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Relihiyon?
Tanong nagtanong = Tanong sumagot sa pamamagitan ng Batas-donor Manifest

Lahat Solutions ay upang maging Non profit at Non marahas!
Relihiyon ay nagpapaliwanag sa natural na mundo at Layunin ng pamumuhay. Relihiyon nagsasagawa ng
lipunan sa pamamagitan ng kanyang mga paniniwala sa tamang pag-uugali (Guidance, mga panuntunan) . Relihiyon
ay nag-aalala sa kapakanan at kabutihan ng kanyang mga tagasuporta.

Ayon sa kasaysayan Relihiyon nagpapaliwanag humankinds nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.

Relihiyon introduces ang espirituwal na mundo sa sangkatauhan ( 1GOD , Paniniwala Afterlife) . Na
kabilang sa isang relihiyon magkita tayo iyo tulad isip mga tao at sumali sa kanilang ritwal, mga
aktibidad, pagdiriwang, ...
Relihiyon ay may isang gabay ay madalas na gabay na ito ay batay sa isang
mensahe 1 NG DIYOS conveyed sa isang tao. Sa panahon ng kasaysayan ng tao
sa hindi regular na mga agwat 1 NG DIYOS Mga Pinili ng isang tao upang pumasa
sa isang mensahe sa sangkatauhan.

ang Law Giver Manifest 'Ay ang pinakabagong mensahe conveyed sa
sangkatauhan. Ito ay gumagawa ng lahat ng mga nakaraang mga mensahe
kalabisan (Itapon) .

Sa kasalukuyan mayroon lamang 1 Relihiyon: ' 1GOD 1FAITH 1Church Universe
Tagapag-ingat tagapag-alaga '.
Lahat ng iba pa ay Kulto. Gusto mong Relihiyon maging isang Tagapag-ingat Guardian at mabuhay sa
pamamagitan ng Law Giver Manifest.

relihiyosong Rituals
Pagsamba ay madalas na tapos na sa isang layunin build building (Simbahan, templo, ...) .
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1 NG DIYOS Ayaw layunin build lugar ng Pagsamba. Samakatuwid sila ay winasak at ang
building materiul ay reused para sa imprastruktura.
Tagapag-ingat Guardian sumamba sa kahit saan anumang oras. Bawat Fun araw (Araw
7) hawak nila ang isang Gathering sa isang paaralan.

Relihiyon ay may ritwal: kapanganakan, kasal, kamatayan, ... Rituals ay ayon sa mga tradisyon
at pagbabago ng mga pamantayan ng komunidad. Tagapag-ingat Guardian ritwal isama ang
lokal na tradisyon na hindi tututol the'Law Giver Manifest '. Bawat Gathering ay natatangi (Custom,
cuisine, dialect, gear, pamana, tradisyon ..) .

Kulto gamitin sakripisyo sa isang Altar bilang pagsamba ritwal.

Sakripisyo maaaring hindi tunay o simboliko. 1 NG DIYOS Ayaw sakripisyo.
Samakatuwid dambana ay buwag, ang gusali materiul ay reused. Tagapag-ingat
Guardian huwag isakripisyo, sila pinalitan ng isang Altar na may patungan ng
aklat. Sila ay humingi, pakinabang, ilapat ang kaalaman (Mag-scroll 1) pagsasanay
Kaalaman Continuity.

Relihiyon ay gumagamit ng time management. Tagapag-ingat Guardian gamitin ang New Age pamamahala ng
oras (NAtm) . NAtm ay ginagamit upang itakda ang tema na araw.

Relihiyon opposes 'Wealth apartheid'. Budismo, Kristiyanismo, Islam, Hinduismo, Judaismo .. mga
corrupt na binili sa pamamagitan ng matakaw Parasites.
Tagapag-ingat tagapag-alaga sumasalungat 'Wealth apartheid'. Suporta sa amin at hinahayaan end
Wealth apartheid nang matagal sakim Parasites nananagot.

PAGTUBO ay ANTI 1 DIYOS !!!
Relihiyon opposes 'Karahasan' laban sa sangkatauhan, kapaligiran, mga hayop .. Budismo, Kristiyanismo,
Hinduismo, Islam, Judaism ... gawa, hinihikayat, lumahok sa karahasan. Suporta sa amin at hinahayaan end
karahasan, pindutin nang matagal ang karahasan accounrable. Pagmamay-ari ng armas ay isang krimen.

