người ủng hộ phá thai là giả. Shun họ! Xấu hổ họ! Hiện
ghê tởm của mình đối với họ.
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Tolerance ZERO để phá thai, tử hình! Trách nhiệm giải trình
trong cuộc sống & Afterlife.
Hành được lên kế hoạch giết người ( CÔ / R7 ) liệu do Chính phủ, quân sự, Tự do-máy
bay tiêm kích (Ly khai) Giáo phái tôn giáo sai
(Những kẻ khủng bố) , Bọn tội phạm, thực thi pháp luật hoặc dân sự-trả thù.
Mỗi nguy hiểm, đe dọa và tội ác chống lại con người trong cuộc sống được giải quyết. Quá khứ và hiện
tội ác chống lại Humanlife đang bị truy tố và tổ chức accoun- bảng bằng 1GOD trên Judgment-Day.

Mỗi người đều có một 1GOD trao nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống con người từ

nguy hiểm:
động vật ăn thịt người (Kẻ tấn công, trẻ em molesters, đồng tính luyến ái, những kẻ giết người, gây ô
nhiễm, trục lợi, ...) , Sinh vật-những kẻ săn mồi (Chó, muỗi, cá mập, rắn, ...) .

Vi-kẻ săn mồi (Vi khuẩn, nấm, mầm, virus, ...) , khí hậu (Quá lạnh, quá nóng, quá khô, quá ẩm ướt, ...) , ăn
kiêng (Không uống, uống không lành mạnh, thực phẩm không lành mạnh, không có thức ăn, ...) . Mỗi người
đều có một nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể con người thiêng liêng. Đó là cơ thể bạn bảo vệ nó.

Mỗi người đều có một 1GOD trao nhiệm vụ để ngăn chặn Chính phủ tra tấn & hành
quyết (Ám sát, chết-phạt) . Những chính phủ với người lao động tham gia của họ được
thay thế & truy tố. CÔ / R7
Trong nước bất bạo động là không thể chấp nhận cộng đồng có trách nhiệm ở đây.

Báo cáo bạo lực gia đình mỗi bạn quan sát. Kiểm tra để đảm bảo cộng đồng đang tiến hành
hành động. DỪNG Bạo lực bắt đầu tại nhà
Mỗi người đều có một 1GOD trao bổn phận để sống khỏe mạnh (Không ô nhiễm, sức khỏe-chế độ ăn
uống, giữ điều chỉnh kích thước, nước uống sạch, bảo vệ-quần áo & nơi trú ẩn, ...) . Cộng đồng cần phải
làm cho điều này có thể.

Đây là một 1GOD cho nghĩa vụ giao phối & nhân. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này HE & SHE
nhập 'Thánh-Matrimony' hợp đồng. Giao phối, Thánh-Matrimony không áp dụng cho cùng
giới tính hay bị nhầm lẫn giới tính.

Hỗ trợ các khái niệm về một gia đình đơn vị & xã-sống. Đối với Bride & Groom lựa chọn
sử dụng 'CE' (Cộng đồng khẩn cấp) dịch vụ. Mỗi 17 tuổi SHE & 18 năm HE được đánh
giá (Có khả năng nhân lên, có khả năng làm cha mẹ, toàn vẹn chủng tộc, đa dạng tỉnh) &
Lựa chọn để nhập một 'hợp đồng Thánh-Hôn phối. Phá vỡ hợp đồng (Ví dụ Adultery) là
tội phạm.
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SHE phải tham dự trước và trong khi mang thai & sau khi mới sinh
ra đã đến một 'SMEC' (Shire y tế & giáo dục Complex) .

Cùng giới tính giao phối nghi lễ là bất thường, vô đạo đức, đồi trụy, disg- usting, ghê
tởm. Một mối đe dọa cho các loài. Trẻ em gạ gẫm, Same- giới & Confused-giới là khuyết
tật (Tình dục) đó là một mối đe dọa cho con người-loài. Do đó nó trở nên cần thiết để
kiểm dịch
(Isolate) những mối đe dọa. các cặp vợ chồng quan hệ tình dục cùng sống với nhau bên ngoài 'SQC'

(Sexual Quarantine Compound) là vô đạo đức, đồi trụy. Cùng giới & xử lý trẻ em
Confused-giới được trẻ em gạ gẫm, một tội phạm bị truy tố, CÔ / R7

Ăn mừng

2.1.7 . Hoa ngày
C-GKalender
Fun-Day Themes

NHÂN - CUỘC SỐNG -Prayer
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất trung thành khiêm tốn nhất của
bạn giám sát-người giám hộ ( 1 st Tên)

Cảm ơn bạn đã tạo Nhân loại tôi Cam kết bảo vệ con người trong cuộc
sống từ lúc thụ thai Tôi cam kết chứa & trừng phạt bất kỳ mối đe dọa cho
con người ngoài đời tôi cam kết Mate & Multiply cho loài Survival &
Space-Chế độ thuộc địa Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng khi cần thiết!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Khẳng định 4: Loài người là để tìm kiếm & đạt được kiến thức hơn áp dụng nó.

Trung tâm điều khiển trung tâm của con người cơ thể thiêng liêng là não. Bộ
não cho trí thông minh nhân loại độc đáo, trí tưởng tượng, tư duy trừu tượng,
kỹ năng giải quyết vấn đề & khả năng tiếp thu kiến thức và áp dụng kiến
thức.

