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Geloof in 1 GOD geeft ons 1 GELOOF . 1 FA  ITH is onze morele kracht.

Geloof de morele basis van een persoon bouwt hun leven op. Geloof is morele kracht,
geloof is hoop, het helpt ons begrijpen waarom we leven.
Overtuigingen: Scroll 1! De Stichting van 1FAITH.

Bewaarder Guardian Beliefs:
1 Er bestaat 1 GOD die zowel hij en zij
2 1 GOD 2 gemaakt heelal en geselecteerde Humankind

aan de bewaarder de fysische heelal
3 Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie en
er een verplichting om zich te vermenigvuldigen

4 De mensheid is om te zoeken en kennis op te doen dan toe te passen

5 De Wetgever Manifest vervangt alle vorige
berichten 1GOD verzonden

6 Aantallen zijn belangrijk en 7 is goddelijk

7 Er is leven na de dood en er zijn Engelen

1 GOD is wachten om te horen van u!

Bevestiging Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder voogd (1 st naam)
Wil hun geloof te bevestigen: Er is 1 GOD die
zowel hij en zij
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1 GOD aangemaakt 2 Universe en geselecteerde Mensheid om Bewaarder van het
fysieke leven heelal mens te zijn is heilig vanaf de conceptie en er is een verplichting
om zich te vermenigvuldigen

De mensheid is om te zoeken en krijgen kennis toe te passen dan de Wetgever Manifest
vervangt alle eerdere berichten 1GOD zond Aantallen zijn belangrijk en 7 is goddelijk Er is
leven na de dood en er zijn engelen voor de glorie van 1GOD en de Goede van de
Mensheid

Dit gebed wordt gezegd dat het thuis alleen of met familie een keer per week (dag 1). Gereciteerd bij de
Gathering.

Bevestiging 1:
Er is 1 GOD die zowel hij en zij
Geloof in 1 GOD is absoluut, zonder uitzonderingen. Gedurende duizenden jaren
1 GOD herhaaldelijk stuurde deze boodschap. 1 GOD duidelijk gemaakt aan de schrijver compromis of
afwijking is onaanvaardbaar en zal worden behandeld op de Dag des Oordeels.

1 GOD Daarom verwacht respect idolizing 1 GOD is absoluut, zonder uitzonderingen. Het hebben
van andere idolen is respectloos. 1 GOD zal houden respectloos mensen verantwoordelijk, in het
leven en Afterlife.

Adviseren: Niet woede 1 GOD!
Liefdevolle en het aanbidden van afgoden is beledigend 1 GOD . Beeltenissen van valse afgoden mogen
niet worden gebruikt in de eredienst. 1 GOD wil de mensheid te bewijzen dat het langs de evolutionaire
pad ver genoeg om afgoden te weerstaan is gekomen. Ontmantelen hun symbolen, heiligdommen en
plaats van aanbidding. 1 GOD is aan het kijken.

Afgoden zijn levend of dood mensen, dieren of andere dingen waarvan de beeltenis of afbeelding
worden verafgood.
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Afgoden: Kruisen, een man aan een kruis, een persoon met overgewicht, Cult leiders,
boodschappers (Zoon van god, messiah, profeet) , Hun moeder, heiligen, (martelaar) ,
Schepsel half half dier mens, krijgsheren, planten, dieren, landschap (Holen, gesteente) elementen
(wind) Of voorwerpen zwevend door het fysieke universum (Zon, maan, planeten),
beroemdheden (Media creaties) ...

Wanneer u verafgoden, bidden of verering, is er 1 Keuze: 1 GOD !!!

Binnen 1 GOD is de positieve HE en de negatieve SHE.
Wanneer 1 GOD creëerde het fysieke universum positieve HE en negatieve SHE werden
gescheiden. Door deze scheiding 1 GOD schiep de wens van positieve HE en negatieve SHE
om toe te treden (Mate) , De voltooiing van elkaar heelwording. Groot- ness is nodig voor
Specie overleven. Specie overleven staat voorop.

1 GOD die zowel hij en zij creëerde hij en zij gelijk. Hij en zij vullen elkaar aan en hebben elkaar
nodig volledige en Species' survival te zijn. Wanneer menselijk HE en menselijke SHE samen te
voegen, ze zijn in een staat van 1 GOD gelijkenis. Dit is niet mogelijk voor 'Sexualdisability
getroffen (Kinderverkrachter, verward geslacht, hetzelfde geslacht) . Seksuele handicap worden in
quarantaine geplaatst om hen te beschermen en de bescherming van de kinderen.

HE mishandelen en of kwetsen SHE wordt mishandelen en of kwetsen 1 GOD (1 GOD VGM
deel) . SHE mishandelen en of kwetsen HE wordt mishandelen en of kwetsen 1 GOD (1GOD' s
HE deel) . Niet slecht behandelen of pijn 1 GOD !

Hij en zij die tegen elkaar strijden is verkeerd. Hij en zij tegen elkaar op het werk, thuis
of in de gemeenschap omkeerrol modellen is verkeerd. Roll omkeren is verkeerd
tegenstrijdige
1 GOD Ontwerp.
1 GOD
Ontwerp: HIJ enHIJ
ZE de
is oprichting
Vader, Provider,
van een Familie!
Protector.

ZE is Moeder, Verzorger, Huisvrouw.

HIJ en SHE een match made in heaven!
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MOET DOEN :
Verafgoden, bidden en aanbidden 1 GOD . alleen de 1, zowel hij en zij!
Bewaarder Guardian hulp misleide mensen te vinden en verafgoden, bidden en aanbidding 1 GOD ! ( Notitie!
Gebruik Challenge Gebed) Hervormd en nu nieuwe Bewaarder Guardian worden geholpen om weg te
gooien en recyclen alles wat hen herinnert aan het verleden 'False Idols'. 1 GOD is aan het kijken!

Beeltenissen van afgoden mag niet worden gebruikt in de eredienst. 1 GOD
wil de mensheid om te bewijzen dat het genoeg is geëvolueerd. Om valse idolen te weerstaan en te
ontmantelen hun symbolen, heiligdommen en plaats van aanbidding.

Er is geen plaats voor valse afgoden. Zij moeten worden weerstaan en
gemeden. Bid niet, te ondersteunen of te tonen bewondering valse afgoden.
Celebrities zijn de nieuwste vorm van valse afgoden. De meeste verwerpelijk,
is verheerlijking van beroemdheden.

Beeltenissen van afgoden mag niet worden gebruikt in de eredienst. Deze heidense symbolen
worden gedemonteerd (Recyclen alle beeltenissen van valse idolen sculpturen, digitale beelden,
sieraden, beelden, foto's, publicaties, standbeelden, ...) .

Vernietig alle valse afgoden gebedshuizen (Kathedralen,
kerken, Convent, moskeeën, Klooster,
Heiligdommen, tempels, synagogen ..) .
Recycle bouwmaterialen voor de
daklozenopvang, andere behoeftigen. 1 GOD is
aan het kijken!

Gebouwen, straten, steden vernoemd naar de valse afgoden: hernoemen.
Rituals (Liederen, muziek, dans) , Het aanbidden van de valse afgoden 'Loopt”.
NOTITIE! Een religieuze boodschapper moet niet worden gezien als een
afgod. Hij of zij is een leverancier van een belangrijke boodschap. Niets meer
niets minder. 1 GOD 'S boodschappers moeten worden gerespecteerd.

Hij en zij moeten voldoen aan de gemeenschap standaard roll modellen. Roll omkeren
tegenspreekt 1 GOD Design, niet aanvaardbaar gedrag.
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Hij en zij vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig om volledige en soorten overleven. Wanneer
menselijk HE en menselijke SHE samen te voegen, ze zijn in een staat van 1 GOD gelijkenis.
Dit is niet mogelijk voor seksuele invaliditeit getroffen (Kinderverkrachter, zelfde geslacht,
verward geslacht) .

Hij en zij meedoen in Heilig Huwelijk om een gezin te stichten. Het
vervullen van hun lot. Hij, zij zorgen voor een familie!

HIJ is Vader Provider, Protector. SHE is Moeder Verzorger, huis maker.
Er is geen dekking, geen Heilig Huwelijk, zonder het starten van een gezin, geen levende samen, geen
verhoging kinderen voor seksuele handicap getroffen. Ze worden in quarantaine geplaatst.

Individuele seksuele arbeidsongeschiktheid als gevolg van genetische aberratie. Hun handicap wekt
woede in normale mensen. Omdat ze aanvoelen als een gevaar voor kinderen en specie zijn. Ze worden
in quarantaine geplaatst (preventieve hechtenis) om hen te beschermen tegen de gemeenschap (Woede,
geweld) en om de gemeenschap te beschermen tegen hun onnatuurlijk gedrag. Het is normaal om
walging en afkeer te voelen wanneer ze geconfronteerd worden met een Sexual diability individu. 1 GOD heeft
normale mensen dit instinct om onze soort te beschermen gegeven. Ouders hebben de plicht om
kinderen weg te houden van Sexual handicap getroffen. Ouders ondersteunen van hetzelfde geslacht
mariage. Verdorven ongeschikt te zijn ouders. Bewaarder Guardian shun en schaamte, verdorven
ouders.

Hij en zij gelijkelijk (7_7-regel) vertegenwoordigd op 1 GELOOF en UCG commissie. Zoals ze
moeten zijn op alle commissies.

1 GOD schiep Hij als zoon en SHE als dochter. Dit maakt elke HE een zoon van 1
GOD en elke SHE een dochter van 1 GOD. Iedereen die beweert de enige zoon van
zijn 1 GOD is fout.

1 GOD Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universum Moeder en Vader
van het Universum 1 en alleen Idol voor mij te aanbidden Ik beloof dat
ik geen andere idolen
Ik zal mijden alle valse Idols en recyclen hun symbolen ik streven ernaar
om alle misleide zielen rehabiliteren
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Voor de Glorie van 1GOD en de Goede van de Mensheid

Toon uw bewondering voor de Schepper!

UITDAGING Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Verzoeken helpen bij het omzetten van de onwetende ongelovige Help de ongelovige
krijgen de 1GOD 1FAITH 1Church geloof Dank u voor deze ervaring van betrokkenheid
bij een uitdaging die ik zich inspannen om meer uitdagingen te maken voor de glorie van 1
GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer ze geconfronteerd worden met een onwetende ongelovige!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Bevestiging 2:
1 GOD 2 gemaakt heelal en geselecteerde mensheid om bewaarder de fysieke
Universum.
Wanneer 1 GOD creëerde het heelal werd verdeeld in 2 delen: de 'Physical Universe' (PU) en de
'Geestelijke Universe' (SU) . Ons lichaam leeft in de 'P U'. Onze Soul pendelt (Reïncarnatie) tussen
beide Universes' om uiteindelijk een verblijf in de 'Geestelijke Universe' als Angel (Im- mortaliteit) .
Het lichaam van de onsterfelijkheid komt via de paring, vermenigvuldigen en het hebben, het
opvoeden van kinderen.