ZERO TOLERANCE sa KARAHASAN !!!

Huwag kang papatay!
Huwag kang papatay. ako t ay ang pundasyon ng bawat Relihiyon. Ang lahat na tinatawag relihiyon,
Kasalanan. Sila ay payagan, hinihikayat, mag-promote pagpatay. Ang mga ito ay, Fake Relihiyon. sila ay
mang-insulto 1 DIYOS! Aari sa o pagsuporta sa killer Relihiyon o kulto ay magreresulta sa pananagutan sa 1
NG DIYOS sa buhay at Afterlife! 1 NG DIYOS hindi, Kalimutan o Patawarin! tagapag-ingat
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T

Guardian tinututulan pagpatay ng mga tao para sa anumang kadahilanan (Pagpapalaglag, pagbitay, pagpatay nang

pataksil, parusang kamatayan, kamatayan bilang isang martir, pagpapakamatay bombero, ..)
Relihiyon ay isang gabay na batay sa 1 DIYOS ni message. Nakalipas na mensahe ay misused sa pamamagitan
ng lahat ng mga pangunahing relihiyon. Sila'y nanganghuhulang may kasinungalingan gamitin ang kanilang mga
gabay upang madagdagan 'Wealth apartheid' at pagsasanay 'Karahasan'. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa 1GOD!
1GOD "S pinakabagong mensahe, ang 'Batas Giver Manifest (LGM) ay non-profit at non marahas. Ang LGM
gumagawa ng lahat ng mga nakaraang mga mensahe at mga gabay lipas na. Yakapin 'LGM' maging isang
Tagapag-ingat Tagapangalaga.

1GOD ay nanonood !!!

Mesiyas?
Ang pagdating ng isang Mesiyas ay ika-1 ng nabanggit sa pamamagitan ng Invoker

(Zoroaster) . Iba pang mga relihiyon (Mga Kristiyano, Islam, ...) Pinagmulang sa Persindia Province sumunod sa
Invokers palagay. Invoker Mali ang walang Mesiyas pagdating, hindi noon, hindi na ngayon, at hindi rin sa
hinaharap, hindi kailanman. Ang lahat ng mga taong naghihintay para sa isang Mesiyas ay naghihintay sa
walang kabuluhan.
Bakit ang mga tao ay naniniwala na 1 NG DIYOS ay pagpunta upang magpadala ng isang Mesiyas? Maraming mga
tao kakulangan ng tiwala sa kanilang sarili at katauhan upang malutas araw-araw na mga problema. Ang mga
mahina pathetic tao humingi 1GOD upang magpadala ng isang Mesiyas upang malutas ang lahat ng kanilang mga
real o pinaghihinalaang mga problema at gumawa ng mga ito masaya. NO MESIYAS (Siya) ay darating.

1 NG DIYOS Hindi pupunta upang magpadala ng isang Mesias. Dapat sangkatauhan hindi kaya ng tulong ng
iba. Pagkatapos ay Humankind maglaho sa alabok ng Kasaysayan. 1GOD magiging bigo at tuturuan Evolution
upang lumikha ng isa pang salaping yari sa metal na maaaring panghawakan ang pagiging tagapag-ingat ng
Pisikal Universe.

1 NG DIYOS Inaasahan ng bawat indibidwal na upang mahawakan ang kanilang mga sarili. Para sa mas malaking
isyu ang isang indibidwal ay dapat na humingi, makakuha ng suporta mula sa kanilang komunidad.
Para sa mga isyu na lampas sa kakayahan ng komunidad, manalangin!

