1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

tron på 1 GOD ger oss 1 TRO . en FA  ITH är vår moraliska styrka.

Tron moraliska grunden en person bygger sitt liv på. Tron är moralisk styrka, tro
finns hopp, det hjälper oss att förstå varför vi lever.
Övertygelser: Bläddra 1! Stiftelsen för 1FAITH.

Depå Guardian övertygelser:
1 Det finns 1 GOD som är både han och hon

2 1 GOD skapas två universum och utvalda Humankind
att vara Depå av den fysiska universum
3 Mänskligt liv är heligt från dess utformning och
det finns en skyldighet att multiplicera
4 Mänskligheten är att söka och få kunskap sedan tillämpa den

5 Lagen Giver Manifest ersätter alla tidigare
meddelanden 1GOD skickat

6 Siffror är viktiga och 7 är gudomliga
7 Det finns ett liv efter detta och det finns änglar

1 GOD väntar på att höra från dig!

Bekräftelse Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå väktare (1 st namn)
Vill bekräfta sin tro: Det finns 1 GOD som är både
han och hon
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1 GOD skapat två Universe och utvalda mänskligheten att vara förvarings av
det fysiska universum Mänskligt liv är heligt från dess utformning och det
finns en skyldighet att föröka
Mänskligheten är att söka och få kunskap sedan tillämpa den lagen Giver Manifest
ersätter alla tidigare meddelanden 1GOD skickade Siffror är viktiga och 7 är gudomlig Det
finns ett liv efter detta och det finns änglar för härligheten av 1GOD och det goda i
mänskligheten

Denna bön är sagt vid ensam eller med familjen en gång i veckan hem (Dag 1). Reciterade på
Gathering.

Bekräftelse 1:
Det finns en GUD som är både han och hon

tron på 1 GOD är absolut, inga undantag. Under tusentals år
1 GOD upprepade gånger skickade meddelandet. 1 GOD gjorde det klart för skrivare kompromiss
eller avvikelse är oacceptabelt och kommer att behandlas på domens dag.

1 GOD förväntar respekt därför idolisera 1 GOD är absolut, inga undantag. Med andra
idoler är respektlöst. 1 GOD kommer att hålla respektlösa människor till svars, i livet
och livet efter detta.
Ge råd: Inte ilska 1 GOD!
Loving och dyrka falska idoler är förolämpande 1 GOD . Avbildningar av falska idoler skall inte
användas i religiös dyrkan. 1 GOD vill mänskligheten att bevisa att det har kommit längs den
evolutionära stigen tillräckligt långt för att stå emot falska idoler. Demontera deras symboler,
helgedomar och plats för tillbedjan. 1 GOD tittar.

Falska idoler är levande eller döda människor, varelser eller annat vars porträtt eller
bilden idolized.
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Falska idoler: Kors, en man på ett kors, en överviktig person, Cult ledare, budbärare (GUDs
son, messiah, profet) , Deras mor, saints, (martyr) , Varelse halv djur halv människa,
krigsherrar, växter, djur, landskap (Grottor, rock-bildning) , element (vind) eller föremål
som flyter genom den fysiska universum (sol, måne, planeter),
kändisar (medier skapelser) ...
När du idoliserar, be eller avgudar, det finns ett val: 1 GOD !!!
Inom 1 GOD är den positiva HE och den negativa SHE.
När 1 GOD skapade fysiska universum positiva HE och negativa HON separerades. Genom
denna separation 1 GOD skapade önskan positiva HE och negativa SHE att gå (para) ,
Slutföra varandra blir helhet. Grossisten ness behövs för Specie överlevnad. Specie
överlevnad är av största vikt.

1 GOD som är både han och hon skapade han och hon lika. HE och hon komplettera
varandra och behöver varandra för att vara komplett och arter överlevnad. När
mänskliga HE och människa SHE förenas, de är i ett tillstånd av 1 GOD likhet. Detta är
inte möjligt för 'Sexualdisability drabbade (Pedofil, förvirrad kön, samma kön) . Sexuell
funktionshinder i karantän för att skydda dem och skydda barnen.

HE misshandel och eller skada hon misshandel och eller skada 1 GOD (1 GOD' s SHE
delen) . SHE misshandel och eller skada HE misshandel och eller skada 1 GOD (1GOD' s
HE delen) . Inte misshandla eller skada 1 GOD !