1 GOD gecreëerd pulserende, helder, vurig 'Sun Stars'. Deze zonnen Stars bevallen van een
baan om planeten creëren Solar Systems.
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1 GOD creëerde het fysieke universum iets onvolmaakt. 1 GOD
creëerde een cyclus van ' Beginnend & End & Recycling' ( B & L & R) .
Alles in het uitbreiden van fysieke Universum heeft een be- gin en een einde met de restjes
worden gerecycled. Deze onvolkomenheid en de cyclus 'B & E & R leidde tot de oprichting van
'Evolution'. 1 GOD aangemaakt 'Evolution' om ervoor te zorgen dat hun is aan de gang
veranderingen er in het heelal. De mensheid moet zien dat de veranderingen te accepteren is
aan de gang, altijd! Evolution werkt met behulp van 'trial & error' om uitdagingen aan te pakken.
De mensheid is om 'plagiaat' Evolution.

Notitie! 1 GOD laadt niet op het auteursrecht. Ook mag de mens
(Gulzige parasitaire praedatory profiteurs) MEVROUW R6

Alles wat is onderdeel van B & E & R-cyclus krijgt een deel van de Oorspronkelijke Ziel. De Soul houdt
beide Universe aangesloten en in contact te komen met

1GOD.
1 GOD s' procedures die worden gebruikt bij het maken van zowel Universe, leid ons over de vraag welke
procedures moeten gelden voor het leven. Volgen 1 goden voorbeelden!

1 GOD gemaakt door het ontwerp een onvolmaakte Universe. We moeten accepteren dat niets is
perfect (Perfectie is niet mogelijk) . Perfect is een abstract, onwezenlijk. 1 persoon is perfect
onvolmaakt is een andere persoon.

1 GOD creëerde het fysieke universum in 6 dagen, Dag 7 was een rustdag.
1GOD het voorbeeld werk 5 dagen op dag 6 uw werk te evalueren, te voltooien elke onvoltooid werk, plan
volgende weken werk. Op dag 7 rust genieten van het leven hebben een leuke dag, bid, een praatje maken,
een bezoek aan een Gathering.

1 GOD aangemaakt 'Evolution' om ervoor te zorgen dat hun is voortdurende veranderingen gaande in het
heelal. De mensheid moet zien dat de veranderingen te accepteren is aan de gang, altijd! Evolution werkt door
het aanpassen aan veranderingen en onvolkomenheden. De mensheid is om Evolution te gebruiken als
mentor.

1 GOD gaf alles in de 'PU' een overlevingsinstinct. Toen de chemie gelijk had, Evolution
uitgebreid (Geëvolueerd) het overlevingsinstinct aan intelligentie. De mogelijkheid om keuzes
te maken, logica, reden te maken, ..

EVOLUTION 1GOD wonder !!!
De steeds groeiende 'PU' nodig 'Bewaarder'. 1GOD
zocht en vond een planeet die meer dan enig ander geëvolueerd.
Planeet ' Aarde' onze ' Huis'.
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∞

begrip. 1 GOD
soort
opwiskundige
aarde, dat dit vermogen,
Om Bewaarder
vancreëerde
het heelaleen
eennieuw
specie
moet
begrip had: Mensen (Us, you) .

1 GOD aangemaakt 3 specie (Rassen) versies. Evolution cheekily geëvolueerd 1 meer. Afrikaans,
Europees, Mongools en Evolved. 1 GOD is blij met 3 + 1 Races. De mensheid is om te blijven 1
GOD gelukkig, van toepassing: 'Racial Integriteit'.

' Raciale-Integrity '!
3 + 1 races gelijk maar
anders.

Gemengde rassen zijn een belediging voor 1 GOD ! Gemengde rassen te ondermijnen 1 GOD 'S
ontwerp. Trots zijn op je Race is het koppelen en te vermenigvuldigen binnen uw Ras: RACIALINTEGRITY
!!!

1 GOD aangemaakt op dag 6 de mensheid om Bewaarder van het fysieke universum te
worden. 1 GOD verwacht dat de mensheid tot Bewaarder van de lokale Habitat en een bredere
omgeving. Dit geldt voor onze planeet, de maan en al het andere in het fysieke universum.

Het heelal blijft zich uitbreiden, dus moet de mensheid. 1 GOD wil de mensheid uit te
wagen in Space (Staand koloniseren) en buiten ons zonnestelsel omarmen alle fysieke
Universum. Om onze 'Destiny' te vervullen, moet er een 'Heilig Huwelijk' contract, dan
is het koppelen en te vermenigvuldigen. Bevolkingsgroei, Ruimte-exploratie en
kolonisatie zijn mensheid 'Destiny'.

Om een bewaarder die u nodig hebt om de zorg, te begrijpen en te harmoniseren met de lokale
Habitat en de grotere omgeving. De mensheid is om het onderling afhankelijk ecosysteem te
begrijpen. "We veranderen 1 ding en evolutie zal reageren door het veranderen van alles (Eco
chain, systeem)

anders afhankelijk van de 1 ding".
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Momenteel prestaties mensheid als bewaarder is slecht. 1 GOD is ontzet ! Mensen
die verantwoordelijk zijn voor het maken van 1 GOD s mooiste Creation
Planet Earth ziek, onleefbaar worden gerehabiliteerd: MEVROUW R7

ZERO TOLERANTIE vervuilende: AIR ~ BODEM ~
WATER en SPACE !!!
Het verspillen van middelen en energie aan nutteloze consument 'Junk' en verdrijf
'Entertainment' is HOU OP ! Hulpbronnen, energie en 'KnowHow' moeten worden toegewezen
voor Ruimte-exploratie, kolonisatie, de mensheid Destiny ! Onderwijs is om scherp te stellen.
Inzicht: het milieu Evolution, ruimtevaart, de uitbreiding van onvolmaakte fysieke universum.
Is de nieuwe focus.

MOET DOEN :
eerbied 1 GOD s ontwerp van het Universum. Volgen 1 GOD s'voorbeelden!

Studie, gelden de cyclus van ' Beginnend & End & Recycling '.
Let op ' Evolutie 'Hoe het zich aanpast en overleeft door onvolmaaktheid en uniciteit. Denk na
over ' Oorzaak en Effect ' * alvorens te handelen.

* De fysieke universum maakt gebruik van oorzaak en gevolg. Op kleine schaal elke wijziging van
de lokale Eco systeem een effect op andere delen van het ecosysteem.

Oorzaak: Met behulp van 'chemische bestrijdingsmiddelen'

Effect: Alters Voedselketen vermindert planten bestuiving, het creëren van
mutaties, steeds een risico voor de volksgezondheid.

Actie: Vervang chemische insecticiden met natuurlijke insecticiden.

Oorzaak: Verrijken van uranium!

Effect: Dodelijke straling. Grootste bedreiging van de menselijke Survival!

Actie: Stop Kernonderzoek! Sluit kerninstallaties! Sluiten Uranium mijnen! Cage
Nuclear Scientist, MEVROUW R7 .
Oorzaak: Brandend kool!

Effect: Verstikking mens en dier. grootste Human
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Gezondheidsrisico!

Actie: Stop met het verbranden van steenkool. Sluiten Kolenmijnen! Vervolgen, MEVROUW

R7 alle mijnwerkers, mijneigenaars, kolen transporteurs, kolen branders !!!!
Oorzaak: Het kweken van genetisch gemodificeerde gewassen!

Effect: Alter genetica van de hele voedselketen te creëren mutaties. Hinderen 1 God 'S
ontwerpen! De grootste bedreiging voor de menselijke design!
Actie: Shire vernietigt gewassen en schroeit bodem voor 3 jaar. Cage GM
Wetenschappers, zaadproducenten, zaad Growers! MEVROUW R7

Oorzaak: Consumentisme creëren Garbage!

Effect: Vervuilende bodem en water; ongedierte en insectenplagen; gas uitstoot!
Actie: Stoppen met de productie, het kopen van disposables, niet-essentiële (Troep)

Oorzaak: Geweld tegen Life (Mens, dier) , Milieu!
Effect: Ellende, lijden, letsel, dood en verderf!
Actie: Stop geweld en vervolging van de schuldigen! MEVROUW R1-7
Oorzaak: Kapitalisme!

Effect: In slechts, corrupt, egoïstisch, elitair, Rijkdom Apartheid, Anti- 1GOD!
Actie: Cage profiteurs, MEVROUW R6 . Confisqueren particulier bezit activa. Omzetten
naar cron ( Community Run Owned not for profit) !
Oorzaak: Communisme!

Effect: In slechts, incompetent, corrupt, Anti- 1GOD!
Actie: Vervang de overheid met Multi keuze verkozen kandidaten. Vervang
staatseigendommen met cron !
Oorzaak: Heridatory Tirannie!
Effect: Onrechtvaardig, incompetent, corrupt, Rijkdom Apartheid, Anti-GOD

Actie: Vervang Tirannie met Multi keuze verkozen kandidaten. Vervang Wealth
Apartheid met sociale rechtvaardigheid en Cron!
Oorzaak: Kannibalisme!
Effect: Klonen, transplanteren van organen en lichaamsvloeistoffen creëren van monsters!

Actie: Stop klonen! Stop orgaantransplantaties! Stop met bloedtransfusies.

Live in 'Harmony' met je omgeving ...
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Als Bewaarder van het heelal met zich meebrengt 'Space
Exploration'. Space Exploration leidt tot 'Space Colonization'! Beide
zijn mensheid Destiny.

Ruimte Kolonisatie moet 'Bevolkingsgroei'! De bevolkingsgroei komt via 'Heilig
Huwelijk', paring en vermenigvuldigen! Notitie!
Geldt niet voor seksuele handicap ( hetzelfde geslacht, ..) getroffen.

De groeiende 2 Universe hebben meer Custodians en Angels. Laat niets
interfereren met je Ziel levenservaring missie. Vieren: 8.1.7 . Universum dag

CG Kalender, Funday thema's
Bewaarder Guardian gebruiken the Gathering als hub voor verzorgende taken.

Pro milieu-actie en activiteiten met betrekking tot klimaatverandering, ecosysteem, het
wild, vegetatie en de menselijke overleving. Pro geweldloosheid actie en activiteiten,
het melden van geweld tegen mens, dier en milieu.
Pro non profit actie en activiteiten, oprichting van cron, te bevorderen en te gebruiken.

Pro gratis onderwijs, een 1 GOD gegeven recht. Pro overheid onderwijs
(SMEC, PHEC) . Bewaarder Guardian vrijwilliger. Pro gratis gezondheidszorg (SMEC, PHEC,
pDEC, Ce) . Bewaarder Guardian vrijwilliger.

Anti actie vervuiling en activiteiten, te beginnen met de familie, de gemeenschap, ... Anti garbage
actie en activiteiten, te beginnen met familie, gemeenschap, ... Anti junk actie en activiteiten, te
beginnen met familie, gemeenschap, ... Anti junkfood actie & activiteiten , te beginnen met de familie,
de gemeenschap, ...
Voor alle activiteiten van de Wetgever Manifest wordt gebruikt als gids .
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1GOD wacht om van u te horen!

JJ

JJJJ

UNIVERSUM Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder voogd (1 st naam)
Dank U voor de mensheid het selecteren van beloften om
bewaarder van de Planeet Aarde

Belooft om het universum te koloniseren en is de bewaarder vraagt om hulp
bij het vervullen van de mensheid Destiny voor de glorie van 1 GOD en de
Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer nodig en op Universe dag!

Voordat ruimte kolonisatie komt verkenning van de ruimte.