1 DIYOS ay kumilos!
Isang isyu na lampas sa kakayahan ng komunidad ay nangangailangan ng pinagsamang Pananampalataya at
Panalangin: 1 NG DIYOS kumilos! 1GOD ' aksyon o hindi pagkilos ay hindi predictable o comprehandable. Hindi
pagkibo ay maaaring ang pinakamahusay na solusyon.
1 NG DIYOS Nais ni sa amin upang tumutok sa aming 'Layunin ng pamumuhay' (pagtulong
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ang aming Soul pakinabang na buhay na karanasan) . hindi managinip (Maging isang buhay na mang-aaksaya) tungkol
sa isang Mesiyas na darating. Tagapag-ingat Guardian paniniwala na 1 NG DIYOS Nais ni ng isang tao upang
mahawakan ang mga hamon mag-aksaya ng oras sa mga hindi makatotohanang pag-asa. Walang Mesiyas ay
darating!
Matakaw profiteers samantalahin ang pangangailangan ng ilang mga tao para sa isang Superbeing:

Thor, superman, Wonder babae, Goku ... Kathang-isip na katarantaduhan!
Relihiyosong Superbeing: Jesus, Kalki, Mahdi, Moshiach, ... Hindi ba muling ibalik o darating.
Maling Mesiyas popup madalas. Wag mo silang pansinin!
Tagapag-ingat Guardian ay hindi kailangan o ay naghihintay para sa isang Mesiyas.

Tagapag-ingat Guardian tiwala sa 1GOD, magkaroon ng 1FAITH at magkaroon ng ' Law Giver Manifest
'bilang gabay. Sumali sa amin hindi mo na kailangang isang mesiyas na hindi darating!

Santo
Sa mga sinaunang beses, pagans ginagamit maramihang Diyos para sa pangunahing mga isyu. Half ng Diyos ay
sumamba para sa mas mababang mga isyu. Half ng Diyos na itinatag ng isang link sa pagitan ng tao at ng Diyos.
Diyos na ginagamit ang kanilang mga posisyon ng kapangyarihan upang panggagahasa * mga kawani na tao, na
nagreresulta sa bastards. Kaya mga tao ay maaaring sambahin ang mga ito ang mga anak sa ligaw ay naging
kalahati ng Diyos.

Kapag ang mga tao na nagsimula sa mapagtanto mayroon lamang 1 NG DIYOS na mahalina at
pagsamba. Sila struggled, na-miss nila ang multi idolo. Lokohin 1 NG DIYOS at magkaroon ng
maramihang mga idolo nila nilikha banal. Gusto rin nilang
1 NG DIYOS na gawin ang mga pekeng diyus-diyosan at umupo ang mga ito sa panloob na lupon sa Langit.
Christian ni Naniniwala si Maria ay ginahasa * sa pamamagitan ng isang DIYOS. Ginawa nilang sa kanya ng isang
saint, idolizing at sumasamba sa kanya. mapanlait 1 NG DIYOS ang tanging Idol! Walang mga iba.

Tagapag-ingat Guardian lamang magkaroon ng 1 Idol sumamba, 1 DIYOS.
Ang Iniidolo at pagsamba sa maraming Diyos, nagtatapos!

* Kung ang isang tao sneaks up sa isang tao sleeping, ka-, na panggagahasa!

martir
1 NG DIYOS Ayaw ng tao sakripisyo! Martir ay buhay wasters, Anti1 DIYOS! Communities ayaw sa kanila.
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Ang mga tao na namatay para sa pagpapanatili ng kanilang mga paniniwala ay hindi sadyang naghahanap ng
kamatayan ay minsan ay tinatawag na martir. Pagsuporta kamatayan bilang isang martir at martir naghihikayat sa
pag-iisip, emosyonal na hindi matatag na mga indibidwal na humingi ng kamatayan, pagpapatiwakal, mapanganib
ang ibang mga tao. Ang mga ito ay mga pekeng martir na magpakamatay. Tagapag-ingat Guardian ay hindi
tumatanggap ng mga Martir o suportahan Fake martir.

Mayroong 2 mga uri ng, 'Pekeng Martyr':
Ang mga taong humingi ng kamatayan bilang isang martir sa pamamagitan ng
Suicide. Ang mga ito ay makasarili mga naghahanap ng pansin sa paggamit ng
'Cause' upang makakuha ng tanyag na status. Sila ay ilagay sa publicity stunt tulad
ng sa sarili ng pagsunog o sa gutom. Ang mga ito ay emosyonal at itak hindi matatag (May
sakit) . Kung matirang buhay nila ang mga ito ay gaganapin sa isang palusugan para
sa buhay.
Ang mga taong humingi ng kamatayan bilang isang martir sa pamamagitan ng kriminal na Suicide (Suicide
bombero) . Ito nakakasama o pagpatay ng iba ay gumagawa ng mga ito Assassins
(Kriminal) . Kung matirang buhay nila ang mga ito ay dapat prosecuted: MS R7 . Ang kanilang mga pangalan ay
hindi kailanman ipakikiusap, ang lahat ng ebidensiya ng mga ito umiiral dapat na sirain tulad ng kung sila ay hindi
kailanman umiral. Ang kanilang mga magulang ay Semeb at Shunned.