HE och SHE tävlar mot varandra är fel. HE och SHE tävlar mot varandra på jobbet,
hemma eller i samhället vända rull modeller är fel. Roll backning är fel motsägelse
En GUDs Design.
En GUDs

Design: HAN HAN
och HON
är fadern,
etablera
Provider,
en familj!
Protector.
HON är Mor, Carer, Homemaker.

HAN och SHE en match made in heaven!
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MÅSTE GÖRA :
Idoliserar, ber till och tillbedjan 1 GOD . 1 endast både han och hon!

Depå Guardian hjälp vilseledda människor att hitta och avguda, be och dyrka 1 GOD ! ( Notera!
Användning Challenge Prayer) Reformeras och nu nya förvarings Guardian får hjälp att
kasta och återvinna allt som påminner dem om tidigare 'Falska Idols'. 1 GOD tittar!

Avbildningar av falska idoler bör inte användas i religiös dyrkan. 1 GOD
vill mänskligheten att bevisa att det har utvecklats tillräckligt. För att stå emot falska idoler och
demontera sina symboler, helgedomar och plats för tillbedjan.

Det finns ingen plats för falska idoler. De ska motverkas och
skydde. Inte be, support eller visa beundran för falska idoler.
Kändisar är den nyaste typen av falska idoler. Mest förkastligt,
är idolisering av kändisar.

Avbildningar av falska idoler bör inte användas i religiös dyrkan. Dessa hedniska symboler
ska demonteras (Återvinna alla avbildningar av falska förebilder skulpturer, digitala bilder,
smycken, bilder, foton, publikationer, statyer ...) .

Riva alla falska idoler helgedomar (Katedraler,
kyrkor, kloster, moskéer, kloster,
helgedomar, tempel, Synagogor ..) .
Återvinn byggmaterial för hemlösa
skyddsrum, andra behövande. 1 GOD tittar!

Byggnader, gator, städer uppkallad efter falska idoler: döpa dem.
ritualer (Sånger, musik, dans) , Dyrkan av falska idoler, 'Ends”.

NOTERA! En religiös budbärare ska inte ses som en idol. Han
eller hon är en befriare av ett viktigt budskap. Varken mer eller
mindre. 1 GUD 's budbärare bör respekteras.

HE och hon måste hålla sig till samhället standardrullmodeller. Roll backning är
motsäger En GUDs Design, inte acceptabelt beteende.
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HE och hon komplettera varandra och behöver varandra för att vara komplett och
arter överlevnad. När mänskliga HE och människa SHE förenas, de är i ett tillstånd
av 1 GOD likhet. Detta är inte möjligt för sexuella funktionshinder drabbas (Pedofil,
samma kön, förvirrad kön) .

HE och hon delta i Holy Matrimony att starta en familj. Uppfylla
sitt öde. HE hon etablera en familj!

HAN är fadern Provider, Protector. HON är Moder Carer, Home maker.
Det finns ingen parning, ingen heliga äktenskapet, ingen starta en familj, ingen levande
tillsammans, inga barnuppfostran för sexuellt handikapp drabbade. De är i karantän.

Individuell ha sexuellt handikapp på grund av genetisk aberation. Deras handikapp ingjuter
ilska i normala människor. Eftersom de känner att de är ett hot mot barn och art. De är i
karantän (skyddsomhändertagande) för att skydda dem från samhället (Ilska, våld) och för att
skydda samhället från sin onaturliga beteenden. Det är normalt att känna avsky och avsky när
de konfronteras med en sexuell Holmsbadet Tillgänglighets individ. 1 GOD har gett vanliga
människor denna instinkt att skydda vår specie. Föräldrarna har en skyldighet att hålla barn
borta från sexuell funktionsnedsättning drabbas. Föräldrar som stöder samma kön mariage.
Är depraverade olämpliga att vara föräldrar. Depå Guardian shun och skam, depraverade
föräldrar.

HE och hon är lika (7_7 regeln) representerad i en TRO och UCG utskottet. Som de
borde vara på alla utskott.
1 GOD skapade han som son och hon som dotter. Detta gör varje HE son 1 GOD och
varje hon dotter 1 GOD. Någon som påstår sig vara den enda son 1 GOD är, FALS
E.

