1FAITH Prawodawcy Oczywisty

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

Wiara fundamentem moralnym człowiek buduje swoje życie na. Wiara jest siłą moralną, wiara
jest nadzieja, że pomaga nam zrozumieć, dlaczego żyjemy.

Wierzenia: przewijanie 1! Fundacja 1FAITH.

Wierzenia kustosz-Guardian:
1 Jest 1GOD który jest zarówno HE & SHE

2 1GOD stworzony 2 Universe & wybrany do ludzkości
być Kustosz fizycznego Wszechświata

3 Ludzkie życie jest święte od poczęcia i istnieje
Obowiązek mnożyć
4 Ludzkość jest poszukiwanie i zdobywanie wiedzy następnie zastosować go

5 Prawo-Dawca Oczywisty zastępuje wszystkie poprzednie

komunikaty 1GOD wysłany

6 Liczby są ważne i 7 jest boska
7 Jest Afterlife & istnieją anioły

AFIRMACJA - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st nazwisko) chce, aby potwierdzić swoje przekonania:
Jest 1GOD który jest zarówno He & SHE

1GOD stworzony 2 Universe & wybrany ludzkość będzie Kustosz
fizycznego Wszechświata
Ludzkie życie jest święte od poczęcia i istnieje obowiązek
pomnożyć
Ludzkość jest poszukiwanie i zdobywanie wiedzy następnie zastosować go
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Prawo-Dawca Oczywisty zastępuje wszystkie poprzednie wiadomości 1GOD wysłane
Liczby są ważne i 7 jest boski istnieje życie pozagrobowe i istnieją anioły na chwałę 1GOD
& Dobro Ludzkości

Ta modlitwa jest powiedziane w domu sam lub z rodziną raz w tygodniu (dzień 1). Recytowane w
zgromadzeniu.

Afirmacja 1: Jest

1GOD który jest zarówno ON ONA

Wiara w 1GOD jest absolutny brak zwolnienia. Przez tysiące lat
1GOD wielokrotnie wysłał tę wiadomość. 1GOD jasno do kompromisu pisarza lub
odchylenia jest niedopuszczalne i będą rozpatrywane na Judgment-Day.
W ciągu 1GOD jest dodatni i ujemny HE SHE. Gdy 1GOD
stworzył wszechświat fizyko-ujemna dodatnia HE & SHE rozdzielono. Przez to
rozdzielenie 1GOD stworzony pragnienie dodatnią ON
& negatywny ONA dołączyć, uzupełniając się nawzajem całość staje.
1GOD związku z tym oczekuje szacunek idolatrii 1GOD absolutna, bez wykonywalnych mptions. Posiadanie
innych idoli jest lekceważące. 1GOD odbędzie disre- spectful ludzie odpowiedzialni, w życiu i
śmierci.

Doradzać: nie złość 1GOD!
Gdy 1GOD stworzył Wszechświat fizyczny-dodatnie ON & negatywny
ONA byli rozdzieleni. To oddzielenie utworzone pożądanie w ON i stanie się ona (kumpel) , Stając się
w całości. Całości jest potrzebny do przetrwania Gatunek. Gatunek przetrwanie jest najważniejsza.

Kochać i czczenia fałszywych bożków jest obraźliwe 1GOD , Wizerunki fałszywych bożków nie
mogą być używane w kulcie religijnym. 1GOD osób chce udowodnić, że nadszedł szlakiem
ewolucyjnej tyle daleko, aby oprzeć fałszywych bożków. Rozmontować swoje symbole, sanktuaria
i miejsca kultu.

1GOD ogląda.
1GOD który jest zarówno HE & SHE stworzony HE & SHE równe. ON ONA
uzupełniają się wzajemnie i potrzebują siebie nawzajem, aby być kompletny i przetrwanie gatunku. kiedy
ludzki ON & człowiek ONA łączą się ze sobą, są w stanie 1GOD podobieństwo. To nie jest możliwe,
„Sexual-niepełnosprawności

(Dzieci molestująca zmieszany, płci, tej samej płci) cierpiący. Sexual- niepełnosprawności są
poddawane kwarantannie, aby chronić je i chronić dzieci.

Fałszywe bożki są ludzie, żywe lub martwe, istoty lub inne rzeczy, których
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wizerunek lub obraz są przeceniać. Na przykład

Fałszywe bożki: Krzyże, człowiek na krzyżu,
osoba z nadwagą, ers ołowiu Cult, posłańcy (Mesjasz,
prorok, syn Boga) lub ich matka, święci
(męczennik) , Pół zwierzę istoty pół-człowiekiem, watażków, rośliny, zwierzęta, krajobraz (Groty
skalna tworzenie) , elementy (wiatr) lub obiektów pływających poprzez fizycznego wszechświata
(słońce, księżyc, planety),
sławni ludzie (nośników) wytwory ...

Kiedy ubóstwiać, módl albo uwielbienie, jest 1 Wybór: 1GOD !!!

HE & SHE konkurują ze sobą jest źle. ON ONA
konkurują ze sobą w pracy, w domu lub w społeczności cofania roll-modeli jest źle. Kabina
cofania jest źle zaprzeczając
1GOD użytkownika Projekt.

HE znęca i / lub rani ona jest złego traktowania i / lub zranienia 1GOD
( 1GOD” ona jest część) , ONA znęca i / lub ból HE znęca i / lub zranienia 1GOD (1GOD”
s ON część) , Nie maltretować i / lub zranić
1GOD !
1GOD użytkownika

Projekt: ON ONA
ON jest
założyć
Ojcem,
rodzinę!
Dostawcy / Protector.
ONA jest Matką, opiekunów / domową.

ON & ONA mecz się w niebie!

MUSI ZROBIĆ :
Ubóstwiać, módl się i cześć 1GOD , tylko 1, zarówno HE & SHE!
Kustosz-opiekun błędnych pomóc ludziom znaleźć i ubóstwiać, módl się i uwielbienie 1GOD ! ( Uwaga!
Zastosowanie Challenge nasz) Zreformowany i teraz nowy kustosz-Stróża są przyczyniły się do
recyklingu i wyrzucić wszystko, co przypomina im o przeszłości „fałszywie Idols”. 1GOD ogląda!

Wizerunki fałszywych bożków nie powinny być używane w kulcie religijnym. 1GOD

ludzkość chce udowodnić, że ewoluowała wystarczy. Oprzeć fałszywych idoli i
demontaż ich symboli, sanktuaria i miejsca kultu.
Nie ma miejsca dla fałszywych bożków. Mają być opór i unikał. Nie módl się, wsparcia lub
pokazać podziw fałszywych bożków. Gwiazdy są
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najnowszy rodzaj fałszywych bożków. Najbardziej naganne jest idolization gwiazd.
Wizerunki fałszywych bożków nie powinny być używane w kulcie religijnym. Te pogańskie symbole
mają być zdemontowane (Recykling wszystkie kukły fałszywych bożków rzeźb, Digital-obrazy,
biżuteria, obrazy, fotografie, publikacje, rzeźby ...) ,

Zburzyć wszystkie fałszywych bożków miejsc kultu (Katedry, kościoły, Kon- Vent, Meczety, klasztor,
Sanktuaria, Świątynie i Synagogi) , Recykling materiałów budowlanych w schroniskach dla
bezdomnych, innych potrzebujących. 1GOD ogląda!

Budynki, ulice, Miasta nazwane fałszywymi bożkami: ich nazwy.
rytuały (Piosenki, muzyka i taniec) , Czczeniem fałszywych bożków, „Koniec”.

UWAGA! A religijne posłaniec nie powinny być postrzegane jako idola. On jest
wyzwolicielem ważną wiadomość nic więcej nic mniej.

1 GOD jest zarówno HE & SHE
HE & SHE komplement siebie i potrzebują siebie nawzajem, aby być kompletny i
przetrwanie gatunku. Kiedy ludzki HE & SHE łączą ludzkie, są one w stanie 1GOD podobieństwo.
Nie jest to możliwe dla dotkniętego niepełnosprawnością seksualnej ( pedofilem,
mylić płci, sama płeć) ,
HE & SHE muszą przestrzegać standardowych społeczność roll-modeli. Roll cofania sprzeczne 1GOD
użytkownika Projektowanie, niedopuszczalne zachowanie.

HE & SHE przyłączyć Holy-Małżeństwa założyć rodzinę,
spełniając swoje przeznaczenie. HE & SHE założyć rodzinę!
Jest ojcem Dostawcy / Protector. Ona jest Matką ekspres Opiekun / Home.
Nie ma krycia, nie Holy-małżeństwo, nie założenie rodziny, nie mieszkają razem, nie
ma dzieci podnoszenie do inwalidztwa seksualnej dotknięty. Są one poddawane
kwarantannie.

Indywidualne mieć niepełnosprawności z powodu seksualnego aberracja genetycznej. Ich
niepełnosprawność wzbudza gniew w normalnych ludzi. Ponieważ ich sens, aby być
zagrożeniem dla dzieci i gatunku. Są one poddawane kwarantannie (Opieki ochronny) aby
chronić je od społeczności (Gniew, przemoc) I aby chronić społeczność z ich nienaturalne
zachowania. To normalne, że czują wstręt i obrzydzenie, gdy widzi seksualnego diability wska-
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indywidualnej,. 1GOD dał normalni ludzie tego instynktu, aby chronić nasz gatunek , Rodzice
mają obowiązek trzymać dzieci z dala od seksualna disabi- lity dotknięty. Rodzice wspierające
samą marriiage płci. Są zdeprawowany nienadające się rodzice. Kustosz-opiekun Shun i
wstyd.
HE & SHE są jednakowo (7_7 zasada) reprezentowane na 1FAITH & UCG komisji. Jak
powinny być na wszystkich komitetów.