Elke provincie te bouwen en in een baan een 'Space Exploration port (SXP)
. . Alle verkenning wordt geïnitieerd vanuit de SXP' s.

Verkenning van de ruimte en kolonisatie hebben regels nodig een Space Exploration Court (S>
XC) . A Space Exploration Court is opgezet om ruimtevaart en kolonisatie recht te handhaven. S>
XC uitspraken zijn bindend voor alle provincies !!!

S> XC (Space Exploration Court)
Verkenning van de ruimte en kolonisatie hebben regels nodig

(wetten) een Space Exploration Court. De S> XC handhaven
Space exploratie en kolonisatie wet.
S> XC uitspraken zijn bindend voor alle provincies !!!
Deze rechtbank heeft 7 rechters (1 van elke provincie) . Oordeel komt bij geheime stemming en de meerderheid
van stemmen. Minimum meerderheid 4 van 7. Er is geen beroep mogelijk.

Inner Space Laws (1) catering voor Aarde Ruimte en Aarde Maan. Outer Space Laws (2) catering
voor Planet Exploration and Koloniseren.
Als een Provincie breekt de Space Exploration wet is vervolgd. De mensen die betrokken raken
vervolgd. Apparatuur die wordt gebruikt in de misdaad wordt in beslag genomen en aan de eerlijke
Provincies (Gelijke delen) .
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Wetgever rechtvaardigheid is de regel in elk deel van het fysieke heelal.
Voor de Glorie van 1GOD en het welzijn van de mensheid !!!

S> X Laws 1 ( Innerlijke ruimte)
Verkenning van de ruimte / kolonisatie hebben regels nodig (wetten) die worden gehandhaafd en
afgedwongen door een Space Exploration Court ( S> XC) . Inner Space Laws (1) catering voor Aarde
Ruimte en Aarde Maan.

SX Quarantaine Law
Niets kan worden teruggebracht naar de aarde! Alles teruggebracht vanuit de ruimte
in quarantaine wordt geplaatst op een Space Exploration haven (SXP) . Mensen die
betrokken zijn het breken van deze wet krijgen, MEVROUW R7

SX Satellieten Law
Elke provincie heeft recht op privacy! Satellieten uit andere provincies binnen te
vallen dit privacy. Buitenlandse Satellieten in een provincies Inner Space in
beslag worden genomen, ontmanteld en worden vernietigd.

SX Moon-Law
De aarde Maan is van de limieten voor de mijnbouw, kolonisatie en militaire. Mensen
die betrokken zijn het breken van deze wet krijgen,

MEVROUW R7 Provincie (S) die betrokken zijn bij het breken van deze wet hebben
hun ' SXP' stilgelegd voor 70 jaar. Alle Volg de aanwijzingen die het breken van deze
wet wordt in beslag genomen en gelijk verdeeld door de eerlijke provincies.

S> X Laws 2 ( Ruimte)
Outer Space Laws (2) catering voor Planet exploratie en kolonisatie.
Ze worden gehandhaafd en afgedwongen door een Space Exploration Court.

SX Exploration Law
1e XC (1 Exploratie Claim) van een planeet of maan gaat naar een provincie die een permanent
bemande basis bouwt. 1e XC geeft recht op 1/7 van een planeet. 1 aanvrager verdeelt de aarde in
7 gebieden, pakt 1 van de gebieden. 2e eiser pakt 1 van de resterende 6 zones ... de 7e aanvrager
krijgt de laatste gebied. Eenmaal geplukt, kan gebieden niet worden gewijzigd.

Kleedruimtes is het breken van de 1e XC wet. Een Guilty provincie verliest het recht om de planeet te
onderzoeken voor 70 jaar. Alle apparatuur die wordt gebruikt
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voor deze criminele activiteiten in beslag wordt genomen, gelijk verdeeld door de eerlijke provincies. Mensen
betrokken bij deze misdaad te krijgen MEVROUW R7

SX Planets Moon Law
Een Planets Moon behoort tot de provincie die 1e bouwt een bemande basis op het. Het wordt niet gedeeld met
andere provincies! Wanneer een maan basis wordt ongebruikt (Als gevolg van verwaarlozing, ..) een andere
provincie kunnen bewegen en aanspraak maken op de Maan. Het overtreden Planets Moon Law een Guilty
provincie verliest het recht op de planeet van de maan te onderzoeken voor 70 jaar. Alle Volg de aanwijzingen
die voor deze criminele activiteiten in beslag wordt genomen, gelijk verdeeld door de eerlijke provincies. Mensen
in de strijd te krijgen MEVROUW R7

SX binnen- en buitenruimte in compatibele wetten:
SX Earth Moon-Law ( innerlijke ruimte) is niet van toepassing op andere gekoloniseerde
planeet Moons (ruimte) !

SX binnen- en buitenruimte compatible wetten:
SX Quarantaine Law ( innerlijke ruimte) wordt toegepast op elke gekoloniseerd Planet (ruimte)
!

SX Satellites'-Law ( innerlijke ruimte) wordt toegepast op elke gekoloniseerd Planet (ruimte)
!

The Universe Bewaarder Guardians bedanken 1GOD 'Voor het creëren van de mooiste
heelal en het maken van de mensheid is het bewaarder.
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Bevestiging 3:
Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie en er is een verplichting om zich te vermenigvuldigen.

HE sperma banden met de SHE ei zwangerschap begonnen (menselijk leven) . Het menselijk leven is
heilig dus het moet worden beschermd tegen fysieke bedreigingen en moreel kwaad. Het beëindigen
van een zwangerschap (Abortus)

is het doden is Anti-1 GOD. Abortus is de meest gruwelijke Evil, laffe misdaad een mens kan
begaan !!! MEVROUW R7
Gevaren ( gevaren) aan het welzijn en de overleving van de mensheid afkomstig uit menselijke
roofdieren (Verslaving providers, kinderverkrachters, verward geslacht, hetzelfde geslacht,
moordenaars, vervuilers, profiteurs, ..) . De gemeenschap heeft de plicht om deze gevaren
bevatten. Ouders en opvoeders hebben een bijzondere taak hier.

Execution een geplande moord op een menselijk leven (Abortus, moord, Doodstraf) . Killing
of door de regering, leger, Vrijheidsstrijders (Separatisten) , Valse religieuze Cults (Terroristen)
, Criminelen, recht-enforcement of civiele wraak is Anti- 1GOD. Ieder mens heeft een
burgerlijke en morele plicht om ervoor te zorgen elke Killer wordt vervolgd.

ZERO TOLERANTIE aan het doden! ! !
Het doden van een persoon is onvergeeflijk !!!

DODEN angers 1GOD !!!
zelf toegebracht doden (Euthanasie, zelfmoord) is een teken van een zwakke geest en een zwakke
geest. Het is een leven ervaring voor de Ziel. Andere mensen mag niet raken, tenzij er een gevaar voor
anderen. 1 GOD zal deze greep op de Dag des Oordeels. Het helpen van een persoon om een zelf
toegebracht moord is aanvaardbaar zolang de bevoegde rechtbank aanvaardt dat er een doodswens.
Ernstige lijden is marteling (Je euthanise een huisdier een mens verdient niet minder) . Stop het!

Andere gevaren voor het welzijn en de overleving van het menselijk leven komen uit:

Klimaat, ( te koud, te warm, te droog, te nat, ..)
Gebruik beschermende kleding en onderdak. Individuen, Shire en de
provincie zijn om samen te werken.
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Creature roofdieren, ( honden, mug, haaien, slangen ..)
communautaire voorlichting en controle is van essentieel belang. A Shire heeft verantwoordelijk
te handelen. Individuen moeten waakzaam te zijn en gebruik uw gezond verstand.

Genetische modificatie, ( bacteriën, vogels, enzymen, schimmels, insecten, zoogdieren, zaden, virus,
...) beledigend 1GODs' Ontwerp. GM verandert ecosysteem en de voedselketen. Stop 'GM' onderzoek,
groeiende en vervolgen onderzoekers, telers. MEVROUW R7

Microscopische roofdieren, ( bacteriën, schimmels, kiemen, virus, ..) zijn een sluipende bedreiging,
maar kan de meest gevaarlijk zijn. Netheid, netheid, immunisatie, voeding, persoonlijke hygiëne,
quarantaine, controles gezondheid van mensen en dieren, helpt. Ouders, opvoeders, Shire en de
provincie zijn om samen te werken.

Verontreiniging, ( disposables, nucleair afval, verpakkingen, giftig afval, verbranding:
kolen, gas, olie, uranium ..) is opgenomen. Sluit steenkool en uraniummijnen,
vermindering van olie en gas branden. Vervolgen MEVROUW R7 Kolen branders en
mijnwerkers, uranium mijnwerkers en producenten van kernafval.

Arm dieet, geen ongezonde (Alcohol, koolzuurhoudende, ...) drinken, geen on- gezond (GM,
vervaardigd) voedsel. Vervolgen aanbieders van ongezond eten en drinken. Shire en de provincie zijn
om ervoor te zorgen iedereen heeft drinkbaar water en eetbaar. Een gemeenschap met dorstige
mensen die honger hebben is een mislukte gemeenschap. Laat uw community falen!

Bescherm Human-leven van Dangers & bedreigingen !!!

VERMENIGVULDIGING
Voor Specie overleven een persoon fysiek, mentaal en emotioneel fit, heeft een 1GOD gegeven plicht om
te paren en te vermenigvuldigen. Paren, is vermenigvuldigen nodig is om een gezin te vestigen. Als dit
niet gebeurt is anti-sociale bedreiging

(overleving) naar de Gemeenschap. Het celibaat is Anti- 1GOD.
Een belangrijk doel voor het leven is om te paren en te
vermenigvuldigen. Indien dit niet gebeurt is het leven een
mislukte leven. Onaanvaardbaar 1 GOD en de
gemeenschap.

Specie overleven staat voorop.
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Gemeenschap kunnen zijn op overleving gedwongen vermenigvuldiging dicteren. Kunstmatige inseminatie
maar geen genetische modificatie. Een persoon hoeft niet te paren om zich te vermenigvuldigen.

Het koppelen en te vermenigvuldigen binnen een gezin is de meest succesvolle en voordelige manier
om te voldoen aan de plicht en het lot van een persoon. Goed functionerende gemeenschappen gebruik
maken van de familie-eenheid en religieuze regels te vermenigvuldigen. Het gezin wordt gesteund door
de Gemeenschap. De Shire biedt gratis medische vanaf de conceptie tot de dood en gratis onderwijs
aan kinderen en senioren via ' SMEC ' ( Shire medisch onderwijs Complex) .
Graafschap , thuisbasis van gezinnen, tradities, ...

Past selectie van 'Bruid en Bruidegom' vertrouwden op: elitarisme, hebzucht, lust ... Dit leidde tot
inteelt (ongewenst) . Bruid en Bruidegom selectie door de gemeenschap is beter. Tijdens hun 1
jaar 'CE'service (Community Emergency) elk jaar op 17-jarige SHE en 18 jaar oud HE worden
geëvalueerd

(Staat te vermenigvuldigen, staat ouderschap, ras integriteit, provinciale diversiteit) en
geselecteerd om een 'Holy-Huwelijk' contract in te voeren (HM) .
De 'HM' contract zorgt voor een 1 HE en 1 SHE om te paren en te vermenigvuldigen. De
'Holy-Huwelijk Contract' heeft een begin en een einde. Het begint op de Dag van het
Huwelijk door de ondertekening. Het eindigt wanneer het jongste kind 14 jaar is
voltooid. Het breken van het contract (Overspel..) is crimineel. MEVROUW R4-R5

geen HM voor kinderverkrachter, hetzelfde geslacht en verward geslacht.
Koppels van hetzelfde geslacht en transgender samenleven zijn niet een gezin en niet kunnen
kinderen op te voeden. Kinderverkrachter, hetzelfde geslacht en verward geslacht opvoeden van
kinderen een misdaad begaan (Kind molesteren)
MEVROUW R7 .