1GOD muốn nhân
loại để:

Tìm kiếm kiến thức
Kiến thức thu được
Áp dụng kiến thức

Trên Judgment Day-câu hỏi 1 1GOD hỏi: Giải thích những gì biết
- gờ người đã không ngừng tích lũy & bao gờ bí quyết này đã được sử dụng vì lợi ích của
môi trường sống địa phương và tất cả các môi trường.

1GOD muốn chúng ta tiếp thu kiến thức và áp dụng kiến thức từ cái nôi để hỏa táng.

Tìm kiếm kiến thức có nghĩa là muốn biết, học hỏi và kinh nghiệm. Tìm kiếm
kiến thức từ: Phụ huynh, nhà giáo dục, Sách, Luật-Đấng Ban Manifest, cố vấn,
Internet, ...
Đạt được kiến thức có nghĩa là nhận được một nền giáo dục, kỹ năng & cuộc sống
kinh nghiệm mua. Đạt được kiến thức từ: Nghiên cứu, hỏi, đọc, nghe, quan sát, dự
án, dùng thử và lỗi, giảng dạy, tư vấn, ...
Áp dụng kiến thức có nghĩa là dạy người khác, đào tạo người khác & chia sẻ cuộc sống
kinh nghiệm với người khác. Áp dụng kiến thức thông qua: giảng dạy, ứng dụng, chuyển
đổi, sử dụng, sử dụng, ...

Người giám hộ người giám hộ niềm tin cách tốt nhất để tìm kiếm, Gain & Apply biết- gờ là
do Học & Dạy phương pháp (1 st học sau đó dạy) . Một cuộc sống thành công bao gồm học
tập liên tục, giảng dạy & đạt được cuộc sống kinh nghiệm.

Vòng đời của học tập & giảng dạy
Một con người được phát triển trong mẹ mình để được tử cung. Thai nhi đang phát triển

nghe tin nghe & nhận ra cha mẹ tiếng nói của mình. Bố mẹ dạy bằng cách nói chuyện, đọc sách, la
hét, ca hát, sáng tác nhạc, cười, introdu- cing các âm thanh của vật nuôi. Một thai nhi đạt 1 mình st kinh
nghiệm sống. Cha mẹ phải đạt được 1 họ st kinh nghiệm trong nuôi nấng con cái.
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Khi tham dự Shire & tỉnh miễn phí học giả giáo dục cộng đồng
học hỏi thông qua nghiên cứu, hiểu biết, sự hiểu biết và sự lặp lại.
Các học viên nhanh dạy ( hỗ trợ giáo dục) người học chậm.
Tại nơi làm việc mỗi công nhân được đào tạo & đào tạo lại. Nhiều kiến thức / công nhân giàu
kinh nghiệm giúp với đào tạo & bồi dưỡng.
Nhiệm vụ của một linh hồn bao gồm tích lũy kinh nghiệm sống cuộc sống của chúng tôi.

Đó là nhiệm vụ của bạn để giúp linh hồn của bạn. Tìm kiếm, đạt & áp dụng bí quyết gờ dẫn đến cuộc sống
kinh nghiệm. Fate & lựa chọn tiếp tục cuộc sống kinh nghiệm.
Fate sống kinh nghiệm: Một tai nạn đe dọa tính mạng (Rơi xuống từ một Hight lớn) một cuộc
sống-kinh nghiệm đó là không bao giờ bị lãng quên.

Lựa chọn cuộc sống kinh nghiệm: Một người quyết định nhảy dù một kinh nghiệm mà
không bao giờ bị lãng quên.

Sở hữu trí tuệ, kiến thức sống kinh nghiệm của một cá nhân được bảo tồn để trở
thành bất tử. cách tiếp cận tri thức liên tục xác định những kiến thức quan trọng và
cung cấp phương pháp để chụp, áp dụng và chuyển giao kiến thức đó. Life-kinh
nghiệm sẽ được tách ra giữa công việc và cá nhân.
Khi một nhân viên rời khỏi công việc, một lượng lớn 'Intellectual- tài sản (IP) Có nguy cơ. Để
chống lại điều này não ráo điều quan trọng là 'chỉ IP của người lao động được bảo tồn. Nó
là điều cần thiết để nắm bắt và trước phục vụ kiến thức này trước khi nhân viên rời khỏi. Chụp
nghĩa âm thanh (kể chuyện) , video (Hiển thị) , shadowing (Làm việc bên cạnh) .

kiến thức cuộc sống kinh nghiệm của một cá nhân (IP) được chia sẻ với cộng đồng và
gia đình. Cộng đồng chia sẻ đến thông qua hệ thống miễn phí-Giáo dục. Chia sẻ có
nghĩa là bằng miệng, âm thanh
(kể chuyện) , video (Hiển thị) , shadowing (Tay trên) .