1GOD stworzony jako syn HE & SHE jak córkę. To sprawia, że każdy HE syn 1GOD & każdy
ONA córką 1GOD. Ktoś twierdzi, że jest jedynym synem 1GOD to fałsz.

1 GOD -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe Matki i Ojca
Universe 1 & jedynym idolem dla mnie wielbić Ślubuję mieć
żadnych innych idoli
Będę unikać wszystkich fałszywych Idols i recyklingu swoich symboli
Postaram się zrehabilitować wszystkich błędnych Souls na chwałę 1GOD
& Dobro Ludzkości

Pokaż swoje uwielbienie dla Stwórcy!

WYZWANIE - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Twój najbardziej
pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st imię)
Wnioski o pomoc z konwersji nieświadomych niewierzący pomóc

niewierzącego uzyskać przekonanie 1GOD 1FAITH 1Church Dziękuję za to
doświadczenie o udział w prowokacji Postaram się zrobić więcej wyzwań dla
chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana w konfrontacji z ignorant niewiernego!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Afirmacja 2: 1GOD Utworzony 2 Universe & wybrany ludzkości stać

Kustosz fizycznego Wszechświata.
Gdy 1GOD stworzył wszechświat został podzielony na 2 części: „Physical-Universe” (PU) &
The 'Spiritual-Universe' (SU) , Nasz organizm żyje w „P-U”. Nasze dojazdy Dusza (Reinkarnacja)
między obu Wszechświatów, aby zakończyć się pobytem w «duchowego Wszechświata»
jako Anioł
(Nieśmiertelność) , Organizmu nieśmiertelność przychodzi poprzez skojarzenia, mnożenie i mający /
wychowywania dzieci.

1GOD utworzonych pulsujący, jasny, ognisty 'Sun-Stars'. Są Sun Gwiazdy urodziła
orbicie Planety tworzenie Solar-Systems.

1GOD stworzył fizyko-Universe nieco niedoskonały. 1GOD
stworzyła cykl ' Począwszy & Koniec i recykling” ( B & E & R) ,
Wszystko w rozwijającej fizycznym wszechświecie ma swój początek i koniec o
resztki recyklingu. Ta wada i cykl „B & E & R doprowadziło do powstania"
Evolution.
1GOD stworzony „Ewolucja”, aby upewnić się, że ich jest w toku zmian zachodzących we
Wszechświecie. Ludzkość musi zaakceptować, że zmiana jest w toku, zawsze! Ewolucja
działa za pomocą „Trial & Error” w celu sprostania wyzwaniom. Ludzkość jest Evolution
„plagiat”.

Uwaga! 1GOD nie pobiera praw autorskich. Nie powinno ludzie
(chciwi pasożytnicze spekulanci praedatory) MS / R6

Wszystko, co jest częścią B i E cyklu i R ma podane część oryginału duszy. Dusza zachowuje
zarówno Universe połączony ze w kontakcie z 1GOD.
1GODs' Procedury stosowane przy tworzeniu zarówno wszechświata, prowadź nas, co do których
procedury muszą stosować się do życia. Śledzić 1GODs' przykłady !!!

1GOD stworzony przez projekt niedoskonałym wszechświecie. Należy przyjąć, że nic nie jest
idealne (Doskonałość nie jest możliwe) , Idealny jest abstrakcyjne, nierealne. 1 osoba jest
doskonały jest niedoskonała innej osoby.

1GOD stworzył wszechświat w 6 dni, 7 dzień był Rest-Day.
1GOD dawać przykład praca 5 dni w dniu 6 ocenić swoją pracę, wykonaj dowolną niedokończone pracy i
planu następne tygodnie pracy. Dnia 7 spoczynku cieszyć się życiem mają Fun-Day, módlcie się,
towarzysko, odwiedzić Gathering.
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1GOD stworzony „Evolution”, aby upewnić się, że ich jest ciągłe zmiany zachodzące we
Wszechświecie. Ludzkość musi zaakceptować fakt, że zmiana jest w toku, zawsze!
Ewolucja działa poprzez dostosowanie do zmiany i niedoskonałości.

Ludzkość jest użycie ewolucji jako mentora.

1GOD dał wszystko na opak "Survival-instynktu. Gdy chemia rację Evolution
rozszerzony (Rozwinęła) survival- instynkt inteligencji. Zdolność do dokonywania
wyborów, logikę, rozum, ..

cud EVOLUTION 1GOD za !!!
Stale rozszerzający się „PU” potrzebne „Powiernik”. 1GOD
Szukano i znaleziono planety, która rozwinęła się bardziej niż jakakolwiek inna.

planeta " Ziemia' naszych " Dom'.

∞

matematyczny
zrozumienia.
1GOD
Być Kustosz
wszechświata
specie musi
miećstworzył nowy gatunek na Ziemi, który
miał tę umiejętność, zrozumienie: Humans.

1GOD utworzona 3 specie (Rasy) wersje Evolution i bezczelnie ewoluowały 1 więcej. Afrykańska,
Europejska, Mongolska & Evolved. 1GOD jest zadowolony z 3 + 1 Races. Ludzkość powinna
utrzymać 1GOD szczęśliwy i zastosuj „integralności rasowej”.

' Rasowa-Integrity "!

3 + 1 rasy są równe, ale
różne.
Mieszane rasy są obrazą 1GOD! Mieszane rasy podważyć
1GOD Designerską. Jako dumny ze swojego Race jest parzeniem i pomnożenie w
swoim Race: RASOWA - UCZCIWOŚĆ ! ! !
1GOD utworzony w dniu 6 ludzkości stać Kustosz fizycznego wszechświata. 1GOD oczekuje
ludzkość będzie kustosz miejscowego Habitat & szerszym Środowiska. Odnosi się to
do naszej planety, księżyca i wszystko w fizycznym wszechświecie.
Wszechświat utrzymuje się rozwija, więc powinien ludzkości. 1GOD ludzkość chce się oddalić
w kosmosie (Przeglądaj i kolonizacji) I poza naszym układem słonecznym obejmując wszystkie
fizycznego Wszechświata. Aby spełnić nasze 'Destiny, nie musi być „Holy-małżeństwa”
kontrakt, a następnie kojarzenia i pomnożenie. Wzrost populacji Space Exploration
&-Kolonizacja są ludzkości „Przeznaczenie”.
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Być Powiernik trzeba dbać, zrozumieć i zharmonizować z lokalnym Habitat &
większego Środowiska. Ludzkość jest niedostatecznie znieść współzależny ekosystem.
„Zmieniamy 1 rzeczą i ewolucja zareaguje zmieniając wszystko (-E łańcuch / System) inny
depen- wgniecenie na 1 rzeczy”.
Obecnie wydajność ludzkości jako Depozytariusza jest słaba. 1GOD jest
skonsternowany ! Ludzie, którzy są odpowiedzialni za 1GOD użytkownika Najpiękniejsza
Creation chory Planet Earth & unlivable mają zostać zrehabilitowany: MS / R7

Zero tolerancji dla zanieczyszczających: AIR ~
SOIL ~ WATER & SPACE !!!
Marnowania zasobów i energii dla konsumentów „bezużyteczne śmieci” & idle „Rozrywka”
musi się skończyć! Zasoby, Energia i „know-how” mają być przeznaczone na
Space-Exploration & kolonizacji ludzkości Przeznaczenia! Edukacja musi skupić.
Zrozumienie środowiska Evolution, przestrzeń-Travel & rozszerzający się wszechświat jest
niedoskonały fizyczny nowy ostrości.

MUSI ZROBIĆ :
Poszanowanie 1GOD użytkownika Konstrukcja Wszechświata. Śledzić 1GODs' przykłady !!!

Studia cyklu ' Począwszy & End & Recykling'.
obserwować " Ewolucja "W jaki sposób dostosowuje i przetrwa przez niedoskonałości i wyjątkowości. Myśleć
o ' Przyczyna i Skutek ' * przed podjęciem działań.

* Wszechświat fizyczny wykorzystuje Cause & Effect. Na małą skalę jakakolwiek
zmiana miejscowego Eco-system ma wpływ na innych częściach ekosystemu.
Przyczyna: Korzystanie „chemiczne Insektycydy”

Efekt: Zmienia łańcucha pokarmowego zmniejsza zapylenie roślin, tworząc
mutacje, stając się zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.
Akcja: Wymienić insektycydy chemiczne z naturalnych środków owadobójczych.
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Przyczyna: Wzbogacanie uranu-!
Efekt: Śmiertelnie promieniowanie. Największym zagrożeniem dla człowiek-Survival!

Akcja: Stop-Badań Jądrowych! Zamknij jądrowe-ów! Zamknij kopalnie uranu!
Klatka Nuclear-naukowiec, MS / R7 ,
Przyczyna: Palący się węgiel!

Efekt: Dławiąc Humans & Animals. Największe ryzyko człowiek-zdrowie!
Akcja: Zatrzymać spalania węgla. Zamknij kopalniach! Zaskarżyć,
MS / R7 wszyscy moi pracownicy, właściciele kopalń węgla kamiennego, transportery, palniki elektrowni
węglowych !!!!