Paring en het vermenigvuldigen van buiten 'Holy-Huwelijk' is 'Trashy'. Trashy ouders verliezen
hun kinderen. Kinderen worden beschikbaar voor adoptie.
veelwijverij (Een persoon heeft meer dan 1 echtgenoot) is het dier als primitief onaanvaardbaar menselijk
gedrag een misdaad. Group huwelijken zijn verdorvenheid, immoreel een misdaad (Overspel) . MEVROUW
R4
Paren die niet kunnen vermenigvuldigen (gezondheidsproblemen) geworden Foster Parents.

Kunnen in aanmerking te nemen. Geldt niet voor seksuele handicap (Molester Kind,
zelfde geslacht, verward geslacht) getroffen.
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Er zijn 4 grote bedreigingen voor de 'Holy-Huwelijk', egoïsme, overspel, verslavingen,
seksuele handicap en pornografie. Morele kracht over- komt deze bedreigingen. Voor de
kinderen en eigen morele kracht.

Mate & Multiply voor Specie Survival !!!
MOET DOEN :
Conception is 1GOD's grootste wonder! slachten
(abortus) Ongeboren is de meest gruwelijke misdaad in het heelal! Het
grootste belediging voor 1GOD!
Notitie! Abortus is een Execution! MEVROUW R7

FAKES: Environmentalist willen flora en fauna, maar ondersteuning, abortus te beschermen.
Dierenrechten activitist die abortus steunen zijn vervalsingen. Shun hen! Schande hen! Toon
uw afschuw voor hen (Niet-gewelddadige) .

Zero tolerance voor abortus, Doodstraf! Verantwoording in
het leven & Afterlife.
Executies zijn gepland doden ( MEVROUW R7 ) hetzij door de regering, leger, Criminals,
Vrijheidsstrijders (Separatisten) , Valse religieuze Cults (Terroristen) , Wetshandhaving of
civiele wraak. Elk gevaar, dreiging en misdaad tegen het menselijk leven worden behandeld
MEVROUW R7 .
Verleden en heden misdaden tegen menselijk leven worden verantwoordelijk gehouden door

1GOD op de Dag des Oordeels.
Ieder mens heeft een 1GOD gegeven plicht om het menselijk leven te beschermen tegen

gevaren:
Human roofdieren (Aanvallers, kinderverkrachters, homoseksuelen, moordenaars, vervuilers,
profiteurs ..) , Schepsel roofdieren (Honden, mug, haaien, slangen, ...) .
microscopische roofdieren (Bacteriën, schimmels, kiem, virus ..) , klimaat (te heet

, te koud, te droog, te nat ..) , arm dieet (Geen drinken, ongezond drinken, geen eten, ongezond eten ..) . Ieder
mens heeft de plicht om de heilige menselijk lichaam te beschermen. Het is uw lichaam beschermen.

Ieder mens heeft een 1GOD gegeven plicht om Stop regering foltering en executies (Moorden,
Doodstraf) . Deze Regeringen
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hun deelnemende werknemers worden vervangen, vervolgd , MEVROUW R7

Huiselijk geweld is onaanvaardbaar de gemeenschap de plicht heeft
hier. Verslag elke huiselijk geweld je waarneemt. Controleer Commeenheid is actie te ondernemen. STOP Geweld Start at Home

Ieder mens heeft een 1GOD gegeven plicht om gezond te leven (Vrij van vervuiling, gezonde
voeding, fit blijven, schoon drinkwater, beschermende kleding en onderdak ..) . De gemeenschap
moet dit mogelijk te maken.
Er is een 1GOD gegeven verplichting om te paren en te vermenigvuldigen.

Om deze verplichting hij en zij voeren een 'Holy- Huwelijk' opdracht te
vervullen. Paring, doe Heilige Huwelijk niet van toepassing op hetzelfde
geslacht of verward geslacht.

Ondersteuning van het concept van een familie-eenheid en samenleven. Voor de bruid en
bruidegom selectie gebruik 'CE' (Community Emergency) service. Elke 17-jarige SHE en 18 jaar HE
worden geëvalueerd (Staat te vermenigvuldigen, staat ouderschap, ras integriteit, provinciale
diversiteit) en geselecteerd om een 'Holy-Huwelijk contract in te voeren. Het breken van het contract (Overspel
..) is crimineel.

Zij is aanwezig (verplicht) vóór, tijdens de zwangerschap en na de
pasgeboren is gearriveerd een 'SMEC' (Shire medisch onderwijs
Complex) .
Hetzelfde geslacht paringsritueel abnormaal is, immoreel, verdorven, on- windvlagen, weerzinwekkend.
Een bedreiging voor de soort. Kind molesteren, hetzelfde geslacht en Verward geslacht zijn handicap (Seksueel)
die een bedreiging vormen voor de menselijke soort. Daarom is het noodzakelijk om in quarantaine
wordt
(isoleren) deze bedreigingen. Koppels van hetzelfde geslacht samen leven buiten 'SQC'

(Sexual Quarantaine verbinding) is immoreel, verdorven. Hetzelfde geslacht, Verward geslacht
handling kinderen is kind molesteren, een misdrijf te worden vervolgd, MEVROUW R7

Vieren

2.1.7 . Bloesem dag
CG . Kalender
Fun-Day Themes
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MENSELIJK LEVEN Gebed
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder voogd (1 st naam)
Dank U voor het creëren van de Mensheid Ik verbind aan Human-leven te
beschermen vanaf de conceptie Ik beloof dat ik iedere bedreiging van Human-leven
Ik beloof dat ik Mate en Multiply voor Specie Survival and Space kolonisatie voor de
glorie van te bevatten en te bestraffen 1GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer dat nodig is!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Bevestiging 4:
De mensheid is om te zoeken en kennis op te doen dan toe te passen.

De centrale controlecentrum van de sacrale menselijk lichaam de hersenen. De
hersenen geeft de mensheid uniek intelligentie, verbeelding, abstract denken,
probleemoplossende vaardigheden en het vermogen om kennis te absorberen en
kennis toe te passen.

1GOD wil de
mensheid naar:

Kennis zoeken
Kennis opdoen
Breng Kennis

Op de Dag des Oordeels de 1e vraag 1 GOD vraagt: Leg uit wat weten
- richel de persoon voortdurend opgebouwd en hoe deze know richel werd gebruikt ten
behoeve van de lokale leefomgeving en alle milieu.
1 GOD wil dat we om kennis te verwerven en kennis toe te passen van de wieg tot
crematie.
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Het zoeken naar kennis betekent willen weten, leren, ervaring ... Seek kennis uit: Ouders,
opvoeders, boek, Wetgever Manifest, mannen- tors, internet ...

Het verwerven van kennis betekent het krijgen van een Onderwijs, acquir- ing
vaardigheden en ervaringen. Kennis vergaren uit:

Studeren, vragen, lezen, luisteren, observeren, projecten, trial & error, het
onderwijzen van mentoring ...
Het toepassen van kennis betekent het onderwijzen van anderen, het trainen van anderen en het
delen van ervaringen met anderen. Breng Kennis door:

onderwijs, toepassing, conversie, het gebruik, het gebruik ...

Bewaarder Guardian geloof de beste manier om te zoeken, Gain & Apply Know richel is door de
Learn & Teach methode (1 st leren dan leren) . Een succesvol leven bestaat uit permanente
educatie, het onderwijs en het verkrijgen van levenservaringen.

Levenscyclus van Onderwijscentrum
Een mens groeit in zijn moeder te worden baarmoeder. De groeiende foetus
leert om te luisteren en te herkennen zijn ouders stemmen. De ouders onderwijzen door te praten,
lezen, schreeuwen, zingen, muziek maken, lachen, introdu- cing de geluiden van huisdieren. Een
foetus krijgt zijn 1 st levenservaringen. Ouders zijn te krijgen hun 1 st ervaring in de opvoeding.

Bij het bijwonen van Shire & Provincial Gratis openbaar onderwijs geleerden

leren door studie, begrip, begrip en herhaling.
De snelle leerlingen onderwijzen ( assisteren opvoeder) de trage leerlingen.

Op het werk iedere werknemer is opgeleid en bijgeschoold. Meer deskundige, ervaren werknemers
te helpen met de opleiding en omscholing.

missie A Soul bestaat uit het verzamelen van life-ervaringen van ons leven.
Het is uw plicht om uw ziel te helpen. Op zoek naar, het verkrijgen en het toepassen van know richel leiden tot
levensbedreigende ervaringen. Fate & keuzes verder levenservaringen.

Fate levenservaring: Een levensbedreigend ongeval (Vallen van grote hoogte) een
leven-ervaring die nooit is vergeten.
Keuze levenservaring: Een persoon die beslist om een ervaring die nooit wordt
vergeten parachute.
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Intellectueel eigendom, is een individuele live-ervaring kennis behouden (landgoed) onsterfelijk
worden. Kennis-Continuïteit aanpak identificeert kritische kennis en biedt methoden voor
het vastleggen, het aanbrengen en het overbrengen van die kennis. Life-ervaringen moeten
worden gescheiden tussen werk en persoonlijk.

Wanneer een werknemer verlaat het werk, enorme hoeveelheden 'IP (intellectueel eigendom) ' een risico
lopen. Om dit tegen te brain-drain is het van cruciaal belang dat de werknemer 'IP behouden blijft. Het is van
essentieel belang om vast te leggen en te behouden van deze kennis voor de werknemer verlaat. Vastleggen
betekent audio

(verhaal vertellen) , video (Tonen) , shadowing (Naast het werk) .

Een individu levenservaring kennis (IK P) wordt gedeeld met de gemeenschap en
familie. Community-sharing komt via de Free-Onderwijs-systeem. Delen betekent
orale, audio
(verhaal vertellen) , video (Tonen) , shadowing (Hands on) .
Notitie! Alle intellectuele-eigendomsrecht (Commrcial, privé)

behoort tot de gemeenschap (Graafschap) . De gemeenschap op voorwaarde
dat de middelen voor een individu om, IP Beweren 'Copyright, Patent-right' is
stelen van de gemeenschap, een misdaad te krijgen MEVROUW R6

delen van de familie kennis komt via kinderen en kleinkinderen.
Delen betekent orale, audio (verhaal vertellen) , video (Tonen) , shadowing

(Hands on) .
Universe Bewaarder Guardians helpen met het Studie-Guide, ' Leren &

Onderwijzen 'Methode in permanente educatie en onderwijs. UCG steun van de
overheid gratis onderwijs en tegen niet-gouvernementele Education. Ucg1 onderwijs
ondersteunt Shire & Provincie onderwijs:

SMEC
PHEC
pdeC
CE

'Shire medisch onderwijs Complex'.
' Provinciaal Ziekenhuis onderwijs Complex' . 'Center
Provinciale Defense Emergency'. 'Community
Emergency Service'.