LIFE! Ang pinaka-mahalagang mga pag-aari.
1 NG DIYOS Nais ni sa amin upang tumutok sa aming 'Layunin ng pamumuhay' (Pagtulong sa aming Soul
pakinabang na mga karanasan) . Hindi planuhin ang aming maagang pagkamatay (Maging isang buhay na
mang-aaksaya) . Tagapag-ingat Guardian paniniwala na 1 NG DIYOS Nais ni sa isang tao na hindi ilantad ang
kanilang sarili sa labis na panganib nang hindi kinakailangan at protektahan 1 buhay.

1 NG DIYOS Ayaw ng tao sakripisyo!
Human sakripisyo ay primitive, psychotic, pagano, hindi napapanahong isang ritwal na kabilang sa
nakaraan. Pagpapakamatay ay pantao sakripisyo ng isang nasayang LIFE!
Human sakripisyo na kinasasangkutan ng pagpapakamatay at pagpatay iba, isang krimen: MS R7
Ang isang layunin ng buhay ay hindi upang patayin ang iyong sarili o sinumang ibang tao! Ang iyong katawan
ay may sa matirang buhay. Pagpapakamatay o pagpatay ay nakakainsulto 1 DIYOS!

Human buhay ay sagrado!
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Anumang samahan ng relihiyon o kung hindi man na nagpo-promote, endorses, martir o kamatayan
bilang isang martir ay Anti katauhan at Anti 1 DIYOS. Ang mga organisasyong ito ay gaganapin
nananagot. Tagapag-ingat Guardian Shun at Nakakahiya! Community nag-shut ang mga organisasyong
ito down at prosecutes!

1 NG DIYOS hold ang mga ito nananagot sa LIfe at Afterlife!

Kamatayan bilang isang martir ay hindi katanggap-tanggap!
Walang sinuman ang may karapatan na patayin ang mga kawani na tao!

Buhay ay Magandang at kanais-nais!
buhay na walang asawa
Buhay na walang asawa ay pagpunta laban 1 DIYOS ni Disenyo ng isinangkot, multiply at pagsisimula ng
isang pamilya. Mating at multiply ay kailangan para sa Species kaligtasan ng buhay at paglago ng
populasyon. Populasyon paglago ay kinakailangan upang matupad ni Humankind Destiny: Colonizing ng
Pisikal Universe.

Clergy, monghe, madre na pagsasanay celibacy ay nakakainsulto 1 NG DIYOS !
Ang mga ito ay din ng isang banta sa tao salaping yari sa metal kaligtasan ng buhay at tuparin ito Destiny! Pagiging
Tagapag-ingat ng ang pisikal Universe!

C

Buhay na walang asawa ay nagtatapos! Relihiyosong organisasyon na sumusuporta sa buhay na

walang asawa ay shunned shamed at darating kalaunan sa isang dulo! Monastery, Convent, Nunnery,
ay buwag gusali materyales ay recycled.

1 NG DIYOS
1 NG DIYOS ay kataas-taasang! 1 NG DIYOS ay parehong HE at SHE 1 NG DIYOS ay ang orihinal na walang
hanggan-Soul! 1 NG DIYOS nilikha 2 Universe: espirituwal at pisikal. Parehong Universe kinakailangan
custodian: Mga anghel at sangkatauhan!
1 NG DIYOS Nais ni lamang ng 1 Relihiyon: 1 PANANAMPALATAYA! ay nangangailangan ng 1
PANANAMPALATAYA lamang ng 1 Church na kilala bilang Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga!