Przyczyna: Rośliny GM rośnie!

Efekt: Alter genetyki całych Foodchain tworzenia mutacji. zakłócanie 1God designerską!
Największym zagrożeniem dla Ludzki projekt!
Akcja: Shire niszczy upraw i .scorches gleby do 3 lat. Klatki GM naukowców
Seed-Producentów i nasion Hodowcy! MS / R7
Przyczyna: Konsumpcjonizm tworzenia Garbage!

Efekt: Zanieczyszczających gleba i woda: Robactwo i plagi owadów: emisję gazów!

Akcja: Zaprzestać produkcji, zakup jednorazowych i non-essentials (Dżonka)

Przyczyna: Przemoc wobec Życia (Człowiek, zwierzę) I Środowisko!

Efekt: Nędza, cierpienie, urazy, śmierć i zniszczenie!
Akcja: Powstrzymania przemocy i ściganie winnych! MS / R1-7
Przyczyna: Kapitalizm!

Efekt: In-Just, uszkodzony, samolubnych, elitarnych, przeciw 1GOD!

Akcja: Spekulantów klatce MS / R6 , Konfiskaty majątku prywatnego właściciela. Konwertuj na cron
( Społeczność Run Własnością not-for-profit) !

Przyczyna: Komunizm!
Efekt: In-tuż, niekompetentny, skorumpowany, Anti- 1GOD!
Akcja: Wymień rząd z testowych wybranych kandydatów. Wymień podmioty
państwowe z cron !
Przyczyna: Heridatory Tyrania!
Efekt: W-Just, niekompetentnego, skorumpowanego, bogactwo apartheidu, przeciw

1GOD!
Akcja: Wymienić tyranii z testowych wybranych kandydatów. Wymień bogactwa apartheidu
z socjaldemokracji i sprawiedliwości Cron!
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Przyczyna: Kanibalizm!

Efekt: Klonowanie, Przesadzanie narządy & Body-płyny tworzenia potworów!
Akcja: Zatrzymaj klonowania! Zatrzymaj przeszczep narządu! Zatrzymać transfuzji krwi.

Żyć w „Harmony” ze swoim otoczeniem ...
Istota Kustosz Wszechświata polega „czasoprzestrzeni poszukiwania”. Przestrzeń-poszukiwawcze
prowadzi do „czasoprzestrzeni Colonization”! Oba są ludzkości
przeznaczenie.

Przestrzeń-Kolonizacja potrzebuje „populacyjnych wzrostu”! Wzrost populacji przychodzi poprzez
„Holy-małżeństwa”, krycia i pomnożenie! Uwaga! Nie stosuje się do niepełnosprawności seksualnej ( tego
samego rodzaju,...) cierpiący.

Rozszerzający się Wszechświat potrzebować więcej 2 opiekunów i aniołów. Niech nic nie
zakłóca misji życia doświadczenie twojej duszy. Świętować: 8.1.7 , Wszechświat dzień CG
Kalender, Fun-dniowe tematy

Kustosz Strażnik używać ich lokalnej Gathering jako hub dla obowiązków powierniczych. Pro
działanie i czynności związane ze zmianami klimatu, eko-systemu, przyrody, roślinność i
przetrwania człowieka na środowisko. Pro nie- działanie przemoc i działania, raportowanie
przemocy wobec ludzi, zwierząt i środowiska. Pro działanie non-profit i działania, establish- ing
Cron, promować i wykorzystywać je. Akcja i działania:
Działanie przeciw zanieczyszczeniom i działania, począwszy od rodziny, społeczności, ...
Przeciw akcji i działań śmieci, począwszy od rodziny, społeczności, ... Anti akcji i działań śmieci,
począwszy od rodziny, społeczności, ... Przeciw działania junkfood i działań , począwszy od
rodziny, społeczności, ... Anti akcji i działań niemoralności, począwszy od rodziny, społeczności
,.
Dla wszystkich działaniach Prawodawcy Oczywisty jest wykorzystywany jako przewodnik , Kustosz-opiekun
rozpocząć gromadzenie, uczestniczyć go i przynieść gości. Oni wybierają oświadczenia Starszych (7HE /
7SHE) , Starsi tworzą komitet

(Klan) , Kustosz Strażnik przyłączają się do organizacji, tak aby dostosować je do z
Prawodawcy oczywisty.
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1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

WSZECHŚWIAT -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) dziękuje za wybranie
Ludzkość Zastawy być kustoszem Ziemi zastawów kolonizować
wszechświat i być jej opiekun prosi o pomoc w wypełnianiu ludzkości
przeznaczenie dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest używana, gdy są potrzebne i na wszechświat dzień!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Przed czasoprzestrzeni kolonizacji przychodzi czasoprzestrzeń eksploracji. Każda prowincja
zbudować i umieścić na orbicie jest „kosmodromu-poszukiwawcze” (SX P) , , Wszystko
badanie rozpoczyna się od SX p” s.

Kosmos i kolonizacja potrzeba rządzi się Trybunał przestrzeń-Exploration (S-XC) , A Space
Exploration-Court jest skonfigurowana do utrzymania Space Exploration & prawo kolonizacji. S> XC
orzeczenia są wiążące dla wszystkich prowincjach !!!

S> XC (kosmos Exploration Court)
Kosmos i kolonizacja potrzebują zasad
(prawa) to sąd Przestrzeń-poszukiwawcze. S> XC podtrzymywać
Space Exploration & prawo kolonizacji.
S> XC orzeczenia są wiążące dla wszystkich prowincjach !!!

Ten sąd ma 7 sędziów (1 z każdej prowincji) , Wyrok przychodzi głosowaniu tajnym-&
większością głosów. Minimalna większość 4/7.
Przepisy wewnętrzne przestrzeni (1) zaspokoić Ziemi Space & ziemskiego Księżyca. Przepisy
kosmosu (2) zaspokoić Planet Exploration & kolonizacji.

Jeśli Województwo łamie prawo Przestrzeń-Exploration jest ścigane. Osoby zaangażowane
uzyskać ścigane. Sprzęt używany w zbrodni jest skonfiskowane i podane do uczciwych
prowincjach (równe udziały) ,

Prawodawcy sprawiedliwości jest regułą w każdej części wszechświata.

Dla chwały 1GOD i dobra ludzkości !!!
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S> X U. 1 ( Przestrzeń wewnętrzna)
Kosmos / kolonizacja potrzebują zasad (prawa) które są przestrzegane i egzekwowane przez sąd
Przestrzeń-Exploration ( S> XC) , Przepisy wewnętrzne przestrzeni
(1) zaspokoić Ziemi Space & ziemskiego Księżyca.

Kwarantanna SX-Law
Nic nie może być sprowadzony na Ziemię! Wszystko sprowadzone z przestrzeni
jest na kwarantannie kosmodromu-Exploration
(SX P) , Osoby zaangażowane łamanie tego prawa dostać, MS / R7

Satelity SX-Law
Każda prowincja ma prawo do prywatności! Satelity z innych prowincjach
najechać ten prywatność. Satelity obcego w prowincjach Inner Space są
konfiskowane, zdemontowana i może być zniszczone.

SX Moon-Law
Ziem Księżyc ma ograniczeń dla górnictwa, kolonizacji i wojsko. Osoby
zaangażowane łamiąc prawo to dostać, MS / R7
Województwo (E) zaangażowany w łamanie tego prawa mają swoje ' SX
p” zamknąć na 70 lat. Cały sprzęt używany łamanie tego prawa jest
skonfiskowane i równo podzielone przez uczciwych prowincji. SX p

S> X U. 2 ( Przestrzeń kosmiczna)
Przepisy kosmosu (2) zaspokoić Planet Exploration & kolonizacji.
Oni są przestrzegane i egzekwowane przez Space-Exploration Trybunału.

Poszukiwania SX-Law
1-te XC (1 Badanie zakresie zastrzeżeń) planety lub księżyca idzie do prowincji, która buduje
trwałą bazę załogowych. 1-ci XC uprawnia do 1/7 planety. 1-ta powód dzieli planetę w 7
obszarach, wybiera 1 z obszarów. 2-te wierzyciel wybiera 1 z 6 pozostałych obszarach ... 7.
wnioskodawca dostaje ostatni obszar. Po zbierane, obszary nie mogą być zmieniane.
Zmiana obszarów jest łamanie prawa 1st XC. Obowiązkowe Zdanie: winny Prowincja traci
prawo do poszukiwania planety do 70 lat. Cały sprzęt używany do tej działalności przestępczej
ma być konfiskowane i równo podzielone przez uczciwych prowincji. Osób zajmujących się
popełnienie tego przestępstwa MS / R7
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SX Planet Moon-Law
Planety Księżyc należy do Prowincji że 1 buduje załogowej bazy na niego. To nie jest dzielony z
innymi prowincjami! Gdy baza księżyca się niewykorzystane (Ze względu na zaniedbania, ...) każda
inna prowincja może poruszać się i domagać się Księżyc. Naruszenie planety Księżyc ustawy winny
Prowincja traci prawo do poszukiwania planet Księżyca przez 70 lat. Wszystko SPRZĘTU ment
wykorzystane do tej działalności przestępczej ma być konfiskowane i równo podzielone przez
uczciwych prowincji. Ludzie z naruszeniem dostać MS / R7

SX wewnętrzna i zewnętrzna w przestrzeni zgodnych przepisach:
Ziemia Księżyc SX-Law ( przestrzeń wewnętrzna) nie ma zastosowania do innych skolonizowanych
Planet księżyce (przestrzeń kosmiczna) !