Bewaarder Guardian kennis tijdlijn!
Moeders en kinderen> SMEC ( Pasgeboren club, Basic-school, alleen School Girl's,
Family-College, Senior Activity Club ) >

PHEC ( Boy's enige school, Apprentice, Technical, Leiderschap College,
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Leiderschap-Camp ) >

pdeC ( CE, Leiderschap-Camp, Couple-selectie ) > Levenservaringen >
Kennis-Continuïteit !
Bewaarder voogd Free-Onderwijs is een gezamenlijke inspanning door opvoeders

, dokters, ouders, wetenschappers, vrijwilligers, senioren en de overheid.

MOET DOEN :
Seek knowledge: vragen, zijn avonturen, zijn nieuwsgierig, luisteren, observeren, onderzoek, lezen,
kijken ..

Kennis opdoen: begrijpen, experiment, greep, leer, herhaal, theoretiseren, te
begrijpen, ...
Breng kennis: adviseren, doen, begeleiden, instrueren, mentor, toon, leren ..
ondersteuning 1 st Learn & 2 nd Onderwijzen (Zoals: kind, ouder, werknemer, leider ...) .

Support 'Shire medisch onderwijs Complex' (SMEC) . Support 'Provinciaal
Ziekenhuis onderwijs Complex' (PHEC) .

Support 'Provinciale Defense Emergency Complex' (PDEC) .

Support 'Community Emergency Service' (CE) .

Eis Free-Overheid Onderwijs van de wieg tot crematie is het jouw 1 GOD gegeven
recht! Niet-gouvernementele onderwijs is gesloten.
Regering dat geld geeft aan niet-overheidsinstellingen onderwijs steal- ing van het openbaar
onderwijs evenals beledigend 1 GOD . Dit soort regering wordt verwijderd en vervolgd. Senior
Werknemers bij de overheid dat dit type van de regering te vergemakkelijken zijn zo schuldig.
Ze verliezen hun baan en worden vervolgd.

NULTOLERANTIE te stelen van het openbaar onderwijs.
Elke keer als je iets te leren, schrijf het op. Later leren aan anderen.
Bewaar uw geschriften voor kennisintensieve Continuity. Gebruik Universe Custodian
Guardians Studie-Guide. Ondersteuning Plagiaat in het onderwijs. Waarom herschrijven
iets dat goed is geschreven. In plaats van het gebruiken en uit te breiden op.
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.
Universe Bewaarder Guardians geen ondersteuning voor universiteiten. Zeggen NEE

naar Corrupt, Elitaire University. Custodian voogd start als Apprentice. Na werkervaring
doet verder onderzoek. Get gepromoot door anciënniteit .
Meer werk ervaring nog verdere studie, meer promotie door ..

Intellectueel eigendom (Copyright, Patent ...)
maakt deel uit van de Gemeenschap! Woekerwinsten van Intellectual
Property is een misdaad! MEVROUW R6

Vieren 6.1.7. Opleiding dag
CG . Kalender Fun-Day Themes

1GOD wacht om van u te horen!

JJ

JJJJ

KENNIS Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Beloften om te zoeken, te verwerven en toe te passen Kennis hele leven lang
toezeggingen om te leren en leren via de gratis onderwijs, werk beloften om het
openbaar onderwijs Pass op Life Experiences om de volgende generatie te
ondersteunen voor de glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer nodig en over onderwijs dag!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Bevestiging 5:
De Wetgever Manifest vervangt alle eerdere berichten 1GOD verzonden.
Door middel van de menselijke geschiedenis met onregelmatige tussenpozen 1 GOD pakt een
persoon door te geven op een boodschap aan de mensheid. 1GOD is teleurgesteld dat de mensheid
niet deze berichten heeft opgevolgd. Het laatste bericht is de ' Wetgever Manifest '. Het vervangt alle
huidige en vroegere religieuze publicaties Daarom zijn deze verouderde publicaties worden gemeden
en niet nageleefd. Verouderde houdt milieuvriendelijke verwijdering.

Past berichten werden genegeerd. Dit is het laatste bericht voordat Mens- soort zal veranderen. Omarm
deze boodschap met heel uw hart en ziel. Te beschermen en te koesteren dit bericht.

Om ervoor te zorgen dat elke persoon krijgt de kans om te lezen, te omhelzen
en te begrijpen van de ' wetgever Manifest ' ( LLL GMGMGM) . Het is aan een
ieder om de boodschap verspreid. Verkrijg kopieën en hen uitdelen. 1 GOD is
aan het kijken.

De introductie instrueert over hoe om te aanbidden. 1 GOD wacht om van u te horen, aanbidding
dagelijks (Daily-Gebed) . Hoe de 'LGM' toe te passen. Waarom de 'LGM' werd geschreven.
Conversie van de moraal in het bestuur ...

1 GELOOF wordt verklaard, het symbool van erkenning en zijn
Vision! Er is een 7 Scroll overzicht gevolgd door de rollen:

SC1: overtuigingen het fundament waarop 1 GELOOF is gebouwd op
sc2: verplichtingen plicht van een persoon in de richting van 1GOD

Sc3: privileges zijn beloningen voor het vervullen van 'verplichtingen'

SC4: tekortkomingen zijn beledigt 1GOD & worden vermeden
SC5: deugden worden leefstijlgedragingen ingesteld door 1GOD

SC6: Khronicle is de mensheid erfgoed
Sc7: het hiernamaals waar de ziel gaat

1 GOD gemaakt tijd om 'Beginning' en 'End' te meten. 1 GOD 's fiets: Beginnend>
end> recycle> begin> einde> recycle ...
1GOD wil nieuw time-management.
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UCG: New Age time management!
Korte termijn

CG Klock ~ Time-driehoek-lijn ~ Night-Avondklok ~
CG Daily Routine ~
Middellange termijn

CG Kalender ~ Fun-Day thema's ~ CG Planner ~ CG Jaarlijkse Almanac
Langetermijn

CG Khronicle ~ CG Knowlege continuïteit ~
Bewaarder Guardian KLOCK ( CG Klock) voor de korte termijn time-management, vervangt
alle andere klokken . dag heeft 21 uur> 1 uur heeft 21 minuten> 1 minuut heeft 21 seconden> 1
seconde heeft 21 knippert> 1x knipperen is 21 flitsen> 1-flitser heeft 21 clicks

14u-12m-16s
207 dy - 4 dw
Y1 - M8 - W2 - D4

Lijn 1: de 14 th uur, 12 minuten en 16 seconden.
Lijn 2: 207 th dag van het jaar, 4 th dag van de week

lijn 3 : Jaar 1 - Maand 8 -Week 2 - Dag 4

Time-Driehoek:
Day start:
O uur zonsopkomst ~
0-7 uur is Vroege dag
7 uur is Mid-Day ~
7-14 uur is late Day
14 uur is Zonsondergang ~

14-21 uur is Nacht
Verplichte Night-avondklok van 14-21h (CG Klock) . Night-avondklok
wordt afgedwongen door de Shire. Night-avondklok, omdat ons
lichaam is niet bedoeld nachtelijke te zijn!

CG Kalender, op middellange termijn de tijd. 'Standard Jaar' 14 maanden (13, 28 dagen momths
+ 1, 1 dag maand) , 365 dagen. Elke 4 jaar: Quattro-Year
(13, 28 dagen maanden + 1, 2 dag maand) 366 dagen.

Fun-Day thema's, zorgen voor een gemeenschap nodig om te vieren, beschaamd en te onthouden.

Een CG Planner, moet deel uitmaken van uw dagelijkse-routine.
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1 GOD wil 7 stammen die in veel Shires wonen in 7
provincies. Mensen zijn sociale wezens wonen,
werken en een gezin te stichten in een gemeenschap.
Privebezit (Kapitalisme) is egoïstisch een falende, Anti- 1GOD,
Anti-Gemeenschap.

Cluster-homes en cron vervang het.

Community ownership de Bewaarder Guardian manier.

O% Privebezit
(Commerciële) , State en Openbare eigendom entiteiten worden
vervangen door cron ( Community Run Owned not for profit) . Private

behuizing is vervangen door de gemeenschap shelter (Cluster-behuizing) .

Justitie een menselijke behoefte. Mensen leven in gemeenschappen met Laws (Regels)
om te functioneren, te overleven. Als er een overtreding van de spelregels verschijnt,
is de waarheid gevonden, om nds schuld of geen schuld Esta-. Schuld wordt gevolgd
door Accountability verplichte veroordeling, rehabilitatie en schadeloosstelling.

Notitie! Hun zijn geen Juries!
1 GOD wil 1 GELOOF (Religie) en
1 Kerk (Heelal bewaarder wachters) uit 7 onafhankelijke instanties
die 7 Tribes
Universum > is de fysieke heelal.
Bewaarder > verzorger van de fysisch-universum.
Guardians > van de wet-Gever Manifest.

Je vraag? Wetgever Manifest antwoorden!
Past berichten werden genegeerd
Geen enkele persoon of regering heeft het recht om een mens te doden!

Het is Anti-1 GOD. Veel personen en kill regering. Onderschreven door Evil
Godsdiensten (Nu Cults) . Ze zijn allemaal
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verantwoordelijk zijn tegenover 1 GOD en de mensheid.

Alle Killers worden vervolgd en opgesloten !!!

Nultolerantie DODEN !!!
1 GOD wil de mensheid om kennis te zoeken, dan krijgen het en deze kennis, alle leven lang van
toepassing zijn. Dit geeft ieder mens de 1 GOD gegeven recht op gratis onderwijs hun hele leven. Om
ervoor te zorgen gemeenschap normen wordt voldaan alleen het openbaar onderwijs is aanvaardbaar.

1 GOD is teleurgesteld dat de mensheid het mogelijk maakt gekke wetenschappers aan te vechten 1
GOD 's deaign. Mad Scientists (Arrogant, onwetend ..) mislukken wanneer ze uitdagen 1 GOD 'S
ontwerp. De bijwerkingen van hun acties in gevaar brengen altijd mensen. Exsamples:

Interfereren met de rivier-flow: Irrigatie, onnatuurlijke doorschakelingen water zijn dat uiteindelijk
leidt tot droogte toestand (lagere rivier stijgt evap- oration). Het blokkeren van uiterwaarden verhoogt
de stroomsnelheid en de erosie factor (Het onderwatergewicht van voorwerpen die weg door een
rivier kan worden uitgevoerd, is evenredig met de zesde macht van de rivier stroomsnelheid). Dit
leidt tot grotere overstromingen en snellere erosie. Dit geldt ook voor betonnen oevers, bedden.

Building massieve wanden in zee leidt tot meer erosie langs andere delen van de kust. Het
creëren van nieuwe breuklijnen en onderstromen. Dit verstoort de bestaande kustlijn
ecosysteem.
Het menselijk lichaam is heilig nog veel mensen zondigen op dit gebied. Bloed- transfusie,
Body-piercing, Kannibalisme, Besnijdenis, cosmetische- chirurgie, Designer-baby's,
Life-support, Make-up, Orgel groeiende, orgaantransplantatie, Tattoo .. Alle bovenstaande
belediging 1 GOD.