Chú thích! Tất cả các sở hữu trí tuệ (Thương mại, tư nhân)
thuộc về cộng đồng (Shire) . Tuyên bố 'Copy- đúng, bằng sáng chế bên
phải' được ăn cắp từ cộng đồng, một tội ác CÔ / R6
Gia đình chia sẻ kiến thức đến qua con & cháu.
Chia sẻ có nghĩa là bằng miệng, âm thanh (kể chuyện) , video (Hiển thị) , shadowing

(Tay trên) .
Vũ trụ giám sát Guardians giúp với Hướng dẫn học tập, ' Học hỏi &
Dạy 'Phương pháp trong học tập liên tục và giảng dạy. UCG hỗ trợ Chính phủ miễn
phí Giáo dục & phản đối phi chính phủ Giáo dục. UCG1-giáo dục hỗ trợ Shire &
Tỉnh-giáo dục:
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SMEC
PHeC
PDEc
CE

'Shire y tế & giáo dục Complex'.
' Bệnh viện tỉnh & giáo dục Complex' . 'Tỉnh Defense &
trung tâm khẩn cấp'. 'Dịch vụ khẩn cấp cộng đồng'.

người giám hộ người giám hộ hiểu biết mốc thời gian!

Các bà mẹ & trẻ em> SMEC ( câu lạc bộ sinh mới, cơ bản-học, chỉ School Girl, Family-College,
Hoạt động Câu lạc bộ cao cấp ) >

PHeC ( trường chỉ Boy, Apprentice / Kỹ thuật / Leadership College, Lãnh đạo-Camp ) >
PDEc ( CE, Lãnh đạo-Camp, Couple lựa chọn ) > Kinh nghiệm sống >
Tri thức liên tục !
Giám sát-giám hộ miễn phí-Giáo dục là một nỗ lực kết hợp bởi educa- khoản tham chiếu, các bác sĩ, phụ
huynh, học giả, tình nguyện viên, người cao niên & chính phủ.

PHẢI - DO:
Tìm kiếm kiến thức: hỏi, hãy cuộc phiêu lưu, hãy tò mò, lắng nghe, quan sát, nghiên cứu, đọc,
xem, ...

Kiến thức thu được: hiểu, thử nghiệm, nắm bắt, học hỏi, lặp lại, đưa ra giả thuyết,
hiểu, ...
Áp dụng kiến thức: tư vấn, làm, hướng dẫn, hướng dẫn, cố vấn, show, dạy ..
hỗ trợ 1 st Tìm hiểu & 2 nd Dạy (Như: trẻ em, phụ huynh, nhân viên, lãnh đạo ...) .

Hỗ trợ 'Shire y tế & giáo dục Complex' (SMEC) . 'Bệnh viện tỉnh & giáo dục
Complex' Hỗ trợ (PHeC) .
Hỗ trợ 'tỉnh Defense & Khẩn cấp Complex' (PDEc) .
Hỗ trợ 'dịch vụ khẩn cấp cộng đồng' (CE) .
Đòi tự do Chính phủ Giáo dục từ cái nôi để hỏa táng đó là của bạn 1GOD cho đúng! giáo
dục phi chính phủ được đóng cửa.
Chính phủ cung cấp cho tiền để giáo dục phi chính phủ là ing steal- từ giáo dục cộng
đồng cũng như sỉ nhục 1GOD . Kiểu này của Chính phủ được lấy ra và truy tố. nhân viên
chính phủ cấp cao mà tạo điều kiện cho loại hình này của Chính phủ như có tội. Họ mất
công việc của họ và đang bị truy tố.

không khoan nhượng để ăn cắp từ giáo dục cộng đồng.
Mỗi lần bạn học một cái gì đó, hãy viết nó xuống & sau dạy cho người khác. Bảo tồn
các tác phẩm của mình cho tri thức liên tục.
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Sử dụng vũ giám sát Guardians Study-Guide. Hỗ trợ Đạo văn trong giáo
dục. Tại sao viết lại cái gì đó là tốt written.Rather sử dụng nó & mở rộng
trên đó.

Vũ trụ giám sát Guardians không hỗ trợ trường Đại học.
Nói KHÔNG để tham nhũng, Đại học ưu tú.

.
Giám sát-người giám hộ bắt đầu như Appren-TICE. Sau giờ làm việc, kinh nghiệm làm nghiên cứu thêm.
Nhận của xúc tiến bởi thâm niên . Nhiều công việc kinh nghiệm nghiên cứu sâu hơn nữa, thúc đẩy hơn bằng
cách thâm niên , ..

Sở hữu trí tuệ (Bản quyền, bằng sáng chế ...)
thuộc về Cộng đồng! Trục lợi từ sở hữu trí tuệ là một tội phạm! CÔ
/ R6
Ăn mừng 6.1.7. Giáo dục ngày CG Kalender Fun-Day Themes
1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

yyyy

HIỂU BIẾT -Prayer
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) cam kết để tìm kiếm, đạt & áp dụng kiến thức
tất cả các sản thế chấp dài sự sống cho Learn & Dạy qua giáo dục miễn phí,
làm việc cam kết hỗ trợ đèo giáo dục cộng đồng về kinh nghiệm cuộc sống này
sang thế hệ tiếp theo Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng khi cần thiết & ngày giáo dục!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Khẳng định 5: Các Luật-Đấng Ban Manifest thay thế tất cả

tin nhắn trước 1GOD gởi.
Qua lịch sử loài người trong khoảng thời gian bất thường 1GOD chọn một người để truyền lại một
thông điệp tới nhân loại. 1GOD đang thất vọng vì con người

- loại đã không chú ý những thông điệp. Các thông báo mới nhất là ' Xây dựng luật, Đấng ban
Manifest '. Nó thay thế tất cả các ấn phẩm tôn giáo hiện tại & quá khứ

Do đó những ấn phẩm lỗi thời đang xa lánh & không tuân thủ. Lỗi thời đòi hỏi phải xử
lý thân thiện với môi trường.
thông điệp quá khứ đã bị lờ đi. Đây là tin nhắn cuối cùng trước do con người loại sẽ thay đổi. Embrace
nhắn này với tất cả trái tim & Soul của bạn. Bảo vệ & trân trọng thông báo này.