SX wewnętrzne i przestrzeni kosmicznej prawa kompatybilne:
SX Prawo Kwarantanna ( przestrzeń wewnętrzna) jest stosowana do każdego skolonizowane planety (przestrzeń
kosmiczna) !
SX Satellites'-Law ( przestrzeń wewnętrzna) jest stosowana do każdego skolonizowane planety (przestrzeń
kosmiczna) !

Wszechświat powiernicze Guardians dziękuję 1GOD 'Do tworzenia najpiękniejszą
Universe & co ludzkość jest kustosz.
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Afirmacja 3: Ludzkie życie jest święte od poczęcia &

istnieje obowiązek mnożyć.
HE obligacje spermy z jajkiem ciąży SHE (życie człowieka) commen- CED. Ludzkie życie jest
święte, dlatego musi być chroniony przed phy- SICAL zagrożeń i zła moralnego. Przerwania
ciąży (Poronienie) jest kill- ing jest Anti-1 PAN BÓG. Aborcja jest najbardziej ohydna zbrodnia
Zło i tchórzliwy człowiek może popełnić !!! MS / R7
zagrożenia ( niebezpieczeństwa) do dobrego samopoczucia i przetrwania ludzkości pochodzą z
ludzkich drapieżników (Addiction-dostawców, dziecko-molestujący, pomyłek sed płci, tej samej płci,
mordercy, sprawcy, spekulanci, ...) , Środo- wiska ma obowiązek zawierać tych zagrożeń. Rodzice i
Nauczyciele mają tu szczególny obowiązek.

Wykonanie jest planowane zabójstwo życia ludzkiego (Aborcji, Assassinat- jon kara śmierci) Zabijanie
czy przez rząd, wojsko, Swobodne bojowników DOM (Separatystami) Fałszywe Kulty
religijne, (terroryści) , Crimin- ALS, ścigania lub cywilno-zemsta jest Anti- 1GOD. Każdy persyn ma obowiązek moralny lądowa, aby zapewnić każdy zabójca jest ścigany.

ZERO TOLERANCJI do zabicia! ! !
Zabicie człowieka jest niewybaczalne !!!

ZABIJANIA Angers 1GOD !!!
Samookaleczenia zabicie (Eutanazja, samobójstwo) jest oznaką słabego umysłu i słabego
ducha. Jest to życie-przeżycie dla duszy. Inni ludzie nie powinni ingerować, chyba że istnieje
zagrożenie dla innych. 1 PAN BÓG zajmie to na Judgment-Day. Pomagając osobę do
zabijania samookaleczenia jest dopuszczalne, o ile właściwy sąd uznaje, że istnieje śmierć
życzenie. Dotkliwe cierpienie jest torturą. Skończ to!
Inne zagrożenia dla dobrego samopoczucia i przeżycia człowieka życia pochodzą z:

Klimat, ( zbyt zimna, zbyt gorące jest zbyt sucha, zbyt mokra) używać ochronno-Odzież
schronienie. Osoby, Shire & Province muszą współpracować.

Creature-drapieżniki, ( Psy, moskitiery, rekiny, węże,
,,, ) świadomość i kontrola wspólnotowa jest niezbędna. Shire musi działać
odpowiedzialny. Osoby muszą być czujni i zdrowym rozsądkiem.

Modyfikacja genetyczna, ( Bakterie, ptaki, enzym, grzyby, owady, ssaki, nasiona,
wirusy ...) obraźliwy 1GODs' Projekt. zmiany GM
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ekosystemu i łańcuch pokarmowy. Stop 'GM' Badania, rozwój i ścigania naukowców,
hodowców. MS / R7
Mikroskopijne-drapieżniki, ( bakterie, grzyby, kiełki, wirusów, ...) są niewidoczne zagrożenie,
ale może być najbardziej niebezpieczny. Czystość, porządek, szczepienia, diety, higieny
osobistej, kwarantanna, kontrole zdrowia ludzi i zwierząt, pomaga. Rodzice, Nauczyciele, Shire
& Province muszą współpracować.
Zanieczyszczenie, ( jednorazowych, odpadów jądrowych, pakowania odpadów
toksycznych, spalanie: węgiel, gaz, olej, uran ...) jest zawarty. Blisko węgiel i kopalnie
uranu, zmniejszyć spalanie oleju i gazu.

Zaskarżyć MS / R7 Węglowych palniki i górnicy, uranium- górników i
wytwórców odpadów nuklearnych.

Zła dieta, no niezdrowe (Alkohol, gazowane, ...) pić, nie niezdrowe (GM wytworzone) jedzenie.
Ścigać dostawców unheal- twego Drink & Food. Shire & Province musi zapewnić każdy ma
zdolnego pod wpływem alkoholu wody i jadalne jedzenie.

Chronić życie człowieka przed niebezpieczeństwami i zagrożeniami !!!

MNOŻENIE
Gatunek do przeżycia osoba fizycznie, psychicznie i emocjonalny atak, posiada 1GOD biorąc pod
uwagę obowiązek kopulacji i mnożyć. Gody i namnażania jest nee- ded do założenia rodziny.
Niespełnienie tego jest antyspołeczne (przeżycie)

zagrożenie dla Wspólnoty. Celibat jest Anti- 1GOD.
Głównym celem dla życia jest do kopulacji i mnożyć. W
przeciwnym razie jest żyć życiem awaryjnym ed.
Niedopuszczalne 1 PAN BÓG, & społeczność. Gatunek
przetrwanie jest najważniejsza.

Społeczność przetrwanie może dyktować przymusowej mnożenia. Sztuczne inseimpedancyjne ale bez modyfikacji genetycznej. Osoba nie musi kolega mnożyć.
Parzeniem i mnożenie w jednostce rodzinnej jest najbardziej skuteczne i korzystne sposób, aby
wywiązać się z obowiązku człowieka i przeznaczeniu. Dobrze funk- społeczności ing używać
urządzenia Rodzina i zasad religijnych mnożyć. Jednostka rodzina jest obsługiwany przez
Wspólnotę. Shire zapewnia bezpłatną lekarskie od poczęcia do śmierci i bezpłatnej edukacji dla
dzieci i osób starszych poprzez " SMEC ' ( Shire Complex medycznej i edukacji) , Hrabstwo ,

domu do rodziny, tradycji ...
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Past wybór „Bride & Groom” oparł się na: elitaryzm, chciwość, pożądanie ... Doprowadziło to do
chowu wsobnego (niepożądany) , Bride & Groom wybór przez środo- wiska jest lepsza. Podczas
1 roku „CE” (Wspólnota awaryjne)
Usługa każdy 17-letnia ONA i 18-letni HE są oceniane (Zdolny do namnażania, zdolny do
rodzicielstwa, integralności rasowej, różnorodność prowincjonalny

) & Wybrany do wprowadzenia umowy a „święty” małżeństwo (HM) ,
Umowa „hm” pozwala na 1HE & 1 SHE do kopulacji i mnożyć. The
„Holy-Matrimony Umowa” ma swój początek i koniec. Zaczyna się na
Wedding-Day przez podpisania. To kończy się, gdy najmłodsze dziecko ukończy
wiek 14. Zerwanie umowy (Cudzołóstwo,...) jest przestępcą. MS / R4-R5

Nie HM dla dziecka-zboczeńca, samej płci &-niejasnym-płci.
Pary tej samej płci i Transgender mieszkające razem nie są jednostką rodziny i nie mogą wychowywać
dzieci. Molestowanie dzieci, osób tej samej płci i confused- dzieci płci podnoszenie popełnienia
przestępstwa (Dzieci molestowanie) MS / R7 ,

Parzeniem i pomnożenie poza „Holy-małżeństwo” jest „Trashy”. Trashy rodzice tracą
dzieci. Dzieci stają się dostępne dla przyjęcia.
Poligamia (Osoba ma więcej niż 1 małżonka) Stół jest unaccep- ludzko-zwierzęce zachowanie jak
przestępstwo. Małżeństwa grupowe deprawacja, im- moralne przestępstwo (Cudzołóstwo) , MS / R4 ,

Pary, które nie mogą pomnożyć (problemy zdrowotne) stać Foster-rodziców.
Mogą kwalifikować się do przyjęcia. Nie stosuje się do seksualnej niepełnosprawności (Idealny dla
całych molestująca, tej samej płci i zmieszany, itp) cierpiący.

Istnieją 4 główne zagrożenia dla „Holy-małżeństwa”, samolubstwa, cudzołóstwo, uzależnień,
seksualne-niepełnosprawności i pornografii. Moral wytrzymałości nad- chodzi z tymi zagrożeniami. Dla
dzieci i siebie mają moralno-siłę.

Mate i pomnożyć przez Gatunek Survival !!!