Alles 1 GOD creëerde heeft een begin en einde. De resten worden gerecycled. Verlengen van
nutteloze mens of een ander leven is Anti-1 GOD.
Life-support, het houden van het lichaam in leven door kunstmatige middelen (Vertragen Oordeel-Day) ,
belediging 1 GOD . Recycling een menselijk lichaam betekent CRE matie en as. Recycling een menselijke
ziel met zich meebrengt Reïncarnatie.

1 GOD wil de mensheid om te leven in harmonie met zichzelf en hun omgeving. Om te
leven in harmonie met zichzelf, kan het geweld nooit een oplossing zijn. Leven in harmonie
met de omgeving betekent begrip
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van vrijheidsstraffen taken en de toepassing ervan. 1 GOD wil de mensheid tot
Bewaarder van het fysieke heelal.
Om Bewaarder van het fysieke heelal. De mensheid moet ruimte te verkennen en dan
koloniseren. Kolonisatie betekent vermenigvuldiging.

MOET DOEN :
Vervang alle andere religieuze publicaties met de Wetgever Manifest!
Gooi verouderde publicaties milieuvriendelijk.
Schep door het manifest, wanneer u een interessante titel te lezen te zien.
Vervolgens doe je een paar keer diep Reding. Herlezen, begrijpen, toe te passen. Leef het!

De geest en het begrip van de boodschap is waar het om gaat. Niet de betekenis van
de individuele woord of zinsbouw. Inzicht in de geest en het doel van de gedachte zal
helpen bij de uitvoering van het bericht.

Introduceer de 'LGM' aan anderen. Zoek 6 andere supporters. Start een Gathering. Elect Elders (Gelijk
Hij en zij) . Elders vormen een commissie

(Klan) . Steun uw Oudsten en hun commissie.
Comité elect 2 Custodian Zenturion (1 HE, SHE 1) . Wie lid worden van Universe
Bewaarder Guardians. Nu elke Supporter van deze bijeenkomst is een
Bewaarder-Guardian (CG) . Bewaarder van de lokale Habitat en hoedster van de ' LGM '.

1 GOD wil dat ieder mens in de gelegenheid gesteld om te lezen en bestuderen van de 'LGM'.
Degenen die niet kunnen lezen moeten lezen voor hen. Geen ontheffingen Elke CG heeft de
plicht hier. 1 GOD is aan het kijken.

CG support 'gratis onderwijs' en de regering scholen. CG ouders verkennen regelmatig
de 'LG M' met hun kinderen. Ouders zorgen dat Educators op School hetzelfde te doen.

CG werknemers om ervoor te zorgen dat hun plaats van tewerkstelling werkt binnen de richtlijnen van
de ' LG M '. Eventuele problemen worden gerapporteerd aan de 'Klan'. De Klan met de regering zal
onderzoeken en zich inspannen om het probleem op te lossen. Niet alle problemen oplosbaar zijn. Dan
een beste resultaat compromis wordt gebruikt.

Kwaad, immoreel, Anti- 1 GOD gedrag zal leiden tot het herschrijven, corrupt,
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slecht, korting Laws. Antidateren hen en resentencing. Gebruik de 'LGM' als gids. 1
GOD is aan het kijken .
het gedrag van de mensheid (Atom-splitsing,
Nuclear-fusion, alg en Body-vloeistoffen, Kannibalisme,
Genetic-engineering, Klonen, Steenkool-brandende,
Vervuiling ..) is bedreigend
1 GOD 's ontwerp. stop boos 1 GOD. 1 GOD zal Mens- soort hervormen en reinigen van de planeet
met behulp van de natuur (Zie Prophesy) .
1 GOD 's laatste bericht is een gids van wat komen gaat. Hoe meer mensen omarmen en handelen op
deze 'boodschap' hoe minder de mensheid zal lijden. 1 GOD is aan het kijken.

Voor de geestelijk en lichamelijk welzijn van de mensheid haar uiteindelijk overleven en het
vervullen van zijn Destiny. 'Koloniseren Space, bewaarnemer van het fysieke universum en de
bewakers van 1 Gods laatste boodschap' is verplicht.

Omhelzing 1 GOD s laatste boodschap van de Wetgever Manifest

1GOD wacht om van u te horen!

JJ

JJJJ

BERICHT Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Ontvangen en geabsorbeerd uw boodschap die ik zal uw boodschap te
verspreiden aan iedereen die ik zal alle verouderde verouderde berichten
weggooien De Wetgever Manifest zal mijn gids voor de glorie van zijn 1 GOD en
de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer dat nodig is!
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Bevestiging 6:
Numbers zijn belangrijk en 7 is goddelijk!
Zodra de mensheid begonnen om nummers te gebruiken het was klaar om te evolueren naar de Destiny: Bewaarder
van het fysieke universum. Numbers maakte het mogelijk om te beschrijven en meten van de hoeveelheid,
snelheid, ..., het creëren van wiskundige concepten. Bewaarder Guardians geloven dat de nummers zijn
een belangrijke hoeksteen van het verstand van de mensheid.

Getallen zijn het fundament wiskundige concept dat de mensheid gebruik om meer wiskundige
concepten te creëren. Numbers leidde tot de wetenschap stelt ons in staat om door te gaan en
te begrijpen meer en meer van 1 GOD s creaties. Numbers gebouwd beschavingen en
vernietigden hen. De cyclus van "Begin, End en Recycling".

Cijfers toegestaan tellen:
Vingers op een hand 1, 2, 3, 4, 5. Resultaat (Symbool: =) 5 vingers.
Het toevoegen ( symbool: +) maakt het mogelijk om meer dan 1 telresultaat fuseren.

Vingers op 2 handen 5 + 5 = 10 vingers aan beide handen.
Afhalen ( symbool: -) maakt het mogelijk om een eerdere resultaat te verminderen. 1 hand met 5 vingers
heeft 1 vinger afgesneden (ongeval) : 5-1 = 4 vingers zijn nu bij de hand.

vermenigvuldigen ( symbool: •) toestaat (Eenvoudigere) het tellen van hoeveelheden van een vergelijkbare
melding items. Vingers op 3 handen 3 • 5 (Eenvoudiger dan 5 + 5 + 5) = 15 vingers op 3 handen. Als hetzelfde
nummer herhaaldelijk vermenigvuldigen een macht

notatie gebruikt: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 macht 5) = 32 de vijfde macht van 2.
Het verdelen ( symbool: /) laat het portioneren van het vorige resultaat. 3 handen hebben 15 vingers.
1 kant heeft 15/3 = 5 vingers. Numbers toestaan dat de oprichting van een Volgorde getallen 0, 1, 1, 2,
3, 5,

8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (Symbool: ...) Na 2 eerste cijfers, elk getal de som van de 2
voorgaande getallen. Bewaarder Guardian gebruik maken van de basis 10 natuurlijke getal
systeem. Het cijfer 1 symbolen gebruikt: 0 (nul) , 1 (een) , 2 (twee) , 3 (drie) , 4 (Vier) , 5 (vijf) , 6 (zes) ,
7 (Zeven) , 8 (acht) 9 (negen) . nummers: 0, 2, 4, 6, 8 worden genoemd
zelfs ; 1, 3, 5, 7, 9 worden genoemd vreemd . Na 9, 2 cijfers (De zogenaamde 10's) worden gebruikt:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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De 0 geplaatst aan de rechterzijde van elk van de 9 nummers creëert 2 cijfers genoemd 10'en (Tien's)
bv 70 . Twee 00 worden genoemd 100's (Honderd's) ,

bv 700 . Drie 000 worden genoemd 1000's (In duizenden) , bv 7000 . Elke 3 nummers geteld vanaf
rechts worden gescheiden door een komma bv

1.000.000 (1000000) .
Per-cent ( symbool:%) betekent honderden. Een 100-fractie kan ook worden uitgedrukt als per cent bv 7/100
= 7% of decimaal 0,07 (.) Een punt wordt gebruikt om waarden van minder dan 1 tonen bijvoorbeeld 0,1 (Zogenaamde
decimaal) .

0.1 (Decimale) kan ook worden uitgedrukt als fractie met de verdeling symbool 1/10 0,1
= 1/10 of per cent 10%
Nummers worden gebruikt in geometrisch ontwerp: 3 zijdige driehoek, 4 zijdig vierkant,
rechthoekig, 5 zijdig Pentagon 6 zijdige zeshoek, 7 opgeruimde Zevenhoek (Symbool van 1
geloof) 8 zijdige achthoek. Square² (2 mensionale) , Cube³ (3 dimensionaal) , Kegel, cilinder ...

7 is goddelijk omdat het duurde 1 GOD 7 dagen * naar het fysieke universum en de
mensheid te creëren. 6 werkdagen + 1 rustdag = 1 week.

* Notitie! 1GOD' s week verschilt van de CG Kalender hieronder.
Dag 1 Dag 2 mid-week Dag 4 Dag 5 week-end Leuke dag

1 GOD wil 7 Tribes . Wat resulteert in 7 provincies ~
1 GELOOF gebaseerd op 7 Scrolls ~ symbool: Zevenhoek (7 kanten, hoeken 7)

1 Kerk : Universe Custodian Guardians hebben 7 onafhankelijke
provinciebesturen (Orackle) ~ 7 Kwaden zijn menselijk falen, de 'Chain
of Evil' heeft 7links ~ 7_7 Regel: een commissie van 7 HE en 7 SHE A ~ 7 opgeruimde,
7 hoekig Polygon: Zevenhoek symbool van erkenning van 1 Geloof en 1 Kerk: Universe
Custodian Guardians
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MOET DOEN :
1 GOD toonde ons nummers en hoe ze te gebruiken. De creatie [7
dagen Weeek (Tijdmeting) : Werk 6 dagen, de rest 1 dag (tijdsbeheer)
]. 1 GOD 'S werk
- ethiek is ook de mensheid arbeidsethos.
Leer & Leer de Numbers betekenis, wiskundige concepten, maken geometrische ontwerpen.
Gebruik nummers voor mentale stimulatie (goede gezondheid) . Veel plezier met getallen. Koester

Divine 7.

Numbers betekent 0 Uit het niets 1 GOD schiep de fysieke Universum. Zero is het
getal van de schepping. Negatief: Zero is het aantal vernietiging.

1 Het begin, zou in de eerste, de 1 en alleen. 1GOD 1FAITH 1Church.
Negatief: Het einde, als laatste, in gevaar. De vele.

2 Harmonie, heilig huwelijk, paren, tweelingen. Negatief: Anarchie, scheidende,
pornografie, celibaat.
3 Time driehoek, 3 pijlers van de religie ( 1GOD 1FAITH 1Church) .
Negatief: 3 is een menigte.

4 4 seizoenen (lente zomer herfst winter) van het jaar, quattro jaar, 4 richtingen (Noord Oost
West Zuid) 4 elementen (Vuur, aarde, wind, lucht) , Vierkant, kubus, gestructureerde regels. Negatief:
verwarring, geen regels, gebrek aan samenhang, de wet van Murphy.