1 NG DIYOS Nais ni 7 independiyenteng Tribes. Pagsasalita 7 pangunahing mga wika at maraming mga dialects,
na naninirahan sa 7 Provinces at marami Shires. Bawat Province ay may isang independiyenteng 1 Church (UCG1,
... 7) administration gamit ang: 1 DIYOS ni pinakabagong mensahe, ang 'Batas Giver Manifest' bilang gabay.

1 NG DIYOS Nais ni di marahas, non profit solusyon embracing community
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buhay. Para sa pamilya, komunidad, pamahalaan at relihiyon. Itapon ang relihiyoso o politikal na
mga organisasyon at mga kasulatan na nagsusulong ng karahasan, profit, elitism, ...

1 NG DIYOS Nais ni Accountability! 1 NG DIYOS Nalalapat Pananagutan Hindi
kapatawaran. Tagapag-ingat-Guardian suporta Accountability. Ang bawat tao, samahan,
gobyerno ay nananagot!
1 NG DIYOS ay kataas-taasang at ganap na hindi mahalaga kung ano ang mga pamagat ay
ginamit. 1 DIYOS, ay sumamba sa pamamagitan relihiyosong mga tao gamit ang iba't ibang mga
pangalan at mga pamagat: Adonai, Ahura Mazda, Allah, Al Hakam, Aten, Al Mutakabbir, Baha'i,
Brahman, Ama, Creator, Gott, Hashem, si Jehova, Manitou, Panginoon, Panginoon, Waheguru,
.. 1 NG DIYOS ay ang lahat ng mga ito.

pagsamba Tagapag-ingat Guardian 1 NG DIYOS bilang ' 1 NG DIYOS '
1GOD Inaasahan sangkatauhan upang malaman at magturo may pinag-aralan! J udgment
araw, 1 NG DIYOS Nais ni ipinaliwanag kung ano ang kaalaman ang isang tao ay patuloy na
naipon at kung paano ito ay ginamit para sa kapakinabangan ng mga lokal na tahanan,
kapaligiran at komunidad. Tagapag-ingat Guardian humingi, makakuha at mag-aplay ang
kaalaman at pagsasanay Kaalaman Continuity lahat ng buhay ang haba.

1 NG DIYOS Inaasahan ng sangkatauhan sa pag-iintindi ng mga pinakabagong
mensahe at ipagwalang-bahala ang lahat ng mga nakaraang! Sa Paghuhukom araw, 1
NG DIYOS Gusto ni ipinaliwanag kung paano ang kanyang pinakabagong mensahe ay
heeded, inilapat at spread. Tagapag-ingat Guardian mabuhay at pagsamba sa
pamamagitan ng 'Law Giver Manifest'. Hinihikayat nila ang iba na gawin ito.

1 DIYOS ni Destiny para sa sangkatauhan! 1 NG DIYOS Inaasahan ng sangkatauhan upang maging
tagapag-ingat ng mga lokal na Habitat, mas malaki na kapaligiran at ang magpahinga ng ang pisikal na Uniberso. Sangkatauhan
ay kailangang mate, multiply, galugarin, kolonisahan Space. Tagapag-ingat-Guardian nagsusumikap patungo sa
kanilang Destiny!

pagsamba 1 NG DIYOS tulong 1 PANANAMPALATAYA 1 Church
1 PANANAMPALATAYA
paniniwala sa 1 NG DIYOS nagbibigay sa iyo ng 1 PANANAMPALATAYA ! 1 PANANAMPALATAYA nagbibigay
ng gabay sa iyo at sa iyong komunidad. 1 PANANAMPALATAYA ay ang aming moral na lakas.
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1 NG DIYOS instructed ang abang eskriba na isulat down at ipunin ang lahat ng mga mensahe, ' 1
PANANAMPALATAYA ' ipinanganak. 1 PANANAMPALATAYA ay ang tanging Relihiyon katanggap-tanggap
sa 1 DIYOS. Lahat ng iba pa ay maging lipas na sa panahon kulto. Yakapin 1 PANANAMPALATAYA! Maging
isang Tagapag-ingat Guardian!

Hindi napapanahong kulto ay shunned! Sila ay pinalitan ng:
1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga.

Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng sangkatauhan!

1FAITH Nasusulat sa 7 Scrolls
:
Mag-scroll 1: paniniwala

Affirmation-Prayer

mayroon 1 NG DIYOS na parehong HE at SHE
1 NG DIYOS nilikha 2 Universe at napili ang sangkatauhan upang maging tagapag-ingat ng pisikal
Universe!