Để đảm bảo rằng tất cả mọi người nhận được cơ hội để đọc, nắm lấy &
thấu hiểu ' Luật-Đấng Ban Manifest ' ( LG

LG

MMM) . Đó là vào mỗi người để truyền bá thông điệp xung quanh. Nhận
bản & tay chúng ra. 1GOD đang xem.

Sự ra đời chỉ thị về cách thờ phượng. 1GOD đang chờ được nghe từ bạn, thờ phượng hàng
ngày (Daily-Prayer) . Làm thế nào để áp dụng các 'L-GM'. Tại sao L-GM đã được viết.
Chuyển đổi luân lý vào quản lý ...
1FAITH được giải thích, biểu tượng của sự công nhận & Tầm nhìn của nó! Có một cái nhìn tổng
quan 7 Scroll tiếp theo là cuộn:

sc1: niềm tin nền tảng mà trên đó 1 NIỀM TIN được xây dựng trên

sc2: Nghĩa vụ nhiệm vụ một người về phía 1GOD
sC3: đặc quyền là phần thưởng cho việc thực hiện 'Nghĩa vụ'
sC4: thất bại là những lời lăng mạ đối với 1GOD & tránh được
SC5: Đức tính được hành vi lối sống được thiết lập bởi 1GOD

sc6: Khronicle là di sản nhân loại
sc7: kiếp sau nơi Soul đi
1GOD tạo ra thời gian để đo 'Bắt đầu' & 'End'. 1GOD muốn mới
quản lý thời gian.
Thời Tam giác:
Ngày bắt đầu: giờ O bình Minh ~ 0-7 giờ Là Ngày đầu
7 giờ Là Mid-Day ~ 7-14 giờ Là cuối ngày
14 giờ Là Hoàng hôn ~ 14-21 giờ Là Đêm
Bắt buộc ban đêm giới nghiêm từ 14-21h (CG Klock) . Đêm giới nghiêm là
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thực thi bởi Shire. Đêm giới nghiêm cơ thể chúng ta không có nghĩa là để được noc- turnal!

CG Kalender, thời gian trung hạn. 'Chuẩn Năm' 14 Tháng (13, 28 momths ngày + 1, 1
ngày tháng) , 365 ngày.
Mỗi 4 năm : Quattro năm (13, 28 tháng ngày + 1, 2 ngày trong
tháng) 366 ngày.

themes Fun-Day, phục vụ cho một cộng đồng cần phải ăn mừng, được xấu hổ & nhớ.

Một Planner CG, nên là một phần của Daily-Routine của bạn.
1GOD muốn 7Tribes người sống ở nhiều Shires trong
7Provinces. Con người là sinh vật xã hội sống, làm việc và
nâng cao một gia đình trong một cộng đồng. Tin làm chủ quá
tàu / Chủ nghĩa tư bản là ích kỷ một thất bại, Chống

1GOD, Chống Cộng đồng. Cụm nhà & cron thay thế nó.

Cộng đồng sở hữu cách giám sát Guardian.

O% Quyềnđược
sở hữu riêng (thương mại) , Các thực thể thuộc sở hữu Nhà nước & Công
thay thế bằng cron ( Cộng đồng Chạy nước không vì mục đích lợi nhuận) .
nhà ở tư nhân được thay thế bằng nơi trú ẩn cộng đồng (Cluster-nhà ở) .

Tư pháp cần con người. Người dân sống trong cộng đồng với pháp luật (Luật & Quy
định) thực hiện chức năng & tồn tại. Khi có xuất hiện một hành vi vi phạm Luật,
Truth được tìm thấy, để phân loại tội lish hoặc không có cảm giác tội lỗi. Tội lỗi Tiếp
theo là trách nhiệm tuyên án bắt buộc, phục hồi chức năng và bồi thường thiệt hại.
Chú thích! Họ không có bồi thẩm đoàn!

1GOD muốn 1FAITH (Tôn giáo) &
1Church (Universe giám sát Guardians) với 7 cơ quan quản lý độc
lập đại diện cho 7Tribes,

vũ trụ

> là vũ trụ vật lý.

người giữ

> người chăm sóc của the-vũ trụ vật lý.

người giám hộ

> Luật-Đấng Ban Manifest.
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Bạn đặt câu hỏi? Luật-giver câu trả lời Manifest!

thông điệp quá khứ đã bị bỏ qua
Không ai hoặc Chính phủ có quyền giết chết một con người!
Đó là Anti-1 THƯỢNG ĐẾ. Nhiều người & kill của Chính phủ. Xác nhận bởi Ác
Tôn giáo (Nay là giáo phái) . Tất cả trong số họ chịu trách nhiệm trước 1GOD & Nhân
loại.

Tất cả Killers đang bị truy tố và lồng !!!