5 Vision, baanbrekend, volhardend, actie. Negatief: voorkomen, het zwerven, apathie.

6 Groep, gemeenschap, sociale rechtvaardigheid, buurt horloge, kerk.

Negatief: Kluizenaar, isolatie, elitair, rijkdom-apartheid, bendes.
7 Meditatie, 1GOD 's laatste boodschap van de Wetgever Manifest, IP
(intellectueel eigendom) , Profeteren. Negatief: Fantaseren, wishful thinking, valse
berichten, auteursrechten, patenten.
8 Justice, carrièrepad, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Negatief: Wetteloosheid werkloze,
onrijpheid, bederf, liggen.
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9 Socialite, vrolijk, vriendelijk, spreken in het openbaar. Negatief: Loner, knorrig, niet
spraakzaam.

AANTAL Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Thanks' You voor getallen
Numbers ons helpen begrijpen het heelal nummers om te helpen bij
bewaarder voogd taken Aantallen voor geestelijke stimulatie en plezier
voor de glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer dat nodig is!

Bevestiging 7:
Er is leven na de dood en er zijn engelen.
Voor familieleden, vrienden en de gemeenschap is er verdriet in acht te nemen.

Invoering
1 GOD wil ons doen geloven in een hiernamaals, de Dag des Oordeels, de eeuwige ziel,
reïncarnatie en de Engelen. Afterlife begint met een crematie te zorgen dat de Soul wordt
vrijgegeven. De Soul heeft zijn missie voltooid. Het is klaar om het fysieke lichaam te verlaten en
verder te gaan in het hiernamaals. Voor de familie, vrienden en de gemeenschap is er verdriet in
acht te nemen.

Afterlife begint met een crematie te zorgen dat de Soul wordt vrijgegeven.

Crematie releases de Ziel. Fire reinigt vernietigen lichaam besmetting en het vrijgeven van de Ziel
om over te gaan naar de Spirituele Gate.
Na de dood van een Herbeleef Goede Prayer of Herbeleef Bad Prayer kan worden gebruikt. Deze
gebeden vragen 1 GOD te belonen of een persoon te straffen.

Begraafplaatsen zijn niet aanvaardbaar dat ze worden gerecycled voor andere doeleinden.

Een Gatekeeper Angel beslist of aan de Ziel verwelkomen of stuur het
terug. Een donkere Gate de ziel gaat terug. Een heldere Gate een
welkome Soul heeft zijn Dag des Oordeels.
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Op den dag des oordeels 1 GOD vraag is de Ziel.

Na vraagtekens bij de Soul verhuist naar de
Purity-Scale.
Een ziel beleeft haar goede en slechte
ervaringen. Daarna worden ze verplaatst naar de
Life ervaringen Vault.

Ofwel de Soul krijgt een ander lichaam, reïncarneert.
Of de Soul heeft genoeg Life-ervaringen verzameld voor het eeuwige
(Angel) geworden. Een engel begint met het zijn Guardian dan Reaper
en te zijner tijd Gatekeeper.

Er zijn nog andere Angel ( te complex is om te begrijpen door mensen)

1GOD noemt de Spiritual Universe: 'HEMEL' !
De hemel is waar Souls' worden 'Eternal'. 1GOD roept
de Eeuwige: 'Angel'!
ZIEL je hebt 1
1 GOD is de originele Ziel en Eternal Soul . De Soul is geestelijk.
The Original Soul is 1 GOD zowel goed als slecht.
1 GOD aangemaakt 2 soorten Worlds. Een geestelijke: 'Heaven' en een fysieke:
'Universe'. Ze co bestaan die elkaar aanvullen. Op dag 4 van de schepping 1 GOD gaf
elk fysiek leven vormen een geestelijk begeleider. Een ziel! Je hebt 1.
Notitie! fysieke menselijke cyclus van de ziel begint bij: Birth> groeiende> leren>
vermenigvuldigen> onderwijs> stervende> crematie.
Waarom besta ik? EEN Ziel ( De jouwe) van het Spirituele Universum krijgt zijn instructies (van 1
GOD) op wat het leven ervaringen (Emotioneel en fysiek) Het is in het fysieke universum te hebben.
Instructies zijn vaag zoals te verwachten van een onvolmaakte Universe. Het geven van een Soul
flexibiliteit voor de voltooiing van zijn opdracht. Om haar missie in het fysieke universum te voltooien de
Soul heeft behoefte aan een fysieke verschijning (Jouw lichaam) . De reden voor uw bestaan is om te
helpen Your Soul te winnen van het leven ervaringen die het nodig heeft om zijn missie te voltooien.

Levenservaringen zijn gebeurtenissen die u onthouden totdat uw sterfdag of
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geheugenverlies. Deze gebeurtenissen zijn dramatisch gelukkig (droom die uitkomt...)

of ongelukkig (ernstig ongeluk...) , Karakter-gebouw. Bewaarder Guardian
geloven dat elk individu hun Life- ervaringen moeten opnemen en doorgeven
op: kennis Continuïteit
Waarom hebben sommige mensen jong sterven? Het leven ervaringen missie van je ziel kan zijn
afgerond in een vroeg stadium (Kinderschoenen) van het bestaan. Wanneer een Levenservaringen missie is
voltooid het lichaam wordt verondersteld om te sterven. Dat is de reden waarom mensen sterven op
verschillende leeftijden.

EEN Ziel na het invoeren van een fysieke levensvorm krijgt een 'missie' van 1 GOD . De
missie is om bepaalde 'Life- ervaringen op te doen. The Soul levert deze aan de ' zuiverheid
Schaal '.

EEN ziel fysieke lichaam is er om het leven ervaart mogelijk.
De relatie van de ziel met het fysieke lichaam is vluchtig en onvolmaakt, net
als het Universum.
EEN Ziel en fysieke lichaam 2 Engelen toegewezen, beiden, Guardian Angel. 1 bewaakt de
missie (Bijvoorbeeld een lichaam heeft een ongeval geen deel uit van de missie, wordt het
lichaam sterven, de 1 st G.Angel maakt een wonder gebeuren. Zowel lichaam en missie
worden opgeslagen) . De andere Angel testen (Temtation) de looptijd van de ziel en haar
morele kracht (geweten) .

Wanneer de Souls ' missie is voltooid het fysieke lichaam
sterft. The Soul schuift op naar de heldere Spirituele-Gate. Een
donkere Spiritual Gate betekent send van de 'Gatekeeper
Angel' de Ziel terug (Onvolledige mission) .

1 GOD is wachten om te horen van u!
Prayer SOUL
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Heelal Ik voel me leeg,
verloren, zonder doel
Een nederige bewaarder voogd die moeite om goed een geliefd persoon
die hun missie Fire vervuld worden bevrijdt deze ziel voor de Dag des
Oordeels Een unieke Soul miste voor de glorie van 1 GOD en de Goede
van de Mensheid
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Dit gebed wordt gezegd nadat een persoon overleden. Wordt gebruikt aan het eind-portal ceremonie in
het Crematorium.

VERDRIET
Rouw de staat van zijn verdrietig omdat een familielid of vriend stierf. Wanneer een
persoon overlijdt hun lichaam heeft een autopsie, crematie en een Estate. The Soul begint
Afterlife. De mensen die over de overledene verzorgd zijn in een staat van rouw. Rouw
komt in verschillende emotionele stadia. De meest intense wezen Grief.

Verdriet ondraaglijke emotionele pijn na een verlies. Grief de meest
pijnlijke en het karakter gebouw Life ervaring een persoon kan
ervaren. Even alles normaal is, dan lijden we verlies en bijna
ondraaglijke emotionele pijn. Bidden (Gebed Grief) blijven bidden.
Blijven bidden in alle stadia van verdriet! Het helpt!

de 1 st reactie misschien verdoofd ongeloof. Dit kan niet waar zijn. 'Ik heb dit niet van plan'. Isolatie,
privacy nodig is, lethargie is normaal.
Volgende woede wordt gevoeld op de oorzaak van het verdriet, anderen, zichzelf, GOD . De
rouwende voelt spijt over gemiste kansen. Overgeeft aan zelfmedelijden, zelf schuld. Sommige
omhelzing Verslavingen (Niet) . Bid!
Dan is de onderhandelingen met GOD en het lot begint. Als ik beloof om te veranderen of doe dit of dat wil dat
het verlies ongedaan te maken of weg te nemen de pijn.

Desperation resulteert in wishful thinking. Bid!
Memories leiden tot herinneringen, reflectie en het herzien van het verleden.

Realisatie van verlies zakt in. Gevoelloosheid, aanvallen van leegheid, wanhoop en depressie
optreden. Bid!
Uiteindelijk beheren verdriet evolueert. Nu is het tijd om te normaliseren, de banden met het
leven om je heen. Interesse in een omgeving rendement.

Hoop keert terug en planning essentieel wordt. Sluit! Vrienden, familie, gemeenschap
wachten op uw comeback.
Naar buiten gaan. Het leven is goed! Vogels zingen de zon schijnt, uit te
gaan Harmoniseren!
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Hoe kunnen anderen te helpen? Juichende up zal niet helpen, sympathie zal niet helpen, begrip
zal niet helpen. Geduld en steun zal helpen.

1 GOD is wachten om te horen van u!
VERDRIET Gebed

Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Verwelkom een
lid van onze gemeenschap Mijn ogen zijn overspoeld met tranen

Mijn hart breekt onder ondraaglijke pijn Gelieve te troosten me, geef
me hoop en het doel Je meest nederige trouwe bewaarder voogd (1 st naam)
Voor de Glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid
Gebruik dit gebed na het verlies van een dierbare!

Crematie
Een menselijk lichaam heeft een begin en einde. Aan het einde moet een Ziel worden
vrijgegeven. Om ervoor te zorgen dat de ziel wordt vrijgegeven en Afterlife is mogelijk een
menselijk lichaam moet worden gecremeerd.
Als een ziel niet is vrijgegeven het bestaat in het ongewisse als Ghost.

Crematie is niet alleen nodig om de ziel, maar ook om gezondheidsredenen vrij te maken. De crematie
vuur reinigt het vernietigen van gevaarlijke bacteriën, virussen, insectenlarven en schimmels die het
lichaam kunnen bewonen.

De ' Crematorium' is een Provinciale Public servicepunt.
De faciliteit beheert een Lijkenhuis, End Portal en tuin.
Hier worden de doden hebben een autopsie, zijn tarief welden en gerecycleerd.

Lijkenhuis: Alle overledenen worden vervoerd naar het lijkenhuis voor autopsie.

De autopsie moet doodsoorzaak, identiteit van de overledene vast te stellen en onder meer een
toxicologie vast te stellen of het lichaam was aanstekelijk in ieder geval en een ander mens zou
hebben besmet. Het Vinden beslist wat er verder gebeurt.

Een natuurlijke dood vinden, wordt het lichaam overgebracht naar de 'End-Portal. Een verdachte
dood vinden van het lichaam wordt verplaatst naar de 'Cil' (Recherche Lab) . Een besmettelijke
dood vinden van het 'centrum Provinciale Defensie en Emergency' (PDEC) wordt
gewaarschuwd. PdeC pikt het lichaam en past relevant quarantaine.
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Kannibaliseren het menselijk lichaam voor, tijdens of na de autopsie is
immoreel is crimineel. Kannibaliseren verwijdert lichaamsdelen,
lichaamsvloeistoffen, eieren en sperma.
Body deel kannibaliserend is een misdaad: MEVROUW R7

Einde Portal: Na het ontvangen van een orgaan van een Cremator bereidt het lichaam en landgoed
distributie informatie voor het bekijken. Elk lichaam wordt bereid op dezelfde manier geen
uitzonderingen. Een naakte lichaam (Mensen beginnen het leven naakt ze uiteindelijk het leven naakt) waarop
een olijfkleur linnen laken met alleen de kop zichtbaar is in een eenvoudige kartonnen kist.