MUSI ZROBIĆ :
koncepcja jest 1GOD użytkownika Największy cud! ubój
(poronienie) Nienarodzone jest najbardziej ohydna zbrodnia we
Wszechświecie! Największą obrazą 1GOD! Uwaga! Aborcja jest egzekucja! MS
/ R7

podróbki: Ekologiem chcąc chronić roślinność i dzikie zwierzęta, ale wsparcie,
aborcja. Praw zwierząt activitist którzy popierają aborcję są podróbki. Unikają ich!
Wstyd im! Pokaż swój wstręt do nich.
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Zero tolerancji do aborcji, kary śmierci! Odpowiedzialności
w życiu i śmierci.
Egzekucje są planowane zabójstwo ( MS / R7 ) czy przez rząd, wojsko, wolność
bojowników (Separatystami) Fałszywe Kulty religijne
(terroryści) , Przestępcy, ścigania lub cywilno-zemsty.
Każde niebezpieczeństwo, zagrożenie ze zbrodnią przeciw życiu człowieka są rozpatrywane. Wcześniejsze i
obecne Przestępstwa przeciwko Humanlife są ścigane i utrzymywane accoun- tabelę 1GOD na Judgment-Day.

Każda osoba ma 1GOD biorąc pod uwagę obowiązek chronić ludzkie życie od
niebezpieczeństwa:

drapieżniki człowieka (Napastnicy, Rodziny molestujący, homoseksualiści, mordercy,
sprawcy, spekulanci, ...) , istota-drapieżniki (Psy, komary, rekiny, węże, ...) ,
Mikroskopijne-drapieżniki (Bakterie, grzyby, kiełki, wirusów, ...) , klimat (Zbyt zimna, zbyt gorące jest
zbyt sucha, zbyt mokra, ...) , zła dieta (Nie pić, niezdrowe napoje, niezdrowe jedzenie, bez jedzenia,
...) , Każda osoba ma obowiązek chronić święte ciało ludzkie. To twoje ciało chronić.

Każda osoba ma 1GOD biorąc pod uwagę obowiązek zatrzymać rząd tortur &
Wykonawstwo (Zamachy, kara śmierci) , Te rządy z ich pracowników uczestniczących
otrzymują i ścigane. MS / R7
Krajowy przemocy jest niedopuszczalne wspólnota ma obowiązek tutaj.

Zgłosić każdy przemocy Państwo obserwować. Sprawdzić, Wspólnota podejmuje
działania. Stop przemocy start w domu
Każda osoba ma 1GOD biorąc pod uwagę obowiązek żyć zdrowy (Wolne od zanieczyszczeń,
zdrowy dieta, kondycyjne, czystej wody pitnej, ubrania ochronnego i schronienie, ...) , Wspólnota
potrzebuje aby było to możliwe.

Tam jest 1GOD biorąc pod uwagę zobowiązanie do współpracy i mnożyć. Aby spełnić ten
obowiązek HE & SHE wprowadzić „Holy-małżeństwa” umowy. Gody, Holy-Matrimony nie stosuje
się do osób tej samej płci lub niejasnym-płci.

Wspierać koncepcję rodzinę jednostki i Gminnej żyjących. Dla Bride & Groom selekcji użycia
'CE' (Wspólnota awaryjne) usługa. Każdy 17-letnia ONA i 18 lat HE są oceniane (Zdolny do
namnażania, zdolny do rodzicielstwa, integralności rasowej, różnorodność prowincjonalny) I
wybrany, aby wprowadzić „umowy Holy-małżeństwa. Zerwanie umowy (Np Cudzołóstwo) jest
przestępcą.
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Musi uczestniczyć przed i po okresie ciąży i noworodkami
przyjechał a „SMEC” (Shire medycznej i edukacji Complex) ,
Tej samej płci rytuał godowy jest nienormalne, niemoralne, zdeprawowany, disg- usting, odrażający.
Zagrożeniem dla gatunku. Molestowanie dzieci, o takim samym gender & Confused-płci są
niepełnosprawne (seksualny) które stanowią zagrożenie dla ludzkiego-gatunku. W związku z tym
konieczne staje się kwarantannie
(izolować) tych zagrożeń. Pary tej samej płci mieszkających razem na zewnątrz „” SQC

(Płciowe kwarantanny związek) jest niemoralne, zdeprawowany. Tej samej płci i przenoszenia
dzieci Confused-płci jest dziecko, molestowanie, przestępstwo ścigane, MS / R7

Świętować

2.1.7 , Kwitnąć dzień
C GKalender
Motywy Fun-Day

ŻYCIE CZŁOWIEKA -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Twój najbardziej pokorny
wiernej kustosz-opiekun ( 1 st imię)

Dzięki Ci za stworzenie ludzkości Ślubuję do ochrony życia
człowieka od poczęcia Ślubuję zawierać i ukarać żadnego
zagrożenia dla życia człowieka Ślubuję Mate & Pomnóż dla
Gatunek Survival & Space-Colonization dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości

Modlitwa ta jest używana, gdy są potrzebne!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Afirmacja 4: Ludzkość jest poszukiwanie i zdobywanie wiedzy niż je stosować.

Centralnym ośrodkiem kontroli świętego człowieka-ciała jest mózg. Mózg daje
ludzkości wyjątkową inteligencję, wyobraźnię, abstrakcyjne myślenie,
umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność do absorbowania wiedzy i
stosowania wiedzy.

1GOD chce ludzkość
do:

Poszukiwać wiedzy
Zdobywać wiedzę
stosowania wiedzy

Na Judgment Day-1st zapytania 1GOD pyta: Wyjaśnić, co wiem
- występu osoba stale gromadzone i jak to know półka została wykorzystana na rzecz
lokalnego siedliska i całego środowiska.
1GOD chce nas do zdobywania wiedzy i zastosowania wiedzy od kołyski do kremacji.
Szuka Znajomość oznacza chcąc wiedzieć, uczyć się i doświadczenie. Poszukiwania
wiedzy z: Rodzice, nauczyciele, Książki, Prawodawcy Oczywista, Mentorzy,
Internet, ...
Zdobywania wiedzy oznacza uzyskanie wykształcenia, nabywanie umiejętności i
życiowych doświadczeń. Zdobycie wiedzy z: Studiowanie, prosząc, czytania, słuchania,
obserwowania, projekty, próby i błędu, nauczanie, mentoring, ...
Stosowanie wiedzy oznacza, ucząc innych, szkolenie innych i dzielenie życiowych
doświadczeń z innymi. Stosowania wiedzy poprzez: nauczania, stosowania,
przetwarzania, zużycia, utylizacji, ...
Kustosz Strażnik wiara jest najlepszym sposobem poszukiwania, Wzmocnienie & Apply know półkę
jest przez Learn & Teach metody (1 st uczyć się wtedy uczyć) , Udane życie składa się z ciągłego
uczenia się, nauczania i zdobywania życiowych doświadczeń.

Cykl życia nauki i nauczania
Człowiek rozwija się matką do macicy. Rosnący płód
uczy się słuchać i rozpoznawać Jego rodzice głosy. Rodzicom uczyć przez mówienie, czytanie,
krzyczeć, śpiewać, tworzyć muzykę, śmiech, zapoznaje Cing odgłosy zwierząt. Płód zyskuje 1 st doświadczenia
życiowe. Rodzice się zdobyć ich 1 st doświadczenie w wychowywaniu.

19

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

Gdy uczestniczy Shire i Wojewódzki darmowe uczonych edukacji publicznej

uczyć się poprzez badania, zrozumienia, zrozumienia i powtórzenia.
Szybcy uczniowie uczyć ( pomagać wychowawca) powolne uczniów.
W pracy każdy pracownik jest przeszkolony i przekwalifikowania. Bardziej kompetentny / doświadczonych
pracowników pomocy w szkoleniu i przekwalifikowaniu.

Misją dusza składa się z akumulacją życiowe doświadczenia naszego życia.
To twój obowiązek, aby pomóc duszy. Poszukiwany, zdobywania i stosowania know półkę prowadzenie trybu
życia, doświadczeń. Fate & propozycji dalsze życiowe doświadczenia.

Losy życia doświadczenie: Zagrażające życiu wypadek (Spadek z wielkiej hight) życie-przeżycie,
które nigdy nie zostanie zapomniany.

Wybór życia doświadczenie: Osoba postanawia spadochron doświadczenia, że nigdy
nie jest zapomniane.

Własność intelektualnej, jednostka jest wiedza live-doświadczenie jest zachowana, by
stać się nieśmiertelnym. Podejście wiedzy Ciągłość identyfikuje wiedzy krytycznej i
dostarcza sposoby przechwytywania, stosowania i przekazywania tej wiedzy. Doświadczenia
życiowe mają być rozdzielone między pracą i osobistym.
Gdy pracownik opuszcza pracę, ogromne ilości „Intellectual- Nieruchomość (IP) Są
zagrożone. Aby przeciwdziałać tej drenażu mózgów ważne jest, że pracownik jest „IP jest
zachowana. Istotne jest, aby uchwycić i pre- służyć tę wiedzę, zanim pracownik opuszcza. Przechwytywanie
oznacza dźwięku (Opowiadania) , wideo (seans) , shadowing (Pracować obok) ,

Danej osoby wiedza doświadczenie życia (IP) są udostępniane społeczności i
rodziny. Społeczność podziału przychodzi poprzez system Free-Edukacji. Udostępnianie
oznacza oralny, audio
(Opowiadania) , wideo (seans) , shadowing (ręce) ,
Uwaga! All-własność intelektualna (Komercyjny, prywatny)
należący do społeczności (Hrabstwo) , Twierdzenie „prawem autorskim,
patent-prawo” jest okradanie społeczeństwa, przestępstwa MS / R6
Rodzina dzielenia się wiedzą przychodzi poprzez dzieci i wnuków.
Udostępnianie oznacza oralny, audio (Opowiadania) , wideo (seans) , shadowing

(ręce) ,
Universe powiernicze Strażnicy pomagają z Study Guide " Uczyć się &

Uczyć "Sposób ciągłego uczenia się i nauczania. UCG wsparcia rządowego
Wykształcenie Free & przeciwstawiać pozarządowych Education. UCG1-edukacja
wspiera Shire & Province-edukacji:
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SMEC
PHeC
PDEc
CE

„Shire medycznej i edukacji Complex”.
' Hospital & Education prowincjonalnego Complex” ,
„Wojewódzki obrony i centrum alarmowego”.
„Wspólnota Pogotowie”.

kustosz Strażnik wiedza, umiejętności Oś czasu!
Matek i dzieci> SMEC ( Nowonarodzone klub, Basic-szkoła, dziewczyny tylko szkoła,
rodzina-College, Klub Senior aktywny ) >

PHeC ( tylko szkoła chłopca, Praktykant / Technika / Leadership College, Przywództwo-Camp )
>

PDEc ( CE, Przywództwo-Camp, para-wybór ) > Doświadczenia życiowe >

Ciągłość wiedzy !
Kustosz-opiekun Free-Edukacja jest połączony wysiłek pedagodzy, medyków,
rodziców, naukowców, wolontariuszy, seniorów i rządu.