1 GOD Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum mor och far av
universum ett och endast Idol för mig att dyrka Jag lovar att ha
några andra idoler
Jag skyr alla falska Idols och återvinna deras symboler I sträva efter
att rehabilitera alla missriktade Souls

5

1 TRO 15.07.3.1 NAtm
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

För härlighet 1GOD och det goda i mänskligheten
Visa din tillbedjan för Skaparen!

UTMANING Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Begäran hjälpa till med att omvandla de okunniga troende Hjälp troende få

1GOD 1FAITH 1Church tro Tack för denna erfarenhet för att vara inblandade
i en utmaning jag sträva efter att göra fler utmaningar för härligheten av 1
GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används när de konfronteras med en okunnig otrogen!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Bekräftelse 2:
1 GUD skapat två Universe och utvalda Mänskligheten blir förvarings av det
fysiska universum.
När 1 GOD skapade universum det delades upp i 2 delar: den 'Physical universum' (PU)
och 'andliga universum' (SU) . Vår kropp bor i 'P U'. Vår själ pendlar (Reinkarnation) mellan
de båda Universum att hamna vistas i 'Andlig universum' som Angel (Im- mortalitet) .
Kroppens odödlighet kommer via parning, multiplicera och har, barnuppfostran.

1 GOD skapade pulserande, ljusa, eldig 'Sun Stars'. Dessa Sun Stars födde
omloppsbana planeter skapar solsystem.
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1 GOD skapade det fysiska universum något bristfällig. 1 GOD
skapat en cykel av " Början och slutet & Recycling' ( B & E & R) .
Allt i den växande fysiska universum har en begin- ning och ett slut med resterna
återvinns. Denna ofullkomlighet och cykeln 'B & E & R ledde till skapandet av
'Evolution'. 1 GOD skapade 'Evolution' för att säkerställa att deras är pågående
förändringar som sker i universum. Mänskligheten måste acceptera att förändring
pågår, alltid! Evolution fungerar genom att använda 'Trial & Error' att ta itu med
utmaningar. Mänskligheten är att 'plagiera' Evolution.
Notera! 1 GOD tar inte ut upphovsrätten. Inte heller bör människor
(giriga parasit praedatory profitörer) FRÖKEN R6

Allt som ingår i B & E & R cykeln ges en del av den ursprungliga själ. Själen håller
både universum ansluten och i kontakt med
1GOD.
1 GOD s' förfaranden som används när du skapar både universum, vägleda oss om vilka
förfaranden behöver gälla för levande. Följ 1 Gods' exempel!

1 GOD skapat av designen en ofullkomlig universum. Vi bör acceptera att ingenting är
perfekt (Perfektion är inte möjlig) . Perfect är en abstrakt, overkligt. 1 person är perfekt är
en annan persons ofullkomliga.

1 GOD skapade det fysiska universum i 6 dagar, Dag 7 var en vilodag.
1GOD föregå med gott exempel arbetet 5 dagar på dag sex utvärdera ditt arbete, fyll varje
oavslutat arbete, planera nästa vecka arbete. På dag 7 resten njuta av livet har en rolig dag, be,
umgås, besöka en sammankomst.

1 GOD skapade 'Evolution' för att se till att deras är pågående förändringar som sker i
universum. Mänskligheten måste acceptera att förändring pågår, alltid! Evolution fungerar
genom att anpassa sig till förändringar och brister. Mänskligheten är att använda Evolution
som mentor.

1 GOD gav allt i 'PU' en överlevnadsinstinkt. När kemin var rätt, Evolution expand (utvecklats)
överlevnad instinkt att intelligens. Förmågan att göra val, logik, resonera, ..

EVOLUTION 1GOD mirakel !!!
Den ständigt expanderande 'PU' behövs 'Förvarings'. 1GOD

sökt och funnit en planet som utvecklats mer än någon annan.
planet " Jord' vår " Hem'.
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∞

förståelse.
1 GOD
en en
ny specie
art på behöver
jorden, som
hade denna förmåga,
För att
vara förvarings
av skapat
universum
matematisk
förståelse: Människor (Oss, dig) .

1 GOD skapade tre specie (Lopp) versioner. Evolution cheekily utvecklades en mer. Afrikanska,
europeiska, mongoliska och Evolved. 1 GOD är nöjd med 3 + 1 lopp. Mänskligheten är att
hålla 1 GOD glad, gäller: 'Racial Integrity'.