Een weergave datum en tijd is ingesteld kan elke persoon komen om afscheid te nemen.

Kijkers kunnen in stilte te bidden met behulp van de Prayer Soul en Herbeleef Goede Prayer of
Herbeleef Bad Gebed, Grief Gebed.

De Cremator stelt een datum en tijd voor de crematie. Een het hiernamaals
mess wordt vastgehouden door een ouderling van de dichtstbijzijnde Bijeenkomst.

De kist wordt gesloten crematie verloopt. Een vrijgegeven Soul komt in een verlicht Spiritual Gate
verwelkomd door de Gatekeeper ... Rouwenden ontvangen een plaquette elk naar huis te nemen.

1 GOD is wachten om te horen van u!
Herbeleef Good Gebed

Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder voogd (1 st naam)
Dringt erop aan dat de Goede (naam) heeft gedaan verdient extra erkenning (naam)
staat voor de goede mensheid aan te bieden, een inspiratie voor anderen heeft
mei (naam) herbeleven (aantal) tijden al de vreugde van ontvangers van goede
daden voor de glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt voor een goede persoon voor of na de crematie

Herbeleef Bad Gebed

Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder voogd (1 st naam)
Vraagt dat de slechte (naam) heeft gedaan verdient extra straffen (naam) kwaad
vertegenwoordigt een smet op
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De mensheid een weerzinwekkende gruwel een duivel mei kwaad (naam) herbeleven (aantal) keer
al het lijden van de slachtoffers voor de glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt voor een slecht persoon voor of na de crematie

Crematorium Tuin: Een instelling wordt gerecirculeerd via de
crematieas. De ochtend na de crematie-as liggen verspreid over
het Crematorian tuin.
Ashes kan niet worden weggenomen. Ze zijn altijd verspreid
over het Crematorium tuin.

Notitie! Gevangenen die in sterven Revalidatie hun as liggen verspreid over het
Crematorium compost.
Crematie andere dingen die het leven is alleen van toepassing als hun fysieke aanwezigheid niet
wordt gebruikt in enige vorm van recycling. voor crematie (Huisdieren, iets giftig, ziek ..) . In
principe crematie is hetzelfde als voor de mens. Nee crematie (Alles wat eetbaar of recyclebaar,
composteringsmateriaal ...) .

Graveyard begrafenis een heidens ritueel!
Graveyard begrafenissen zijn onaanvaardbaar, omdat
een groeiende bevolking is om het land nuttiger te
gebruiken. Begrafenissen kan Ghosts maken door een
Ziel niet vrijgeven. Graveyard begrafenissen worden
begunstigd door kwaad elitaire pronken: Dure doodskist,
dure Grafsteen, pompeuze aangelegde mausoleum.

Conserveringsmiddelen in voedsel te stoppen lichaam van ontbindend stoppen hergebruik van graven. Graves
aanzetten tot misdaad, beroven en vandalisme. Verwaarloosde graven trekken ongedierte, .. ze zijn
schande.

Geen nieuwe begraafplaatsen. Bestaande Graveyards zijn gesloten en opgegraven. Resten moeten
worden gecremeerd en verspreid over het Crematorium tuin. Het land is om te worden gebruikt voor
andere doeleinden.

Crematie is de enige aanvaardbare vorm van de begrafenis!
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Dag des oordeels een deel van de 'cyclus van begin en einde en recycling' (Dag 2) . Het
is de 2e fase van de Afterlife.
Een ziel wordt vrijgegeven door te bidden en crematie. Een verwelkomd Soul wordt dan ondervraagd door 1 GOD:

1 GOD wil uitgelegd wat de kennis van de persoon voortdurend heeft opgelopen en
hoe deze kennis is gebruikt ten behoeve van de lokale leefomgeving, milieu en de
gemeenschap.
1 GOD wil legde uit hoe zijn laatste boodschap werd geluisterd, Aplied en afgekondigd. 1 GOD wil
dat iedereen de boodschap te horen en ernaar leven. 1 GOD is aan het kijken!

Duizenden jaren van Evil komen tot een einde. 1 GOD wil legde uit hoe de
persoon geholpen Cage Evil.
Notitie ! Een ziel kan geen gebruik maken van excuses, spelen dom of liegen 1GOD.

Na het verklaren van een Soul wordt geprezen door 1 GOD om zijn goede
daden en berispt voor Tekortkomingen. Een ziel verhuist naar de Purity
Scales.

Voorbereiding voor Judgmentday!
Meer dan leren; zoeken, te verwerven, gelden Kennis al uw leven. Gebruik maken van alle
kennis in harmonie met jezelf, familie, gemeenschap en het milieu te leven. Geef vervolgens
Life ervaringen als Knowledge Continuity (Familie, werk) .
Lees, volg (Herhaaldelijk lezen, op te vangen, denken, dan doen) , promoten (vertel iedereen) de
" Wetgever Manifest " 1 GOD s nieuwste 'Message'!

Negeer alle andere religieuze publicaties.

WEES GOED PUNISHEVIL
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Een 'Purity Scale' weegt Ziel goede daden en het is slechte daden. Het maakt een Soul
herbeleven deze daden. A Soul's Life ervaringen worden overgebracht naar de Purity-Scales:
Left side maatregelen Goed daden
Rechterzijde maatregelen onrecht

De linkerkant naar beneden ( eee ) je meer gedaan Goed .
Je ziel herbeleeft alle goede dingen die je deed en het goede gevoel dat de ontvanger van uw goede
daad voelde. Je ziel zal niet alleen herbeleven het goede gevoel dat de ontvanger van uw goede daad
gevoeld, maar ook de vreugde van zijn / haar familie, vrienden en huisdieren gevoeld. Uw goede
gevoelens kan worden verlengd met gebeden van ontvanger van uw goede daad te vragen 1
GOD naar het vermenigvuldigen herbeleven goed ervaring.

De rechterzijde naar beneden ( eee ) je meer gedaan Slecht daden.

U zult het lijden en de pijn je slachtoffers gevoeld herbeleven. Je zult niet alleen het lijden en de
pijn van uw directe slachtoffer, maar ook het lijden en de pijn van de indirecte slachtoffers
herbeleven (Familie, vrienden, huisdieren ..) .
Uw pijn kan worden verlengd door de gebeden van de slachtoffers vragen 1 GOD vermenigvuldigen herbeleven
slecht daden.

Bv John Howard de Bully uit Down Under. Een tiran die 4 landen binnengevallen met zijn
criminele Mates. Ze verkracht, gemarteld, verwond en gedood (Baby's, kinderen, moeders,
vaders, grootouders) 10's van duizenden mensen. Verwoest en geplunderd werkplaatsen,
scholen

en woningen verlaten van 100's van duizenden mensen dakloos en miljoenen werden
vluchtelingen. Evil Johnwill herbeleven elk en iedereen lijdt al miljoenen van hen. Bewaarder
Guardian baden, vroegen ze 1 GOD om onze Herbeleef Bad Prayer te luisteren.

Wanneer de herbeleving stopt Soul' s huidige geheugen
gewist en overgebracht naar een

Life Xperiences Vault.
A Soul is nu Reincarnated en gaat een nieuwe fysieke levensvorm.
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Reïncarnatie
Reïncarnatie wordt gebruikt als leertijd door een Ziel zetten om een Engel. Omdat het een leerling
een Ziel is op een leercurve gevoelig voor fouten. Als gevolg hiervan levenservaring misschien niet
voldoen aan haar volledige potentieel. Een soortgelijke levenservaring zal moeten worden ervaren.

Vorig leven ervaringen kunnen worden verkregen van elke vorm van leven
vorm (Bacterie, insect, plant, dier, mens) .
Ervaringen uit vorige levens en onafgewerkte worden gebruikt om de volgende
missie van de ziel te bepalen en waarin het leven vorm is het Reincarnated (Niet
noodzakelijkerwijs mens) .

Een ziel' s Life Ervaringen accumuleren tot er genoeg om de Leertijd
veroorzaken en Angel.
Notitie! Reïncarnatie eindigt wanneer de Soul wordt een Engel
( eeuwig ) met infinitief leven na de dood in HEMEL .

ENGEL
Een nieuw gekwalificeerde Angel wordt verwelkomd in Heaven van 1 GOD , wordt

Eeuwig en gegeven hemel genot 1 st van deze is zijn ' Beschermengel '. Elke keer dat
een nieuwe Angel wordt een eeuwig. Er is een grote meriment (Muziek, zang, dans,
lachen ..) in de hemel.
' Beschermengel ' ( GA) controleren hoe de missie van de ziel vordert. GA
interfereren wanneer een ziel verdwaalde's van haar missie of
gebeurtenissen haar missie bedreigen. GA methoden van interferentie:
geweten, wonderen, visie.
Notitie ! GA's zijn de enige engelen die kunnen maken dat zich gezien
worden door mensen en alle schepselen.
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A Soul en haar fysieke vriend (lichaam) hebben 2 Guardian Angel toegewezen. 1
bewaakt de missie andere proeven (verleiding)
de looptijd van de ziel en haar morele kracht (geweten) . Weersta de verleiding en
luister naar uw geweten!
Een ziel heeft haar missie, een voltooide Beschermengel vertelt het
dat de Dag des Oordeels op handen is.
Folklore beschrijft dit gedrag van een Guardian Angel als een Reaper
of Angel of Death! The Soul verlaagt haar band met haar lichaam.
Flashbacks' optreden van de Soul begint te bewegen in de richting van
een warme, heldere alomvattend licht.

EEN gatekeeper beslist of een Ziel verwelkomen of stuur het terug. Een
Gatekeeper controleert elke inkomende Ziel als het helemaal klaar is met de
missie en is te wijten, om binnen te komen. Moet een missie onvoltooid de Ziel
gaat terug in het lichaam (Geen lichaam om terug te gaan, wordt een nieuw
lichaam toegewezen) .

gatekeeper beheren: Dag des Oordeels, zuiverheid-Scale, levenservaringen
Vault en begeleiden Guardian Angel .

Er zijn nog andere Angel ( te complex is om te begrijpen door mensen)

1 GOD 'S uitdijend heelal wil meer Angel!
1 GOD is wachten om te horen van u!
het hiernamaals Gebed

Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Geloven in een Afterlife

Geloven is er een eeuwige ziel geloof in reïncarnatie Overtuigingen
zijn er Angels voor de glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer dat nodig is!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Overleden
Een overleden persoon heeft een community hiernamaals:

Estate, Kennis Continuïteit, Erfgoed en tradities. Estate
doorgeeft opgebouwde kennis, ervaringen, erfenis,
familie tradities en memorabilia. Estate niet doorgeven
Position (Eindigt met de dood), macht
(Eindigt met de dood) , Alle rijkdom gaat in
overheidsinkomsten.
Een overleden persoon die kinderen had opgeworpen (Eigen, pleeg- of geadopteerd)

wordt 'Immortal'! Degenen die dat niet deden, 'Do not'! Kinderen maken je Immortal '!

Studie onderwerp opdracht ( zie Study)
EEN

het hiernamaals

Einde
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