MUSI ZROBIĆ :
Poszukiwać wiedzy: zapytać, czy przygody, ciekawość, słuchać, obserwować, badanie, czytać,
oglądać, ...

Zdobywać wiedzę: pojąć, eksperyment, zrozumienie, uczyć się, powtarzam, teoretyzować,
zrozumieć ...
Stosowania wiedzy: doradzić, czy, przewodnik, pouczać, mentor, pokaz, uczyć ..

Pomoc 1 st Learn & 2 nd Uczyć (Jak: dzieci, rodziców, pracowników, lidera ...) ,

Pomoc „Shire Complex medycznej i edukacji” (SMEC) , „Szpital Wojewódzki
i edukacja Complex” Wsparcie (PHeC) ,
Wspierania „Wojewódzkiego Defence & awaryjnego Complex” (PDEc) ,

Pomoc „Społeczność Pogotowie” (CE) ,
Żądać Free-Government Education od kołyski do kremacja to twoja 1GOD podane w
porządku! edukacja pozarządowych jest zamknięty.

Rząd, który daje pieniądze na edukację pozarządowego jest steal- ing z edukacji
publicznej, a także obraźliwe 1GOD , Ten rodzaj rządu jest usuwany i ścigane. Starsi
pracownicy rządowe, które ułatwiają tego typu rząd są winni. tracą one swoją pracę i są
ścigane.

ZERO TOLERANCJI do kradzieży z edukacji publicznej.
Za każdym razem gdy się czegoś, zapisz go i później uczyć go innym.
Zachowaj swoje pisma do wiedzy ciągłość.
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Użyj Universe powiernicze Guardians Study-Guide. Wspierać Plagiat w
edukacji. Dlaczego przepisać coś, co jest dobrze written.Rather go używać i
rozwijać na nim.

Universe powiernicze Strażnicy nie obsługują uniwersytetach.
Mówić NIE na uszkodzony, Elitist University.

,
Kustosz-opiekun początek jako Appren-ia. Po obróbce doświadczenia robi dalszych badań. Get
promowane przez stażu , Więcej pracy, więcej doświadczenia dalsze badania, bardziej promocja
przez stażu , ..

Własność intelektualna (Copyright patent ...)
należący do Wspólnoty! Od spekulacji intelektualnej własności
jest przestępstwem! MS / R6
Świętować 6.1.7. Edukacja dzień CG Kalender Motywy Fun-Day

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st name) zobowiązuje się do poszukiwania, zdobyć
wiedzę i zastosować wszystkie zastawy całe życie uczyć się i uczyć poprzez
Edukacji Free, Work Zastawów wspieranie edukacji publicznej przekazać
doświadczenia życiowe do następnej generacji dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości

Modlitwa ta jest używana, gdy są potrzebne i edukacji na dzień!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Afirmacja 5: Prawodawcy Oczywisty zastępuje wszystkie
poprzednie wiadomości 1GOD wysłana.
Poprzez historię człowieka w nieregularnych odstępach 1GOD wybiera osobę do przekazania
wiadomości dla ludzkości. 1GOD jest rozczarowany, że ludzka

- niby nie posłuchał tych wiadomości. Najnowszy komunikat jest " Stanowienia prawa Dawca
Oczywisty ”. Zastępuje wszystkie obecne i przeszłe publikacje religijne

Dlatego te przestarzałe publikacje unikał i nie przestrzegane. Przestarzałe pociąga za sobą
przyjazne dla środowiska unieszkodliwianie.

Wcześniejsze komunikaty były ignorowane. To ostatnia wiadomość zanim człowiek-rodzaj
zmieni. Objąć tę wiadomość z całego serca i duszy. Chronić i pielęgnować tę wiadomość.

Aby upewnić się, że każdy człowiek ma okazję przeczytać, objąć i
ogarnąć " Prawodawcy Oczywisty ' ( LG

LG

MMM) , To do każdego celu rozpowszechniania wiadomości dookoła. Dostać
kopie i przekazać je. 1GOD ogląda.

Wprowadzenie instruuje w jaki sposób czcić. 1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie, kult
codziennie (Daily-Prayer) , Jak zastosować "L-GM. Dlatego L-GM został napisany.
Przemiana obyczajów do ładu ...
1FAITH wyjaśniono, jego symbolem uznania i swoją wizję! Jest to przegląd 7 Przewiń
następnie przewija:
SC1: Wierzenia fundament, na którym 1 WIARA jest zbudowany na

SC2: obowiązki obowiązkiem wobec osób 1GOD
sc3: przywileje są nagrody za wypełnianie „zobowiązań”
sc4: wady są obelgi wobec 1GOD & unika
sc5: cnoty są ustawione przez zachowanie życia 1GOD

sc6: Khronicle to dziedzictwo ludzkości
sc7: Życie pozagrobowe gdzie dusza idzie

1GOD stworzony do pomiaru czasu „Początek” i „Koniec”. 1GOD chce
nową zarządzanie czasem.
Time-Trójkąt:
początek dnia: O godz wschód słońca ~ 0-7 godziny jest Wczesny dzień

7 godzin jest Południe ~ od 7-14 godzin jest Dzień późno
14 godziny jest Zachód słońca ~ od 14-21 godzin jest Noc
Obowiązkowe Night-godzina policyjna od 14-21h (CG Klock) , Nocnej godziny policyjnej jest
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egzekwowane przez Shire. Nocnej godziny policyjnej nasz organizm nie ma być noc- turnal!

CG Kalender, średni czas określony. „Norma roku” 14 miesięcy (13, 28 dni momths + 1, 1
dzień miesiąc) 365 dni.
Co 4 lata : Quattro Rok (13, 28 miesięcy + 1 dzień, 2 dni
miesięcy) 366 dni.
Fun-Day tematy, zaspokoić społeczność trzeba świętować, będzie wstyd i zapamiętać.

CG Planner, powinny być częścią twojego codziennego rutyny.
1GOD chce 7Tribes którzy mieszkają w wielu Shires w
7Provinces. Ludzi będących stworzeniami społecznymi żyć,
pracować i założyć rodzinę we wspólnocie. Prywatny
właściciel-statek / Kapitalizm jest samolubny upadającego,
Anti-

1GOD, Anti-Community. Cluster-domy & cron Wymień.

Wspólnoty własność sposób Depozytariusz opiekuna.

O% Własność
prywatna (Reklama w telewizji) , Należące podmioty państwowe i
publiczne są zastępowane cron ( Społeczność Run Własnością nie dla zysku) ,
Prywatna obudowa jest zastąpiony społeczności schronie (Klaster, obudowa) ,

Sprawiedliwość ludzka potrzeba. Ludzie żyją w społecznościach z prawami (Zasady
i Regulacje) funkcjonować i przetrwać. Kiedy pojawia się naruszenia prawa,
Prawda zostanie znaleziony, aby usta- lish winy lub bez winy. Wina jest po
Accountability obowiązkowego wyroku, rehabilitacji i odszkodowania.

Uwaga! Jury ich nie ma!
1GOD chce 1FAITH (Religia) &
1Church (Wszechświat Powiernik Guardians) z 7 niezależnych
administracji stanowiących 7Tribes,
Wszechświat

> to fizyczny Wszechświat.

Kustosz

> Dozorca-fizycznego wszechświata.

opiekunowie

> prawa dawcą oczywisty.
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Ci pytanie? Prawodawcy Manifest odpowiedzi!
Wcześniejsze komunikaty były ignorowane

Żadna osoba ani rząd ma prawo zabić człowieka!
To jest anty-1 PAN BÓG. Wiele osób zabitych i rządu. Zatwierdzony przez zło
Religii (Obecnie Kulty) , Wszystkie z nich są odpowiedzialne przed 1GOD & Ludzkość.

Wszystkie Killers są ścigane i klatkach !!!

ZERO TOLERANCJI do zabicia !!!
1GOD chce ludzkość do poszukiwania wiedzy, a następnie ją zdobyć i wykorzystać tę wiedzę, całe życie
długo. To daje każdemu Człowieka 1GOD biorąc pod uwagę prawo do swobodnego-edukacji przez całe życie. Aby
zapewnić normy wspólnotowe zostały spełnione tylko edukacji publicznej jest dopuszczalne.