Human buhay ay sagradong mula sa paglilihi at may isang obligasyon upang i-multiply!

Katauhan ay upang maghanap at makakuha ng kaalaman at pagkatapos ay ilapat ang mga ito!
pumapalit sa Law Giver Manifest lahat ng mga nakaraang mga mensahe 1 NG DIYOS naipadala!

Numbers ay mahalaga at numero 7 ay banal!
Mayroong isang Afterlife at may mga anghel!

Mag-scroll 2: obligasyon Obligasyong-Prayer
pagsamba 1 DIYOS, itapon ang lahat ng iba pang mga diosdiosan

Protektahan, katawan ng tao mula sa paglilihi
Buhay mahaba, humanap, makakuha at mag-aplay ang kaalaman
Mate na magpakarami at simulan ang sariling pamilya
Honor, nirerespeto ang iyong mga magulang at mga lolo at lola

Bantayan ang Kapaligiran at lahat ng anyo ng buhay
Gamitin ang ' Law Giver Manifest ', kumalat ang mensahe nito Protektahan ang
mga hayop mula sa kalupitan at pagkalipol
Stand up para sa hindi makatarungang tinutuligsa, disadvantaged, dukha at mapagkailangan

Pakainin ang nagugutom, tirahan tirahan at kaginhawaan sakit
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Magprotesta kawalan ng katarungan, moralidad at kapaligiran paninira

Gawin Gagantimpalaan trabaho, walang loafing Iwasan at linisin Polusyon Maging Magandang
Parusahan Evil

Sunugin ang bangkay, malapit graveyards

Maging makatarungan at bigyan Karapat

Bumoto sa lahat ng Halalan!

paggalang

Mag-scroll 3: karapatan Request-Prayer
Breathable, malinis na hangin

Magkaroon ng marahas na libreng community

Drinkable, na-filter na tubig

Magkaroon ng isang alagang hayop

Makakain, malusog na pagkain

Libreng edukasyon

Proteksiyon, abot-kayang damit Libre paggamot kapag may sakit Hygienic,
abot-kayang tirahan

Tumanggap ng respeto

Pagsamba at Manalig sa 1GOD Tumanggap ng katarungan Free Speech na
may moral na restrains

gagantimpalaan sa trabaho

Mate, simulan family

Nakarating malayang inihalal na pamahalaan

Magtapos sa karangalan

Mag-scroll 4: failings

Failings-Prayer

pagkagumon

cannibalism Envy

pandarambong

makasarili

panunumpa nang walang katotohanan

paninira

Mag-scroll 5: virtues Virtues-Prayer
sumasamba lamang 1 NG DIYOS at laging parusahan ang masasamang
1 st Matuto nang higit, at pagkatapos ay ituro at Kaalaman pagpapatuloy

Protektahan ang Kapaligiran at Ilagay sa armonya sa Habitat

Loving, maaasahan at tapat

Malinis at Tidy

tiyaga

Lakas ng Loob, Pakikiramay, Basta, Pagbabahagi

Mag-scroll 6: Khronicle Heritage-Prayer
paglikha
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Ancient Times sa - 2,100 yrs

kasalukuyang Times - 70-0 taon

Distant Nakalipas - 2,100 na - 1,400 yrs New Age mula 0 taon pasulong ay:

manghula

Katamtaman Nakalipas - 1,400 na - 700 yrs

Mag-scroll 7: afterlife

Soul-Prayer
Relive Bad Panalangin

pighati Panalangin
pagsusunog ng bangkay

Relive Magandang Panalangin

anghel

Araw ng Parusa Kadalisayan Scales

1 PANANAMPALATAYA inrtoduces, New Age Time management. Ito pumapalit sa lahat ng iba pang mga
pamamahala ng oras.

Panandalian: CG Klock ~ time tatsulok ~ Night curfew ~
CG Araw-araw na Routine ~

Medium term: CG Kalender ~ Fun Day tema ~
CG Planner ~ CG Yearly Almanac
Long term: CG Khronicle ~ CG knowlege pagpapatuloy ~ New Age pamamahala ng oras ay hindi dapat maling
maggamit upang alipinin o para sa hindi makatwirang pagtubo at pagsasamantala. Huwag gumamit Oras upang
magmadali katawan ng tao. Ito ay hindi dinisenyo para sa hurrying. May ay hindi na kailangan para sa bilis.