' Racial-integritet "!
3 + 1 lopp är lika men
olika.

Blandade raser är en förolämpning mot 1 GOD ! Blandraser underminera 1 GOD 'S
design. Att vara stolt över din ras är parning och multiplicera inom din ras: RACIALINTEGRITY
!!!
1 GOD skapas på Dag 6 mänskligheten att bli förvarings av det fysiska universum. 1
GOD förväntar mänskligheten att vara förvarings av lokala Habitat och ett bredare miljö.
Det gäller vår planet, månen och allt annat i det fysiska universum.

Universum fortsätter att expandera, så borde mänskligheten. 1 GOD vill mänskligheten att
ge sig ut i rymden (Utforska och kolonisera) och bortom vårt solsystem som omfattar hela
det fysiska universum. För att uppfylla vår 'Destiny', måste det finnas en 'heliga äktenskapet'
kontrakt, sedan parning och multiplicera. Befolkningstillväxt, Space Exploration and
Colonization är mänsklighetens s 'Destiny'.

Att vara en förvarings du behöver bry sig, förstå och harmonisera med den lokala
Habitat och större miljö. Mänskligheten är att förstå beroende av varandra
ekosystemet. "Vi ändrar en sak och evolution kommer att svara genom att ändra allt (Eco
kedja, system)
annars är beroende av en sak".
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För närvarande Mänskligheten prestanda som depåbank är dålig. 1
GOD är bestört ! Människor som är ansvariga för att göra 1 GOD' vackraste
Creation Planet Earth sjuk, unlivable ska rehabiliteras: FRÖKEN R7

NOLLTOLERANS förorenande: AIR ~ MARK ~
VATTEN och SPACE !!!
Slöseri av resurser och energi för värdelös konsument Junk "och idle 'Entertainment'
är att SLUTA ! Resurser, energi och 'know-how' är tilldelas för utforskning av rymden,
Colonization, mänskligheten öde ! Utbildning är att fokusera. Förståelse: miljön
Evolution, utrymme reser, den expanderande ofullkomliga fysiska universum. Är den
nya inriktningen.

MÅSTE GÖRA :
Respekt 1 GOD' s Utformningen av universum. Följ 1 GOD s'exempel!

Study, tillämpa Cycle av " Början och End & Recycling '.
observera " Evolution "Hur den anpassar och överlever genom ofullkomlighet och unikhet. Tänka
på ' Orsak och Effekt ' * innan de agerar.

* Det fysiska universum använder orsak och verkan. I liten skala någon förändring till det lokala
Eco-systemet har en effekt på andra delar av ekosystemet.

Orsak: Med hjälp av 'kemiska bekämpningsmedel'

Effekt: Ändrar livsmedelskedjan minskar växt pollinering, skapa mutationer,
att bli en risk för människors hälsa.
Verkan: Ersätt kemiska bekämpningsmedel med naturliga insekticider.

Orsak: Anrikning av uran!
Effekt: Dödlig strålning. Största hotet mot mänsklighetens överlevnad!
Verkan: Sluta Kärnforskning! Stäng kärntekniska anläggningar! Stäng Uranium
minor! Cage Nuclear Scientist, FRÖKEN R7 .

Orsak: Brinnande kol!
Effekt: Kvävning människor och djur. största Human
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Hälsorisk!
Verkan: Sluta förbränning av kol. Stäng Kolgruvor! Åtala, FRÖKEN
R7 alla gruvarbetare, gruvägare, kol transportörer, brännare kol !!!!
Orsak: Växande GM-grödor!
Effekt: Alter genetik av hela livsmedelskedjan skapa mutationer. störa 1 God 'Design!
Största hotet mot Human design!
Verkan: Shire förstör grödor och bränner marken i 3 år. Cage GM Forskare,
Seed Producenter, Seed Growers! FRÖKEN R7
Orsak: Konsumism skapa sopor!
Effekt: Förorenande Soil and Water; ohyra och insekts plågor; gas emission!
Verkan: Sluta producera, köpa engångs, oväsentlig (Skräp)
Orsak: Våld mot Life (Människa, djur) , Miljö!
Effekt: Elände, lidande, skador, död och förstörelse!
Verkan: Stoppa våld och åtala Guilty! FRÖKEN R1-7
Orsak: Kapitalism!
Effekt: På bara, korrupta, självisk, elitistisk, rikedom Apartheid, Anti- 1GOD!
Verkan: Cage Profitörer, FRÖKEN R6 . Förverka privata ägande tillgångar. Konvertera
till cron ( Community Kör Ägs inte för vinst) !
Orsak: Kommunism!
Effekt: På bara, inkompetent, korrupt, Anti- 1GOD!
Verkan: Byt regering med Multi val valda kandidater. Byt statligt ägda enheter cron !