1GOD jest rozczarowany, że ludzkość pozwala szalonych naukowców wyzwanie 1GOD „s
deaign. Mad Scientists (Arogancki, nieświadomi, ...) nie ilekroć wyzwanie 1GOD Designerską.
Skutki uboczne ich działania zawsze zagrażać ludziom. np:
Zakłócanie przepływu rzeki: Nawadnianie, nienaturalne przekazy water To ostatecznie prowadzi do
stanu na suszę. Blokowanie zalewowych zwiększa szybkość przepływu i jego współczynnik erozji (Zanurzona
masa przedmiotów, które mogą być unoszone przez rzeki jest proporcjonalna do szóstego mocy od
prędkości przepływu rzek). Prowadzi to do większych powodzi i szybszej erozji. Odnosi się to także do
betonowania rzeczne banków / łóżkach. Budowania ścian stałych w morzu prowadzi do większej
erozji wzdłuż pozostałych części brzegowej. Tworzenie nowych rozłamów i podteksty.

Ciało ludzkie jest święte jeszcze wielu ludzi grzeszyć w tej dziedzinie. Krew-transfuzja, Body
Piercing, Cannibalism, Obrzezanie, chirurgia Cosmetic-, Designer niemowlęta, Life-support,
Make-up, Organy winorośli, Organy przeszczepieniu, Tattoo, ... Wszystkie powyższe obraza 1GOD.

Wszystko 1GOD stworzony ma swój początek i koniec i resztki są poddawane recyklingowi. Przedłużanie
bezużyteczną człowieka lub innego życia jest Anti-1 PAN BÓG.
Podtrzymywania życia, utrzymując ciało przy życiu w sposób sztuczny (opóźniające
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Osąd) , zniewaga 1GOD , Recyklingu ciała człowieka oznacza kremacji i popiół. Recykling
ludzkiej duszy wiąże reinkarnacji.
1GOD Ludzkość chce żyć w zgodzie ze sobą i ich surro- undings. Żyć w zgodzie z
samym sobą, przemoc nigdy nie może być rozwią- nia. Życie w harmonii z otoczeniem,
oznacza zrozumienie obowiązków opiekuńczych i ich zastosowania. 1GOD Ludzkość
chce być Kustosz fizycznego Wszechświata.
Być Kustosz fizycznego Wszechświata. Ludzkość musi badać Wszechświat & niż go
skolonizować. Kolonizacja oznacza mnożenie.

MUSI ZROBIĆ :
Wymień wszystkie inne publikacje religijne z prawem dawcą Manifest!
Odrzucić przestarzałe publikacje przyjazne dla środowiska.
Przejrzeć manifeście, gdy widzisz interesujący nagłówek czytać. Następny zrobić głęboki
Reding. Reread, zrozumieć, zastosować. Live It!

Duch i zrozumienie wiadomości to, co się liczy. Nie sens indywidualnego wyrazu lub
zdania strukturze. Zrozumienie ducha i cel myśli pomogą we wdrażaniu wiadomość.

Wprowadzenie L-GM innym. Znajdź 6 innych kibiców. Rozpocznij Gathering.

Starsi elekt (Równe HE & Ona) , Starsi tworzą komitet (Klan) , Fitoflawony starsi i ich
komisji.
Komitet elekt 2 Kustosz-Zenturion (1HE i 1SHE) , Którzy stają się członkiem Universe
Depozytariusz Strażników. Teraz każdy Zwolennikiem tej Gathering jest
kustosz-Stróża (CG) , Kustosz Habitat i opiekun L-GM.
1GOD chce każdego człowieka daną okazję czytać i studiować 'l-GM. Te, które nie
mogą czytać powinno mieć to czytać im. Wyłączenia Każdy CG ma tu obowiązek. 1GOD
ogląda.
Wsparcie CG „Free-edukacja” i rząd Szkoły. rodzice CG badać regularnie się „LG
M” ze swoimi dziećmi. Rodzice muszą się upewnić, że Nauczyciele w szkołach
tego samego.
Pracownicy CG mają zapewnić, że ich miejsce pracy działa w ramach wytycznych " LG
M ”. Wszelkie problemy są zgłaszane do „Klan”. Klan z rządu będą badać i starać się
rozwiązać ten problem. Nie wszystkie problemy są rozwiązywalne. Niż najlepszy wynik
com
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- Obietnica jest używany.
Zła, niemoralna i Anti- 1 PAN BÓG zachowanie spowoduje przepisanie uszkodzony,
dyskonta i Bad-Laws, je & antydatowania resenten
- Cing. Użyj „LG M” jako przewodnika. 1GOD ogląda ,
zachowanie ludzkości (Atom-rozszczepienie,
Nuclear-fusion, Bodyparts & Body-płyny, kanibalizm,
inżynieria genetyczna, klonowanie, węglowych,
zanieczyszczenia, ...) zagraża
1GOD „s projekt. Zatrzymaj rozgniewał 1GOD. 1GOD będzie reformować ludzkości i oczyścić planetę
za pomocą naturę.
1GOD „s najnowsza wiadomość jest przypomnienie tego, co nadejdzie. Im więcej ludzi, uścisk i
działają na tym „Message” mniej ludzkość będzie cierpieć.

1GOD ogląda.
Dla duchowego i fizycznego samopoczucia ludzkości ostatecznie jego przetrwania i spełniając swoje
przeznaczenie: „Kolonizacji przestrzeni, będąc strażnikiem Fizyczno-Wszechświata i opiekunów 1God
użytkownika Ostatnie wiadomości”jest obowiązkowe.

Uścisk 1GOD” s ostatni jest komunikat Prawodawcy Oczywisty

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

WIADOMOŚĆ -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st name) odebrane i pochłaniana wiadomość będę
szerzyć swoją wiadomość do wszystkich mam wyrzucić wszystkie przestarzałe
przestarzałych wiadomości Prawo-Dawca Manifest będzie moim
przewodnikiem dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest używana, gdy są potrzebne!
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Afirmacja 6: Liczby są ważne & 7 jest boska
Po ludzkość zaczęła korzystać z numerów był gotowy do ewoluować w kierunku
swojego przeznaczenia: Kustosz Fizycznego-Wszechświecie. Numery pozwoliło opisać i
zmierzyć ilość, prędkość, ..., tworzenie pojęć matematycznych.
Powierniczych-Guardians uwierzyć, że numery są głównym fundamentem rozumu
ludzkości.

Liczby są podstawą matematycznego pojęcia, że ludzkość używa do tworzenia pojęć
bardziej matematycznych. Numery doprowadziły do nauki pozwala nam przejść i
zrozumieć więcej i więcej 1GOD” s crea- ia. Numery zbudowany cywilizacji i wytracił.
Cykl „początek, koniec i recykling”.
Liczby dozwolonych licznikami:

Palce dłoni 1, 2, 3, 4, 5. Wynik (Symbol: =) 5 palców.
Dodawanie ( Symbol: +) pozwala połączyć więcej niż 1 wynik zliczania.

Na 2 palce rąk 5 + 5 = 10 palców u obu rąk ,
Na wynos ( symbol: -) Pozwala to na zmniejszenie poprzedni wynik. 1 z 5 palcami dłoni
został odcięty palec 1 (wypadek) : 5-1 = 4 palce są teraz pod ręką.

mnożąc ( symbol: •) pozwala (Prostsze) zliczanie ilości punkt ser- lar przedmiotów. Palce
na 3 ręce 3 • 5 (Prostsze niż 5 + 5 + 5) = 15 palce na 3 ręce. Kiedy pomnożenie
wielokrotnie tej samej liczby a Moc
notacja jest stosowany: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 Moc 5) = 32 piąty mocy 2.

Działowy ( Symbol: /) Pozwala porcjowania poprzedniego wyniku. 3 ręce ma 15
palców. 1 ręka ma 15/3 = 5 palców. Numery umożliwić stworzenie Sekwencja numerów
0, 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (Symbol: ...) Po wstępnych 2 numerami, z których każdy
jest sumą z 2 poprzednich numerów. Kustosz-opiekun użyć naturalny system bazowy 10
liczb. W 1 cyfra symboli używanych: 0 (zero) , 1 (jeden) , 2 (dwa) , 3 (trzy) , 4 (Cztery) , 5 (pięć) , 6 (sześć)
, 7 (Siedem) , 8 (osiem) , 9 (dziewięć) , Liczby: 0, 2, 4, 6, 8 są nazywane
parzysty ; 1, 3, 5, 7, 9 są nazywane dziwny , Po 9, 2 cyfry (Nazywany 10'S) są używane: 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

0 umieszczony na prawo od którejkolwiek z 9 cyfr tworzy liczbę 2-cyfrowy nazwie na 10 (kilkadziesiąt)
na przykład 70 , Dwa 00 są nazywane 100 (setki) ,
na przykład 700 , Trzy 000 nazywane są 1000 na (tysiące) , na przykład 7000 , Co 3 numery licząc od
prawej strony są oddzielone przecinkiem na przykład
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1000000 (1 milion) ,
Procent ( Symbol:%) Oznacza setki. Frakcja A 100 może być także wyrażona w postaci np per
cent 7/100 = 7% lub dziesiętny 0,07 (). Kropka służy do wyświetlania wartości mniejszej niż 1 Np
0,1 (Zwane dziesiętny) ,
0,1 (Dziesiętny) może być również wyrażony jako ułamek z wykorzystaniem symbolu podziału 1/10 0,1
= 1/10 lub per cent 10%

Numery są używane w geometrycznego: 3-stronny trójkąt, 4-stronny rynek / prostokątny,
5-stronny Pentagon, 6 stronne sześciokąt, 7-stronny Heptagon (Symbol 1FAITH) 8-stronny
Octagon. Square² (2 wymiarowanie tymczasowych) , Cube³ (3-wymiarowe) , Stożek, walec ...