1 PANANAMPALATAYA 'Simbolo s ng pagkilala ay number' 7 ' (Banal)
at ang pitong sulok ( 7 mga gilid, 7 mga anggulo, geometric na polygon) .
Ang mga tao ng 1 PANANAMPALATAYA Isasama tagasuporta. A para sa ay kilala bilang 'Tagapag-ingat
Guardian (CG) . Sila ay natugunan bilang tagapag-ingat tagapag-alaga (1st pangalan) .

Bawat Masayang araw ( araw 7 ng linggo) mula sa 1 oras matapos Pagsikat ng araw sa 1 oras bago Sunset,
Tagapag-ingat Guardian pumasa sa isang pagtitipon. Para sa C.
G. a Gathering ay hindi lamang isang relihiyon, panlipunan katarungan, kapaligiran, kumuha ng sama-sama. Kundi
pati na rin ay para sa socializing: Manalangin, pag-usapan, makipag-chat, tumawa, kumanta at sumayaw, maglaro
at magtugma, kumain at uminom (Non alcoholic) . 1 NG DIYOS Ayaw layunin na binuo lugar upang sumamba.
Nag-iipon ni ay gaganapin sa mga pasilidad na edukasyon (SMEC, PHeC, public school) .

1 PANANAMPALATAYA ay admistered pamamagitan inihalal committes. A Gathering ay may Klan ng
14 (7Ang, 7SHE) Elders. May mga 7 inihalal Provincial komite

(Orackle) ng 7Ang, 7SHE Praytorian. Orackle meet sa silid-dasalan.
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1FAITH ay ang aming moral na lakas
1 Church
1 NG DIYOS nais 1 PANANAMPALATAYA at 1 Church . Ang 1 Church ay ang magkaroon 7 independiyenteng
pangangasiwa, 1 para sa bawat tribo. Ang 1 ng Iglesia ay dapat na kilala bilang: Universe Tagapag-ingat
tagapag-alaga !
Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga Pangalan ng ipinaliwanag:
Sansinukob

ay ang pisikal Universe.

tagapag-ingat katauhan ni Destiny, maging tagapag-ingat ng ang pisikal na
Sansinukob.
tagapag-alaga Mga tagasuporta at mga miyembro ay mga tagapag-alaga ng ' 1 DIYOS ni '

pinakabagong mensahe: ' Law Giver Manifest ' .

Mayroong 2 mga daglat:
UCG1 ( 7 digit) , UCG1 ( 3 mga letra + 1 number) .
UCG1 Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga '1GOD', ' 1FAITH ',
1Church!
UCG1

numero (1-7) ipakita ang pagkakasunud-sunod ng Orackle itinatag.

Ang bawat independiyenteng pangangasiwa ay pinamamahalaan ng isang 'Orackle' (Inihalal committee ng 7 HE,
7 SHE) . Ang Orackle tagpuan ay isang Provincial kahusayan sa pagtatalumpati.
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Ang 1 Church ay sumasaklaw sa 7 uri ng mga tao: hindi naniniwala>

tagasuporta > Nakatatanda > C. Zenturion > C. Praytorian >

baguhan CG proclaimer > Tagapag-ingat Guardian proclaimer

1Church administrating Humankinds Destiny
UCG1 - TREE
• Ang mga tao ng
Law Giver Manifest
pananampalataya Supporters

hinirang 14 Nakatatanda

Nakatatanda (7Ang 7SHE)

anyo Klan ( 14)

Klan

hirang 2 Tagapag-ingat-Zenturion 1HE 1SHE

Tagapag-ingat-Zenturion maging Mga miyembro UCG1
Tagapag-ingat-Zenturion hinirang 14 Tagapag-ingat-Praytorian 7Ang 7SHE

Tagapag-ingat-Praytorian anyo Orackle ( 14)

Orackle

hirang 2 baguhan CG proclaimer 1HE 1SHE

ACG Proclaimer
fromthe 7 Orackle

hirang 1 CG proclaimer
isang Life-miyembro, siya

CG proclaimer ay Tagapangalaga ng Batas-donor Manifest

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga
hindi para sa profit, hindi para sa karahasan relihiyon,
kapaligiran, panlipunan solusyon katarungan. Libreng
Edukasyon provider, New Age pamamahala ng oras
administrator proclaiming
1GOD ni pinakabagong mensahe: ' Batas-donor
Manifest '.