Orsak: Heridatory Tyranny!
Effekt: Orättvist, inkompetent, korrupt, rikedom Apartheid, Anti-GOD
Verkan: Ersätt Tyranny med Multi val valda kandidater. Ersätt Wealth Apartheid
med social rättvisa och Cron!
Orsak: Kannibalism!
Effekt: Kloning, Transplantation organ och kroppsvätskor skapar monster!
Verkan: Sluta kloning! Sluta organtransplantationer! Stoppa blodtransfusioner.

Bo i 'Harmony' med din omgivning ...
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Att förvarings av universum innebär 'Space Exploration'. Space
Exploration leder till 'Space Colonization'! Båda är
mänskligheten öde.
Space Colonization behöver 'Befolkningstillväxt'! Befolkningstillväxten kommer via 'heliga
äktenskapet', parning och multiplicera! Notera!

Gäller ej sexuell funktionsnedsättning ( samma kön, ..) drabbade.

Den expanderande två universum behöver mer förvaringsinstitut och änglar.
Låt ingenting störa din själ livserfarenhet uppdrag. Fira: 8.1.7 . Universum dag

CG Kalender, Funday teman
Depå Guardian använder Gathe som nav för frihetsberövande arbetsuppgifter.

Pro miljöåtgärder och verksamhet som rör klimatförändringar, ekosystem, djurliv,
vegetation och mänsklig överlevnad. Pro non våld åtgärder och aktiviteter,
rapportering våld mot människor, djur och miljö.
Pro ideell verksamhet och aktiviteter, inrättande Cron, främja och använda dem.

Pro gratis utbildning, en 1 GUD ges rätt. Pro regeringen utbildning
(SMEC, PHEC) . Depå Guardian volontär. Pro gratis sjukvård (SMEC, PHEC, pDEC,
CE) . Depå Guardian volontär.

Anti action föroreningar och aktiviteter, som börjar med familjen, samhället, ... Anti sopor
åtgärder och aktiviteter, som börjar med familjen, samhället, ... Anti skräp åtgärder och
aktiviteter, som börjar med familjen, samhället, ... Anti junkfood åtgärder och aktiviteter börjar
med familjen, samhället, ...

För all verksamhet lagen Giver Manifest används som guide .
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1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

UNIVERSUM Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå väktare (1 st namn)
Tack för att du valt Mänskligheten förbinder sig att
vara väktare av Planet Earth
Lovar att kolonisera universum och vara dess vårdnadshavare ber om
hjälp att uppfylla mänsklighetens öde för härligheten av 1 GOD och det
goda i mänskligheten

Denna bön används när det behövs och Universe dag!

Innan rymdkolonisering kommer utforskning av rymden.

Varje provinsen bygga och tas i omloppsbana en 'Space
Exploration port '(SXP) . . All utforskning initieras från SXP' s.

Utforskning av rymden och kolonisering behöver regler Space Exploration Court (S> XC) . A
Space Exploration Court är inställd för att upprätthålla rymdutforskning och colonization lag. S>
XC avgöranden är bindande för alla provinser !!!

S> XC (Space Exploration Court)
Utforskning av rymden och kolonisering behöver regler

(lagar) Space Exploration Court. S> XC upprätthålla Space
utforskning och kolonisering lag.
S> XC avgöranden är bindande för alla provinser !!!

Denna domstol har 7 domare (En från varje provins) . Dom kommer genom sluten omröstning och
majoritet. Minsta delen 4 av 7. Det finns inget överklagande.

Inner Space Lagar (1) tillgodose Earth Space och jord månen. Yttre rymden Laws (2) tillgodose
Planet Exploration and Kolonisering.