7 jest boski, bo zajęło 1GOD 7 dni * stworzyć fizyko Universe & ludzkości. 6 dni
roboczych + 1 = 1 reszta dni tygodnia.
* Uwaga! 1GOD” s tydzień różni się od CG Kalender poniżej.
Dzień 1 Dzień 2 połowie tygodnia Dzień 4 Dzień 5 week-end Dzień zabawy

1GOD chce 7Tribes. Powstały w 7Provinces ~
1FAITH opiera się na 7Scrolls ~ symbol: Siedmiokąt
1Church: Universe powiernicze Strażnicy mają 7 niezależnego
władze regionalne (Orackle) ~ 7Evils są ludzkie słabości, W „Chain of
Evil ma 7links ~ 7_7 Reguła: komisja 7 HE & 7SHE ~ A 7-stronny, 7 kątowy wielokąt: Heptagon
symbol uznania 1FAITH & 1Church: Wszechświat Powiernik Guardians

MUSI ZROBIĆ :
1GOD pokazał nam numery i jak z nich korzystać poprzez tworzenie [7
dni weeek (Czas pomiaru) : 6 dni pracy i odpoczynku 1 dzień (zarządzanie
czasem) ] , 1GOD „S praca

- etyka jest także ludzkości praca-etyka.
Learn & Teach the Numbers znaczeń, pojęć matematycznych, tworzenie wzorów
geometrycznych. Użyj numery dla stymulacji umysłowej (dobry
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zdrowie) , Baw się z liczb. Pielęgnować Boskość 7.

Numery Znaczenie 0 Znikąd 1GOD stworzył wszechświata. Zero jest liczbą
stworzenia. Negatywny: Zero to liczba zniszczenia.
1 Na początku, jako pierwsze, 1 i tylko. 1GOD 1FAITH 1Church.
Negatywny: Koniec, będąc wreszcie zagrożone. Dużo.
2 Harmonia, świętym węzłem małżeńskim, gody, bliźniaki. Negatywny: Anarchia, separację,
pornografia, celibat.

3 Czas trójkąt, 3 filary religii ( 1GOD 1FAITH 1Church) ,
Negatywny: 3 tłum.
4 4 pory roku (Wiosna Lato Jesień Zima) roku quattro rok, 4 kierunkach (Północ, wschód, zachód,
południe) , 4 elementy (Ogień, ziemia, wiatr, powietrze) , Kwadrat, sześcian, skonstruowane
przepisy. Negatywny: dezorientacja, brak zasad, brak spójności, prawa Murphy'ego.

5 Wizja, pionierski, wytrwały, akcja. Negatywny: zapobiec, wędrujące, apatia.
6 Grupa, społeczność, sprawiedliwości społecznej, zegarek sąsiedztwo, kościół.

Negatywny: Pustelnik, izolacja, elitarne, bogactwo-apartheid, gangi.

7 Medytacja, 1GOD „s Ostatnie wiadomości Prawo-Dawca Oczywista, IP
(własność intelektualna) Prorokuj. Negatywny: Fantazjowania, myślenie życzeniowe, fałszywe
komunikaty, prawa autorskie, patentowe.
8 Sprawiedliwość, ścieżka kariery, odpowiedzialność, zaufanie. Negatywny: Bezprawie, bezrobotny,
niedojrzałość, uszkodzony, kłamstwo.
9 Ekonomista, wesoły, przyjazny, wystąpień publicznych. Negatywny: Samotnikiem, w złym humorze, nie
rozmowny.

NUMER -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st Dzięki nazwa) Jesteś dla liczb

Numery pomóc nam zrozumieć Numery wszechświata pomagać
w powierniczych obowiązków kuratora liczb dla stymulacji
umysłowej i zabawy dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest używana, gdy są potrzebne!
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Afirmacja 7: Istnieje życie pozagrobowe i istnieją anioły
1GOD chce nam się wierzyć w życie pozagrobowe, wyrok-dnia, wieczno- Dusza, Reinkarnacja
i anioły. Afterlife rozpoczyna się kremacji, aby upewnić się, że dusza jest zwolniony.

Tak więc dusza może mieć życie pozagrobowe swoją fizyczną formę życia (ciało) ma pomóc. Celem
życia jest pomoc Your Soul zdobycia życiowego doświadczenia, których potrzebuje, aby
zakończyć swoją misję. Zakłócanie doświadcza pełnego wpływu na życiowym doświadczeniem
(Eginsurance) Zmusza duszy nie zakończyć swoją misję. Wypełniony misja pomaga duszę,
aby stać się aniołem.

Kiedy misja „Soul” jest zakończona fizyczne ciało umiera i dusza
przenosi się do jasnej Spiritual- Gate. Zatrzymywanie ciało przed
śmiercią (Np podtrzymywania życia transfuzji, przeszczep ..) to
rozgniewał 1GOD. Every- rzeczą w fizycznym-wszechświecie ma swój
początek, koniec i zawraca (Na przykład ludzkie ciało) !
Uwolnienie duszy po śmierci nie zawsze jest osiągnięty. Nie rele- ASE, dusza nie
może wejść do duchowo-Gate. Żadna instytucja na żywo, dusza nie może wrócić. Dusza jest
w stanie zawieszenia a „Duch”. Aby upewnić się, że dusza jest zwolniony & Afterlife jest
możliwe, człowiek-ciało musi zostać poddane kremacji. Kremacja & Prayer uwalnia duszę.

Dusze, które gdzie releasedby Kremacja z niedokończonej misji.
Niedokończone misje są dodawane do następnej misji (Reinkarnacja) ,

Ciemna Duchowe-Brama oznacza „Gatekeeper-angel” wyśle duszę (Niekompletny
zadaniem) , Jasny Spiritual- Brama jest mile widziane.
Akceptowaną dusza jego orzeczenie-Day następnie przenosi
się do czystości skalę. Gdzie reliv- es jego życiowe
doświadczenia zła i dobra. po Reliv

- ing są one przechowywane w życiu-doświadczeń Vault
Każda dusza otrzymuje inne ciało, odradza. Lub Dusza zebrał wystarczającej dla
życia wiecznego doświadczenia, aby stać (Anioł) ,
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Nowo wykwalifikowanych Anioł jest mile widziane na niebie przez 1GOD , Staje się

Wieczny & podane rajskie rozkosze 1-ty z nich jest bycie ' Anioł Stróż ' ,
Po fizyczne ciało umarło duchowa dusza opuszcza go i głowy ku
świetle duchowo-Gate.
ZA Portier decyduje, czy na powitanie (Jasny Duchowe-Gate) Dusza
lub wysłać go z powrotem (Ciemno SpiritualGate) , Gatekeeper administrować
Wyrok dni, Purity skalę życia- doświadczeń Vault i Anioł Stróż.

Istnieją inne Angel ( zbyt trudne do zrozumienia przez ludzi)
1GOD nazywa Duchowe-Universe: 'Falowanie N'!
Niebo jest tam gdzie dusze zostać 'Wieczny'. 1GOD wzywa
Odwieczny: 'Angel'!
MUSI ZROBIĆ :
b elieve w życie pozagrobowe i wiecznej duszy. Uwierz, że masz duszę i wszystko, co żyje w
fizycznym wszechświecie-1 mają również. Wierzą, że dusza ma misję do zdobycia
doświadczenia dla życia i trzeba pomóc twojej duszy wypełnić swoją misję (doświadczenia
życiowe) ,

b elieve że ludzkie ciało ma swój początek i koniec. Nie przeszkadzaj (brak ubezpieczenia) z
duszą & Body posiadające pełną życia- doświadczenia. Nie przeszkadzaj (Bez
podtrzymywania życia, transfuzja, transplantacja

,,, ) z End of Life (śmierć) ,
do Remate każde ciało, aby zapewnić uwolnienie duszy w życiu pozagrobowym.
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Uważaj na sygnały (Sumienie, wizja ...) I wytyczne z opiekunem-Angel. Zastosuj
ostrzeżenia poradnictwa i zważać !!!
„Welcome” Żniwiarz dla niej oznacza, że zakończyła swoją misję!
Jednak czasami Reaper pojawia się jako „ostrzeżenie”; Zmiana lub twarz
1GOD użytkownika gniew.

Wszechświat rozszerza 1GOD za

chce więcej Anioły!
1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

ŻYCIE POZAGROBOWE -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) wiara w życie pozagrobowe

Przekonania istnieje przekonania wiecznej duszy przekonań
Reincarnation istnieją anioły na chwałę 1GOD & Dobro
Ludzkości
Modlitwa ta jest używana, gdy są potrzebne!
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Ostatnie wiadomości 1GOD, w Prawodawcy Oczywisty

14.04.04.07 N-W-M www.universecustodianguardians.org

Koniec
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