Không khoan nhượng để giết chết !!!
1GOD muốn loài người để tìm kiếm kiến thức, sau đó đạt được nó & áp dụng kiến thức này, tất cả cuộc
sống lâu dài. Điều này cho phép mỗi con người 1GOD trao quyền tự do giáo dục trong suốt cuộc đời của
họ. Để đảm bảo tiêu chuẩn cộng đồng được đáp ứng chỉ giáo dục cộng đồng được chấp nhận.

1GOD đang thất vọng vì nhân loại cho phép các nhà khoa học điên để thách thức 1GOD 'S deaign. Các
nhà khoa học điên (Kiêu ngạo, ngu dốt, ...) thất bại bất cứ khi nào họ thách thức 1GOD 'S thiết kế. Các
tác dụng phụ của các hành động của họ luôn gây nguy hiểm cho con người. Ví dụ :

Can thiệp vào sông chảy: Thủy lợi, chuyển hướng không tự nhiên tưới này cuối cùng dẫn đến tình
trạng hạn hán. Chặn vùng lũ tăng tốc độ dòng chảy và xói mòn yếu tố của nó (Trọng lượng ngập
của các đối tượng có thể được mang đi bởi một con sông là tỷ lệ thuận với sức mạnh thứ sáu của
tốc độ dòng chảy sông). Điều này dẫn đến lũ lụt lớn hơn & xói mòn nhanh hơn. Điều này cũng áp
dụng cho bê tông sông ngân hàng / giường. Xây dựng bức tường vững chắc vào vùng biển dẫn
đến xói mòn lớn hơn cùng các bộ phận khác của đường bờ biển. Tạo rạn nứt mới & ngầm.

Cơ thể con người là thiêng liêng nhưng nhiều người phạm tội trong lĩnh vực này. truyền và chuyển
thành dopamin, Body-xỏ lỗ, ăn thịt người, Cắt bao quy đầu, Cosmetic- phẫu thuật, thiết kế-trẻ sơ
sinh, Life-hỗ trợ, Make-up, Organ phát triển, Organ-ghép, Tattoo, ... Tất cả các xúc phạm trên 1GOD.

Mọi điều 1GOD tạo ra có một sự khởi đầu và kết thúc & các thức ăn thừa được tái chế. Kéo dài
Nhân vô dụng hoặc cuộc sống khác là Anti-1 THƯỢNG ĐẾ.

Hỗ trợ sự sống, giữ cho cơ thể sống bằng phương tiện nhân tạo (trì hoãn
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Judgment) , xúc phạm 1GOD . Tái chế một con người thân có nghĩa là hỏa táng & tro. Tái chế
một con người linh hồn đòi hỏi luân hồi.

1GOD muốn nhân loại để sống hòa hợp với bản thân & undings surro- của họ. Để sống
hòa hợp với bản thân, bạo lực không bao giờ có thể là một tion solu-. Sống hòa hợp với
môi trường xung quanh, có nghĩa là sự hiểu biết về nhiệm vụ giam giữ và ứng dụng của
họ. 1GOD muốn nhân loại được giám sát của vũ trụ vật lý.

Để trở thành giám sát của vũ trụ vật lý. Nhân loại có để khám phá vũ trụ & hơn cư nó. Thực
dân nghĩa nhân.

PHẢI - DO:
Thay thế tất cả các ấn phẩm tôn giáo khác với Luật-Đấng Ban Manifest!
Bỏ ấn phẩm lỗi thời thân thiện với môi trường.

Đọc lướt qua các biểu hiện, khi bạn nhìn thấy một tiêu đề thú vị đọc. Tiếp theo làm một
số Reding sâu. Đọc lại, hiểu, áp dụng. Sống It!
Tinh thần và sự hiểu biết của thông điệp là những gì quan trọng. Không phải là ý nghĩa của
từ cá nhân hay câu cấu trúc. Tìm hiểu về tinh thần và có tác dụng trong những suy nghĩ sẽ
giúp đỡ trong việc thực hiện các tin nhắn.
Giới thiệu L-GM cho người khác. Tìm 6 người ủng hộ khác. Bắt đầu một Gathering.

Bầu Trưởng lão (Tương đương HE & Cô) . Trưởng lão lập một ủy ban (Klan) . cổng Sup- trưởng lão của
bạn & ủy ban của họ.

Ban đắc cử 2 giám sát-Zenturion (1HE & 1SHE) . Ai trở thành thành viên của vũ trụ
giám sát Guardians. Bây giờ mỗi Supporter của Gathering đây là một giám
sát-Guardian (CG) . Giám sát của Habitat & Guardian của L-GM.
1GOD muốn mỗi con người có cơ hội để đọc & nghiên cứu 'L-GM'. Những người
không thể đọc được nên có nó đọc cho họ. KHÔNG MIỄN TRỪ Mỗi CG có bổn phận ở
đây. 1GOD đang xem.
hỗ trợ CG 'Free-Giáo dục' & Chính phủ Trường. cha mẹ CG khám phá thường xuyên
của LG M 'với con cái của họ. Cha mẹ cần phải chắc chắn rằng giáo dục tại Trường
làm như vậy.