Om en Provins bryter Space Exploration lag det åtalas. De inblandade får åtalas. Utrustning
som används i brottet konfiskeras och ges till ärliga provinserna (lika delar) .
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Law Giver rättvisa är regeln i varje del av det fysiska universum.
För Glory of 1GOD och det goda i mänskligheten !!!

S> X Laws 1 ( Inre utrymme)
Utforskning av rymden / kolonisering behöver regler (lagar) som upprätthålls och upprätthålls
av en Space Exploration Court ( S> XC) . Inner Space Lagar (1) tillgodose Earth Space och
jord månen.

SX Quarantine Law
Ingenting kan föras tillbaka till jorden! Allt kom tillbaka från Space
karantän på en Space Exploration port (SXP) . Människor som är
inblandade bryta denna lag får, FRÖKEN R7

SX Satellites Law
Varje provinsen har rätt till privatliv! Satelliter från andra provinser
invadera denna sekretess. Utländska satelliter i en Provinces Inner
Space konfiskeras, demonterat, och kanske förstöras.

SX Moon-lag
Jordens måne är gränserna för gruvdrift, koloniserande och militären. Människor
som är inblandade bryta denna lag får,

FRÖKEN R7 Provins (S) involverad i att bryta denna lag har sina
" SXP' stängas under 70 år. All utrust- ning som används bryta
denna lag konfiskeras och delas lika av ärliga provinserna.

S> X Lagar 2 ( Yttre rymden)
Yttre rymden Laws (2) tillgodose Planet prospektering och koloniserande.

De upprätthålls och upprätthålls av en Space Exploration Court.

SX Exploration Law
1:e XC (1:a Exploration Lås) av en planet eller månen går till en provins som bygger en
permanent bemannad bas. 1st XC berättigar till 1/7 av en planet. 1:e sökande uppdelar planet i
7 områden, plockar ett av områdena. 2nd sökande plockar en av de återstående 6 områden ...
7: e sökande får det sista området. När plockas kan områden som inte ändras.

Ändra områden bryta 1st XC lag. En Guilty provinsen förlorar rätten att utforska
planeten i 70 år. All utrustning som används
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för denna kriminella verksamhet konfiskeras och delas lika av ärliga provinserna. Personer
som deltar i detta brott få FRÖKEN R7

SX Planets månen Law
En Planets månen tillhör provinsen som 1: a bygger en bemannad bas på det. Det är inte
delas med andra provinser! När en måne bas blir oanvänd (På grund av försummelse, ..) någon
annan provins kan flytta in och göra anspråk på månen. Bryta Planets månen Law dåligt
provinsen förlorar rätten att utforska månen planet i 70 år. All utrust- ning som används för
denna kriminella verksamhet konfiskeras och delas lika av ärliga provinserna. Människor
som bryter få FRÖKEN R7

SX inre och yttre rymden i kompatibla lagar:
SX Earth Moon-lag ( inre utrymme) gäller inte andra koloniserade Planet
Moons (yttre rymden) !

SX inre och yttre rymden kompatibla lagar:
SX Quarantine Law ( inre utrymme) tillämpas på varje koloniserade Planet (yttre
rymden) !

SX Satellites'-lag ( inre utrymme) tillämpas på varje koloniserade Planet (yttre
rymden) !

Universum Depå Guardians tacka 1GOD "För att skapa den vackraste universum
och göra mänskligheten är det vårdnadshavare.
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Bekräftelse 3:
Mänskligt liv är heligt från dess utformning och det finns en skyldighet att föröka sig.

HE spermier obligationer med SHE ägg graviditeten påbörjats (mänskligt liv) . Mänskligt
liv är heligt därför måste skyddas från fysiska hot och moraliskt ont. Avsluta en
graviditet (Abort)
dödar är Anti-1 GUD. Abort är den mest avskyvärda onda, fega brott en människa kan
begå !!! FRÖKEN R7
hot ( faror) till välbefinnande och överlevnad för mänskligheten kommer från
mänskliga rovdjur (Missbruksleverantörer, pedofiler, förvirrad kön, samma kön,
mördare, förorenare, profitörer, ..) . Samhället har en skyldighet att innehålla dessa
faror. Föräldrar och lärare har en särskild skyldighet här.