Solusyon ay hindi marahas

LG M
Ang Batas Giver Manifest ( LG M

12

LG M LG M ) ay 1 DIYOS ni pinakabagong mensahe

? A =? A 15.02.2.1 N-At-m
Law Giver Manifest Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

www.universecustodianguardians.org

Ang pagsasagawa ng mga nakaraang mensahe lipas na . Itapon nang malinis
Sa panahon ng kasaysayan ng tao sa hindi
regular na pagitan 1 NG DIYOS
Mga Pinili ng isang tao upang pumasa sa isang
mensahe sa sangkatauhan.
1 NG DIYOS ay nasiyahan na maraming tao ang hindi
nakinig ang mga mensaheng ito paniniwala sa 1 NG
DIYOS ay absolute, walang exemtions.

1 NG DIYOS Nilinaw sa mapagpakumbaba kalihim na kompromiso o lihis ay hindi
katanggap-tanggap at ay dealt sa sa 'Araw Paghuhukom'.
guidance: Ang espiritu at pag-unawa ng ang mensahe ay kung ano ang mahalaga. Hindi ang
ibig sabihin ng mga indibidwal na mga salita o pangungusap istraktura. Pag-unawa sa diwa at
layunin ng pag-iisip ay makakatulong sa pagpapatupad ng mensahe.

Government Law ay upang maging sa linya at inilapat sa ' Law Giver Manifest ' bilang gabay. Ang lahat
ng Batas at batas ay upang maging pag-alaala. Re sentencing ay ipinag-uutos. Hindi 'Guilty' ay upang
pumunta walang parusa.
Thousand ng taon ng Evil ay darating
hanggang katapusan.

MAGPAKABAIT parusahan ang masama

Harmony ay ang kakanyahan ng Tagapag-ingat Guardian buhay. CG manirahan sa pagkakaisa sa 1 DIYOS, ang
kanilang mga sarili, pamilya, komunidad, mga lokal na tirahan, mas malaking kapaligiran at ang pisikal na Uniberso.
Na naninirahan sa pagkakaisa ay bahagi ng isang Tagapag-ingat Guardian araw-araw na routine.

Para espirituwal na pananaw at panloob na armonya, magnilay.
Meditating ay tapos na walang ang paggamit ng mga kemikal o halaman
pandagdag. Tagapag-ingat Guardian lamang gamitin ang mga natural na
pinutol habhab Rose Quartz.
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Relihiyosong pagsamba entails nagdarasal, caring, paggamit at pagtamasa 1GOD ni likha. pagsamba
1GOD nagsasangkot nagdarasal. Ang pananalangin ay ang pinakamahusay na paraan ng
pananatiling-ugnay sa 1GOD . Kapag wala nang 1 nakikinig! Kapag walang pag-asa!
Manalangin! 1GOD nakikinig. Subukan mo!

Pag-aaral ng paksang assignment

relihiyon
Sanaysay ( 700 salita) : Ano ang Relihiyon!
Pinalawak na sanaysay ( 1400 salita): ipaliwanag 1 Diyos 'S pinakabagong mensahe!

pagsasalita ( 3 minuto): Tagapag-ingat Guardian?

pagtatanghal ( 7 minuto): New Age pamamahala ng oras!
Group Discussion ( 7 minuto): 1 PANANAMPALATAYA, 7 Scrolls!
kampanya : Sumali sa amin maging isang tagapag-ingat tagapag-alaga!
poster : Magdisenyo ng isang digital Poster ( graphics, video at tunog) 1 PANANAMPALATAYA!

tumakbo: spell check at grammar check.
Magdagdag ng: kulay, mga imahe at audio ay kinakailangan.
Patunay read: kung kinakailangan gumawa ng mga pagbabago. Gawin ang iyong trabaho copyright libreng

End.
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