công nhân CG là để đảm bảo rằng nơi làm việc của họ hoạt động trong các nguyên tắc
của ' LG M '. Bất kỳ vấn đề được báo cáo cho 'Klan. Các Klan với Chính phủ sẽ điều tra
& nỗ lực để giải quyết vấn đề. Không phải tất cả các vấn đề đang tan. Hơn một com kết
quả tốt nhất
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- lời hứa được sử dụng.
Ác, vô đạo đức & Chống 1 THƯỢNG ĐẾ hành vi sẽ đòi hỏi viết lại tham nhũng, Giảm
giá & Bad-Laws, backdating họ & resenten
- cing. Sử dụng 'LG M' như hướng dẫn. 1GOD đang xem .
hành vi của loài người (Atom-chia, hạt nhân-fusion,
Bodyparts & Body-chất lỏng, ăn thịt người, di truyền-kỹ
thuật, Nhân bản, than đốt, ô nhiễm, ...) là đe dọa
1GOD 'S thiết kế. dừng chọc giận 1GOD. 1GOD sẽ cải cách Nhân loại & làm sạch hành tinh bằng cách sử
dụng thiên nhiên.
1GOD 'S thông báo mới nhất là một hướng dẫn của những gì sắp đến. Càng nhiều người đón nhận và
hành động về vấn đề này 'Thư' các loài ít sẽ bị ảnh hưởng.

1GOD đang xem.
Đối với tinh thần và vật chất tốt phúc lợi của nhân loại của nó cuối cùng sống sót & thực hiện
mệnh của mình: 'Thuộc địa hóa không gian, là người giám hộ của vật lý-Vũ trụ & người giám hộ
của 1God của thông báo mới nhất' là bắt buộc.

Ôm hôn 1GOD' S nhắn mới nhất Luật-Đấng Ban Manifest

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

yyyy

THÔNG ĐIỆP -Prayer
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Nhận & hấp thụ thông điệp của bạn
tôi sẽ truyền bá thông điệp của bạn để tất cả mọi người tôi sẽ loại bỏ tất cả
các thư lỗi thời lạc hậu Luật-Đấng Ban Manifest sẽ hướng dẫn của tôi Đối
với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng khi cần thiết!
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Khẳng định 6: N umbers quan trọng & 7 là thiêng liêng
Khi loài người bắt đầu sử dụng số nó đã sẵn sàng để phát triển theo hướng mệnh
của nó: Giám sát của vật lý-Vũ trụ. Số đã làm cho nó có thể để mô tả & đo lường số
lượng, tốc độ, ..., tạo ra các khái niệm toán học. Giám sát-Guardians tin rằng con số
này là một nền tảng quan trọng của trí tuệ nhân loại.
Số là nền tảng khái niệm toán học mà sử dụng nhân loại để tạo ra các khái niệm
toán học hơn. Số dẫn đến khoa học cho phép chúng tôi tiến & hiểu thêm & hơn 1GOD'
s tions cứu sáng tạo. Số xây dựng nền văn minh & phá hủy chúng. Chu kỳ
"Beginning, End & tái chế".
Số đếm cho phép:
Ngón tay trên một bàn tay 1, 2, 3, 4, 5. Kết quả (Biểu tượng: =) 5 ngón tay.

thêm ( biểu tượng: +) cho phép sáp nhập hơn 1 kết quả đếm.
Ngón tay trên 2 bàn tay 5 + 5 = 10 ngón tay trên cả hai tay .

Lấy đi ( ký hiệu: -) cho phép giảm một kết quả trước. 1 tay với 5 ngón tay đã 1 ngón
tay cắt đứt (Tai nạn) : 5-1 = 4 ngón tay hiện nay có trên tay.
nhân ( ký hiệu: •) cho phép (đơn giản hơn) đếm số lượng các mặt hàng lar simi-. Ngón tay
trên 3 tay 3 • 5 (Đơn giản hơn sau đó 5 + 5 + 5) = 15 ngón tay trên 3 tay. Khi nhân số tương
tự lặp đi lặp lại một Quyền lực
ký hiệu được sử dụng: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 sức mạnh của 5) = 32 sức mạnh thứ năm của 2.

chia ( ký hiệu: /) cho phép san chia kết quả trước. 3 tay có 15 ngón tay. 1 tay có 15/3 =
5 ngón tay. Số cho phép việc tạo ra một chuỗi số 0, 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (ký hiệu: ...) sau 2 số ban đầu, mỗi số là tổng của
2 số trước. Giám sát-Guardian sử dụng hệ thống số tự nhiên cơ số 10. Các biểu tượng
1 chữ số được sử dụng: 0 (số không) , 1 (một) , 2 (hai) , 3 (số ba) , 4 (Bốn) , 5 (số năm) , 6 (sáu)
, 7 (Bảy) , số 8 (Tám) , 9 (Chín) . số: 0, 2, 4, 6, 8 được gọi là
cũng ; 1, 3, 5, 7, 9 được gọi là số lẻ . Sau 9, 2 chữ số (Gọi tắt là 10 nhân) được sử dụng: 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Các 0 đặt ở bên phải của bất kỳ của 9 số sẽ tạo ra một số 2 chữ số gọi 10 của (Mười của) ví
dụ 70 . Hai 00 được gọi là của 100 (Trăm của) ,
ví dụ 700 . Số ba 000 được gọi là 1000 (Ngàn) , ví dụ 7000 . Mỗi 3 số tính từ bên phải
được ngăn cách bởi một dấu phẩy ví dụ
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1.000.000 (1.000.000) .
Phần trăm ( ký hiệu: %) có nghĩa là hàng trăm. phần Một của 100 cũng có thể được diễn tả như một ví dụ cho
mỗi phần trăm 7/100 = 7% hoặc số thập phân 0,07 (.) Một dấu chấm được dùng để hiển thị giá trị dưới 1 ví dụ
0.1 (Gọi là số thập phân) .