Execution en planerad dödandet av ett människoliv (Abort, Lönnmord, Dödsstraff) . Killing
vare sig regering, militär, frihetskämpar (Separat) , falska religiösa kulter (terrorister) Är
Anti- Brottslingar, brottsbekämpande eller civil hämnd 1GOD. Varje person har en civil
och moralisk skyldighet att se alla Killer åtalas.

Nolltolerans för dödandet! ! !
Att döda en person är oförlåtligt !!!

KILLING angers 1GOD !!!
självförvållad dödande (Dödshjälp, självmord) är ett tecken på en svag sinne och en svag anda. Det
är en livserfarenhet för själen. Andra människor bör inte blanda sig om det inte finns en fara för
andra. 1 GUD kommer att hantera detta på domens dag. Att hjälpa en person till en självförvållad
dödande är acceptabelt så länge som den relevanta domstolen accepterar att det finns en
Deathwish. Svår lidande är tortyr (Du euthanise ett husdjur en människa förtjänar inte mindre) .
Avsluta det!

Andra faror till välbefinnande och överlevnad av mänskligt liv kommer från:

Klimat, ( för kallt, för varmt, för torr, alltför våt, ..)
Använd skyddskläder och Shelter. Individer, Shire och
provinsen är att arbeta tillsammans.
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Varelse rovdjur, ( hundar, mygga, hajar, ormar ..)
gemenskap medvetenhet och kontroll är nödvändig. A Shire måste agera
ansvarsfullt. Individer måste vara vaksamma och använda sunt förnuft.

Genetisk modifikation, ( bakterier, fåglar, enzym, svampar, insekter, däggdjur, frön, virus,
...) kränkande 1GODs' Design. GM ändrar ekosystemet och näringskedjan. Stop 'GM' forskning,
växande och åtala forskare odlare. FRÖKEN R7

Mikroskopiska rovdjur, ( bakterier, svampar, groddar, virus, ..) är en smygande hot
men kan vara de farligaste. Renlighet, tidiness, immunisering, diet, personlig hygien,
karantän, hälsokontroller av människor och djur, hjälper. Föräldrar, lärare, Shire och
provinsen är att arbeta tillsammans.

Förorening, ( engångsmaterial, kärnavfall, förpackningar, giftigt avfall,
förbränning: kol, gas, olja, uran ..) är innesluten. Stäng kol- och urangruvor,
minska olja och gas bränning. Åtala FRÖKEN R7 Kol brännare och
gruvarbetare, gruvarbetare uran och nukleära avfallsproducenter.

Dålig diet, ingen ohälsosam (Alkohol, kolsyrade söta, ...) dricka, ingen FN friska (GM,
tillverkat) mat. Åtala leverantörer av ohälsosam dryck och mat. Shire och provinsen är att
säkerställa att alla har drickbart vatten och ätbart livsmedel. Ett samhälle med törstiga
hungriga människor är en misslyckad samhälle. Låt inte ditt samhälle misslyckas!

Skydda människors livslängd från faror och hot !!!
MULTIPLIKATION
För Specie överlevnad en person fysiskt, mentalt och känslomässigt passform, har en 1GOD given
plikt att para sig och föröka sig. Parning, behövs multiplicerande att bilda familj. Underlåtenhet
att göra detta är anti-social hot

(Överlevnad) till gemenskapen. Celibat är Anti- 1GOD.
Ett huvudsyfte för att leva är att para sig och
föröka sig. Om du inte gör så lever en misslyckad
liv. Oacceptabelt för en GUD och gemenskap.
Specie överlevnad är av största vikt.
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Community överlevnad kan diktera forcerad multiplikation. Artificiell insemination men
ingen genmodifiering. En person behöver inte para att föröka sig.

Parning och multiplicera inom en familj är den mest framgångsrika och fördelaktigt sätt
att leva upp till en persons plikt och öde. Väl fungerande samhällen använder familjen
och religiösa regler för att föröka sig. Familjen stöds av gemenskapen. The Shire ger
gratis medicinsk från befruktningen till döden och fri utbildning för barn och äldre via " SMEC
' ( Shire medicinsk utbildning Complex) .
Grevskap , hem till familjer, traditioner, ...

