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1 Deus 1 Fe 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo

www.universecustodianguardians.org

7 pergamiños

Visión xeral

Como está escrito, así será.
Diario Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis
fermoso Grazas por 1 Fe dame forza moral
1 A fe dá solucións non egoístas e non violentas.
Abrazarei. 1 Fe con mente, corpo e alma. Faleille
de todos sobre 1 Fe.
Protexerei 1 Deus1 Fe 1 Igrexa contra os cultos
pola gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase para mellorar a forza moral dunha persoa.

Crenza en 1 Deus dálle 1 Fe. Absorber 1 Fe para que poida tocar o teu
corazón e converterse nunha parte permanente do teu pensamento.
Pensa e vive,1 Fe cada día todos os días. Imos1 Fe inflúe nas túas
accións, sexan conscientes ou subconscientes. Persoas con 1 Fe son
benditos, 1 Deus encántalles.

Desprazamento 1: Crenza

Oración de afirmación

Ahí está 1 Deus ¡quen é El e Ela!
1 Deus creou 2 Universo (físico, espiritual) e a humanidade
seleccionada para ser Custodia do Universo físico.
A vida humana é sagrada dende a súa concepción e hai a
obriga de multiplicar.
A humanidade é buscar e adquirir coñecemento e aplicalo. O Manifesto
Law Giver substitúe todas as mensaxes anteriores1 Deus enviado! Os
números son importantes e numerosos7 é divino! Hai un máis alá e hai
anxos!
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Desprazamento 2: Obrigas

Oración obrigatoria

Adoración 1 Deus, descarta todos os demais ídolos!
Protexa o corpo humano desde a concepción. Longa vida,
busca, obtén e aplica coñecementos. Comparte para
multiplicar e comezar a túa propia familia.

Honra, respecta aos teus pais e avós. ¡Protexe o medio
ambiente e todas as súas formas de vida! Usa o 'Manifesto
do Dador da Lei', difunde a súa mensaxe! Evite e limpe a
contaminación.
Protexa aos animais da crueldade e da extinción.
Deféndete polos atacados inxustamente, desfavorecidos, débiles e necesitados. ¡Dá
de comer aos famentos, refuxia aos sen fogar e aléntate!
Protesta inxustiza, amoralidade, vandalismo ambiental! Faga un
traballo recompensado, sen molestias!

Be Good Punish Evil!
Sexa xusto, dálle un respecto
merecido. Cremate, pecha os
cemiterios! Vota en todas as eleccións.
Desprazamento 3: Privilexios

Solicite Oración

¡Aire limpo e respirable! Auga potable e filtrada.
Comida saudable e alimentaria! Roupa de protección e accesible.

Refuxio hixiénico e accesible. Traballo premiado!

¡Expresión libre con restricións morais! Adorar e crer 1 Deus!
Ten unha comunidade libre e violenta. Recibe xustiza!
Tratamento gratuíto cando está enfermo. Educación gratuíta!
Compañeiro, comeza a familia! Ten unha mascota!

Ten goberno elixido libremente! Recibe respecto!
Remata con dignidade!
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Desprazamento 4: Fallos

Oración fallida

Adicción Canibalismo Envexa Perxúdio Saqueo Vandalismo egoísta
Desprazamento 5: Virtudes

Oracións de virtudes

Só adorar 1 Deus e sempre castiga o mal! 1st Aprende,
logo Ensina e continuidade do coñecemento. Protexa o
medio ambiente e harmonízate co hábitat. Sexa
cariñoso, fiable e fiel.
Ten valor, compaixón e perseveranza! Sexa
xusto e coidado, comparte, voluntario.
Sexa limpo e ordenado.
Desprazamento 6: Khronicle

Oración do Patrimonio

Árbore xenealóxica de Human

Semana 1 Creación> Nacemento dos humanos

Antigos tempos para -2.100 anos> 1st Civilizacións

Pasado distante -2.100 a -1.400 anos> Pasado
medio -1.400 a -700 Anos> Pasado Preto -700 a
-70 anos> Tempos actuais -De 70 a 0 anos>
Nova era de 0 anos en diante: Profecía

Desprazamento 7: Alén

Oración da alma

Alma, pena,
Oración do alma, oración do pesar, revive a mala oración, revive a boa oración

Cremación, camposantos, día do xuízo, gardián, escalas
de pureza, reencarnación, experiencias vitais bóveda,
anxo da garda, segador

Falecido

Como está escrito, así será.
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