0.1 (Decimal) cũng có thể được diễn tả như một phần bằng cách sử dụng dấu chia 1/10 0,1 =
1/10 hoặc mỗi phần trăm 10%
Các số được sử dụng trong thiết kế hình học: 3 đứng về phía Triangle, 4 đứng về phía Quảng trường /
chữ nhật, 5 đứng về phía Lầu Năm Góc, 6 đứng về phía lục giác, 7 đứng về phía Hình bảy cạnh (Biểu
tượng của 1FAITH) , 8 đứng về phía Octagon. Square² (2 chiều) , Cube³ (3 chiều) , Cone, xi lanh ...

7 là thiêng liêng vì nó mất 1GOD 7 ngày * để tạo ra các Physical- Universe & Nhân loại. 6
ngày làm việc + 1 phần còn lại ngày = 1 tuần.

* Chú thích! 1GOD' S tuần khác với CG Kalender dưới đây.
Ngày 1 Ngày 2 giữa tuần Ngày 4 Ngày 5 cuối tuần Ngày vui

1GOD muốn 7Tribes. Dẫn đến 7Provinces ~
1FAITH được dựa trên 7Scrolls ~ ký hiệu: hình bảy góc
1Church: Vũ trụ giám sát Guardians có 7 độc lập
chính quyền tỉnh (Orackle) ~ 7Evils là thất bại của con người, các 'Chain of
Evil có 7links ~ 7_7 Rule: một ủy ban của 7 HE & 7SHE ~ Một 7 đứng về phía, 7 góc cạnh
Polygon: Hình bảy cạnh biểu tượng của sự công nhận của 1FAITH & 1Church: Vũ trụ
giám sát Guardians

PHẢI - DO:
1GOD cho chúng ta thấy số & làm thế nào để sử dụng chúng thông qua việc
tạo [Weeek 7 ngày (Thời gian đo) : 6days làm việc & nghỉ ngơi 1 ngày (quản lý
thời gian) ] . 1GOD 'S làm việc

- đạo đức cũng là công việc đạo đức của loài người.
Tìm hiểu & Dạy những con số ý nghĩa, khái niệm toán học, tạo ra thiết kế hình học. Sử
dụng số để kích thích tinh thần (tốt
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Sức khỏe) . Hãy vui vẻ với những con số. Trân trọng Divine 7.

Số nghĩa 0 Không còn gì 1GOD tạo ra Vũ Trụ vật lý. Zero là số lượng sáng tạo. Tiêu
cực: Zero là số lượng hủy diệt.
1 Sự khởi đầu, là đầu tiên, 1 & chỉ. 1GOD 1FAITH 1Church.
Tiêu cực: Sự kết thúc, bị cuối cùng, đang bị đe dọa. Nhiều.
2 Harmony, hôn nhân Thánh, giao phối, cặp song sinh. Tiêu cực: Anarchy, cần phải phân loại, nội dung
khiêu dâm, sống độc thân.

3 Thời gian tam giác, 3 trụ cột của tôn giáo ( 1GOD 1FAITH 1Church) .
Tiêu cực: 3 là một đám đông.

4 4 mùa (Xuân hạ thu đông) năm, năm quattro, 4 hướng (Bắc Đông tây nam) 4 yếu tố (Lửa,
đất, gió, không khí) , Hình vuông, hình lập phương, các quy tắc cấu trúc. Tiêu cực: nhầm
lẫn, không có quy tắc, thiếu sự gắn kết, luật Murphy.
5 Vision, tiên phong, kiên trì, hành động. Tiêu cực: ngăn chặn, lưu động, sự thờ ơ.

6 Group, cộng đồng, công bằng xã hội, khu phố, nhà thờ.
Tiêu cực: Hermit, cách ly, tinh hoa, sự giàu có, phân biệt chủng tộc, các băng nhóm.

7 Thiền, 1GOD 'S thông báo mới nhất Luật-Đấng Ban Manifest, IP
(Sở hữu trí tuệ) , Tiên tri. Tiêu cực: Mơ mộng, mơ tưởng, các thông điệp giả, bản
quyền, bằng sáng chế.
số 8 Tư pháp, con đường sự nghiệp, trách nhiệm, tin tưởng. Tiêu cực: Vô luật pháp, thất nghiệp, non
nớt, tham nhũng, dối trá.

9 Trong xã hội, vui vẻ, thân thiện, nói trước công chúng. Tiêu cực: Loner, gắt gỏng, không nói
nhiều.

CON SỐ -Prayer
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất
trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn Bạn cho số

Con số này giúp chúng ta hiểu được số vũ trụ để hỗ trợ giám
sát số nhiệm vụ giám hộ để kích thích tinh thần và niềm vui
Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng khi cần thiết!
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Khẳng định 7: Có một thế giới bên kia và có Angels
1GOD muốn chúng ta tin vào một Afterlife, Judgment ngày, Eternal- Soul, Reincarnation &
Angels. Thế giới bên kia bắt đầu với một hỏa táng để đảm bảo Soul được phát hành.
Vì vậy, một linh hồn có thể có một cuộc sống Afterlife dạng vật lý của nó (thân hình) có để giúp đỡ. Mục
đích của cuộc sống là để giúp Your Soul đạt được cuộc sống-kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành sứ
mệnh của mình. Ảnh hưởng tới trải qua những tác động đầy đủ của một cuộc sống-kinh nghiệm (Eginsurance)
buộc Soul to không hoàn thành sứ mệnh của mình. Một nhiệm vụ hoàn thành giúp một linh hồn để trở
thành một thiên thần.

