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Začátek
Víra v 1. Bůh nám dává 1 víru! 1 FA  ITH je naší

morální síly.
Víra je emocionální potřeby. 1 BŮH Chtěli jen 1 VÍRA! Pro depozitáře Guardian 1
FAITH dává morální sílu. To nás udržuje přes vysvětlovat. pokyny, musí udělat,
modlitbu, učit se a vyučovat, komunitní sounáležitosti.

absorbovat 1 FAITH takže to může dotknout vašeho srdce a stane se trvalou
součástí vašeho myšlení. Myslet a žít 1. víra každý den každý den. Nechť 1 FAITH
ovlivňují vaše činy, zda jsou při vědomí nebo podvědomí.

Uctívání 1 GOD použít příslušné modlitby.

Lidé s vírou, docházejí požehnání, 1 GOD miluje je.

Lidé bez víry žít plýtvání zbytečné životy.
1 FAITH Stalo se:
Pokorný písař všimli stále rostoucí šíření korupce, nemorálnost a chamtivost.
Způsobující utrpení, bídu místně a po celém světě. zeptal se pokorný písař, "Proč BŮH „?
„Prosím, pomozte Dear
BŮH “. „ BŮH co může lidstvo udělat, aby dostála svému osudu“?
Po dlouhou dobu pokorný písař neobdržela žádnou odpověď. Jednou pokorný písař
cítil neodolatelnou přítomnost. Písař přijal zprávu prostřednictvím myšlení. „ Jste
připraveni přijmout odpověď “.
Pokorný písař dostal strašnou bolestivé bolesti hlavy, překonal strach, musel lehnout.
Čas plynul, opět světové události učinil pokorný písař adresu
BŮH žádá své obvyklé otázky. Žádná odpověď, 3 dny později silný přítomnost byla
zpět, žádá pokorný písař na stejnou otázku. Opět pokorný písař se bála odpovědět.
Čas plynul pokorný písař opět stal naštvaný utrpení a bídy na světě. Pokorný písař
klečí, vzhlédl a řekl: "Milý BŮH Věřím, že ve vás a jen vy, jsem připraven přijmout
odpověď“.
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V pravý čas pokorný písař cítil přítomnost to bylo BŮH. BŮH
stejnou otázku, „ Jste připraveni přijmout odpověď “.
Pokorný písař cítil obavy ho překonat, ale on odpověděl: „Ano, drahoušku 1 GOD “. Komunikační
pokorný písař dostal. Byl zapsat myšlenky a aby byly k dispozici po celém světě, ve
všech jazycích. 1 GOD ‚S nejnovější zprávy nahradí všechny předchozí.

Vše je sestaven v „ Zákon Giver Manifest “
(LGM) , Je třeba zpřístupnit všem. Dále jen ‚LGM nahrazuje
všechny předchozí zprávy, což je zastaralá.
dále jen „ Zákon Giver Manifest “

1 GOD má pochybnosti o lidstva!
1 BOŽÍ Předchozí zprávy byly z velké části ignorovány ,

1 BOŽÍ výstrahy byly ignorovány.
1 GOD Lidstvo bude poslouchat! ( viz Hádej)
Když 1 GOD pokyn pokorný písař sepsat a sestavit všechny zprávy " 1 FAITH ' byl
narozen. 1 FAITH je náboženský, sociální spravedlnost, filozofie. 1 FAITH podporuje
komunitní bydlení. Komunita povědomí dětí. 1 FAITH je jediné náboženství přijatelné 1
GOD. Každý něco jiného se stane zastaralé kulty.

Zastaralé kulty se vyhýbají! Jsou nahrazeny: 1GOD 1FAITH 1Church Universe
Depozitář Guardians. Zastaralé kulty náboženské spisy jsou nahrazeny ‚Právo dárce
manifestu. Stoupenci zastaralých kultů se vyzývají k aktualizaci: stát Depozitář
Guardian

Pro Glory 1 GOD a dobro lidstva.
1 FAITH podporuje čísla " 7 ' je božské. Human pochopení čísel, matematických rovnic a
geometrických symbolech vydláždil cestu k vybudování civilizace. Human pochopení je
třeba dále rozšiřovat (Prostor) ,

Kustod Guardian věří, že fyzický vesmír a všechno v něm je
nedokonalá záměrné.
Proto UCG Heptagon.svg nedokonalá 7 úhlová,
7 oboustranné polygon jeho strany mají různou délku jeho úhly jsou různých
stupňů. Je FAITH symbol ideální 1 uznání.
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Heptagon.svg symbolizuje 1 GOD‘ s nedokonalé Physical Universe a 7 dnů týden. The
7 úhly symbolizují, ‚zákona dárce manifestu 7 kapitol a 7Scrolls. The 7 strany
symbolizují, 7 kmeny a 7 1Church Universe Depozitář strážci správy.

1 FAITH je napsáno na 7 Posouvá :

1.Belief > 2.Obligations > 3.Privileges > 4.Failings >
5.Virtues > 6.Khronicle > 7.Afterlife
Tvoří součást " Zákonodárce Manifest‘.
1 FAITH představí New Age management čas:
CG (Depozitní Guardian) Klock ~ Time Triangle ~ den Timeline ~
noční zákaz vycházení ~ CG Planner ~ CG Kalendář ~ Funday
témata ~ CG Khronicle ~ CG Quattro almanach ~ Control čas.
Všechno ve fyzickém vesmíru má svůj začátek a konec. Konec zbytky se recykluje pro
nový začátek (Reinkarnace) ,
People of the 1FAITH jsou podporovatelé , Podporovatelé jsou řešeny jako: Kustod Guardian +
název první nebo CG + 1. název. CG se používá při psaní textových zpráv.

1 víru Podporovatelé setkat každý týden na shromáždění. Snaží se přivést nové lidi.
Modlí se:

Challenge Prayer
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného
věrného depozitní opatrovníka (1 Svatý name) Žádosti o pomoc při
konverzi neznalý nevěřící nápovědu nevěřící získat 1 FAITH
Děkujeme, že jste to vy za tuto zkušenost, že budou zapojeny do výzvu I usilují
o další výzvy ke slávě 1 GOD a dobro lidstva
Tato modlitba se používá, když se setkají s nevědomým nevěřícím.

Konec
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