Khi sứ mệnh 'Soul' được hoàn thành về thể chất-thân thể chết & Soul di
chuyển lên đến Spiritual- Cổng tươi sáng. Dừng cơ thể khỏi chết (Ví dụ
như hỗ trợ sự sống, truyền máu, cấy ghép ..) là chọc giận 1GOD. Mặt ở
khắp mọi điều trong vũ trụ vật lý có một sự khởi đầu, kết thúc và được
tái chế (Ví dụ như người thân) !
Phát hành một linh hồn sau khi chết không phải luôn luôn đạt được. Không ase rele-,
linh hồn không thể nhập tâm linh-Gate. Không cơ thể sống, linh hồn không thể quay lại. Soul là
trong tình trạng lấp lửng một 'ma'. Để đảm bảo rằng các linh hồn được giải phóng & Afterlife là
có thể cơ thể do con người phải được hỏa táng. Hỏa táng & Prayer phiên bản Soul.

Linh hồn nơi releasedby Hỏa táng với nhiệm vụ chưa hoàn thành.
nhiệm vụ chưa hoàn thành được bổ sung vào nhiệm vụ tiếp theo (Reincarnation) .

Một tối linh-Gate có nghĩa là 'Gatekeeper-Thiên thần' sẽ gửi Soul trở lại (Nhiệm vụ
không đầy đủ) . Một Spiritual- Cổng sáng là một Welcome.
Một linh hồn được chấp nhận có Judgment-Day của nó sau đó
chuyển sang các độ tinh khiết-Scale. Nơi nó reliv- es nó sống kinh
nghiệm xấu & tốt. sau reliv

- ing họ được lưu giữ trong một vòng đời kinh nghiệm Vault
Hoặc là linh hồn được cơ thể khác, được đầu thai. Hoặc Soul đã thu thập đủ
Life-kinh nghiệm để trở thành vĩnh cửu (Thiên thần) .
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Một thiên thần mới đủ tiêu chuẩn được hoan nghênh to Heaven bởi 1GOD . trở thành

Bất diệt & cho những thú vui trên trời 1 trong số này đang được ' Guardian- thiên thần ' .

Sau khi thân thể đã chết linh hồn thiêng liêng lá nó & người đứng đầu
về phía ánh sáng của linh-Gate.
Một người gác cửa quyết định xem có nên chào đón (Sáng tâm
linh-Gate) Một Tâm Hồn hoặc gửi nó trở lại (SpiritualGate tối) . Gatekeeper quản lý
Judgment-Day, độ tinh khiết quy mô, kinh nghiệm Life Vault & Guardian-Angel.

Có thiên thần khác ( quá phức tạp để hiểu bởi con người)
1GOD gọi là linh-Hoàn vũ: 'Dơ lên N'!
Thiên đường là nơi linh hồn trở nên 'Bất diệt'. 1GOD gọi là
vĩnh cửu: 'THIÊN THẦN' !

PHẢI - DO:
B elieve trong một Afterlife & một Eternal-Soul. Tin rằng Bạn có một linh hồn & mọi sinh vật trong vật
lý-Vũ trụ có 1 cũng có. Tin rằng một linh hồn có một nhiệm vụ để đạt được cuộc sống-kinh nghiệm &
Bạn cần phải giúp linh hồn của bạn hoàn thành sứ mệnh của mình (kinh nghiệm sống) .

B elieve rằng con người cơ thể có một khởi đầu & kết thúc. Đừng hay giải fere (không có
bảo hiểm) với Soul & Body có một kinh nghiệm Life hoàn tất. Không can thiệp (Không hỗ
trợ sự sống, truyền máu, cấy ghép

... ) với End of Life (tử vong) .

C remate mỗi xác chết để đảm bảo giải phóng linh hồn vào Afterlife.
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Xem ra cho tín hiệu (Lương tâm, tầm nhìn ...) & Hướng dẫn từ một Guardian-Angel. Áp
dụng hướng dẫn & chú ý cảnh báo !!!
'Chào mừng' Reaper cho nó có nghĩa là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của bạn!
Tuy nhiên, đôi khi một Reaper xuất hiện như một 'cảnh báo'; thay đổi hoặc khuôn mặt
1GOD của Sự phẫn nộ.

Vũ trụ mở rộng 1GOD của
muốn nhiều hơn Angels!

1GOD đang chờ được nghe từ bạn!

YY

yyyy

kiếp sau -Prayer
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Tín ngưỡng trong một Afterlife

Niềm tin có một niềm tin vĩnh cửu linh hồn trong niềm tin luân
hồi có Angels Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng khi cần thiết!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

thông báo mới nhất của 1GOD, Luật-Đấng Ban Manifest

14.04.04.07 N-At-m www.universecustodianguardians.org

Kết thúc
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