Past urval av 'bruden och brudgummen' förlitat sig på: elitism, girighet, lust ... Detta
ledde till inavel (oönskad) . Bruden och brudgummen val av samhället är bättre. Under
deras 1 års CE'service (Community Emergency) varje 17-årig hon och 18 år gammal
han utvärderas
(Kapabel att multiplicera, kapabel att föräldraskap, ras integritet, regionala mångfald) och
valt att ange ett 'Holy-Matrimony' avtal (HM) .

Den 'HM' avtal tillåter en HE och en SHE att para sig och föröka sig. Den
'Holy-Matrimony Contract' har en början och ett slut. Det börjar på
bröllopsdag genom att underteckna. Det slutar när det yngsta barnet
avslutar 14 år. Bryta kontraktet (Otrohet..) är kriminell. FRÖKEN R4-R5

Ingen HM för pedofil, samma kön och förvirrad kön.
Samkönade par och transpersoner som bor tillsammans är inte en familj och kan
inte uppfostra barn. Pedofil, samma kön och förvirrade könsbarnuppfostran begå
ett brott (Barn antasta)
FRÖKEN R7 .

Parning och multiplicera utanför 'Holy-Matrimony' är 'Trashy'. Trashy föräldrar förlorar
sina barn. Barn blir tillgängliga för adoption.
polygami (En person har mer än en make) är djur som primitiv oacceptabelt mänskligt
beteende ett brott. Grupp äktenskap är fördärv, omoraliskt brott (Otrohet) . FRÖKEN R4

Par som inte kan föröka sig (hälsoproblem) bli fosterföräldrar.
Kan kvalificera sig för att anta. Gäller ej sexuell funktionsnedsättning (Child molester,
samma kön, förvirrad kön) drabbade.
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Det finns 4 stora hot mot 'Holy-Matrimony', själviskhet, äktenskapsbrott, missbruk,
sexuell funktionsnedsättning och pornografi. Moraliska styrka över kommer dessa hot. För
barnen och själv har moralisk styrka.

Mate & Multiply för Specie överlevnad !!!
MÅSTE GÖRA :
Conception är 1GOD s största Miracle! slakt
(abort) det ofött är den mest avskyvärda brottet i universum! Den största
förolämpning mot 1GOD!
Notera! Abort är en avrättning! FRÖKEN R7

förfalskningar: Miljö vill skydda växtlighet och djurliv, men support, abort. Djurrätts
activitist som stödjer abort är förfalskningar. Shun dem! Skam dem! Visa din avsmak för
dem (Icke våldsam) .

Nolltolerans till abort, dödsstraff! Ansvarighet i livet och
livet efter detta.
Avrättningar planeras dödande ( FRÖKEN R7 ) vare sig regering, militär, brottslingar,
frihetskämpar (Separat) , falska religiösa kulter (terrorister) , Brottsbekämpande eller
civil hämnd. Varje fara, hot och brott mot mänskliga livet behandlas FRÖKEN R7 .
Tidigare och nuvarande brott mot mänskliga livet ställs till svars av
1GOD på domens dag.
Varje person har en 1GOD ges skyldighet att skydda människors liv från

faror:
mänskliga rovdjur (angriparna, barnsexförbrytare, homosexuella, mördare, förorenare,
profitörer ..) , varelse rovdjur (Hundar, mygga, hajar, ormar, ...) .
mikroskopiska rovdjur (Bakterier, svampar, bakterie, virus ..) , klimat (för het

, för kallt, för torr, för blött ..) , dålig diet (Ingen dryck, ohälsosam dryck, ingen mat, ohälsosam mat
..) . Varje person har en skyldighet att skydda den heliga människokroppen. Det är din kropp skydda
den.

Varje person har en 1GOD given plikt att stoppa regeringens tortyr och avrättningar (Mord,
Dödsstraff) . Dessa regeringar med
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deras deltagande anställda ersätts, åtalas , FRÖKEN R7
Våld i hemmet är oacceptabelt samhället har en skyldighet här. Rapport
varje våld du observerar. Kontrollera att säkerställa Comm- enhet
vidtar åtgärder. Stoppa våld Start hemma

Varje person har en 1GOD ges skyldighet att leva hälsosamt (Avgasfri, hälsosam kost,
hålla sig i form, rent dricksvatten, skyddskläder och tak över huvudet ..) . Samhället
måste göra detta möjligt.
Det finns en 1GOD ges skyldighet att para sig och föröka sig.

För att uppfylla denna skyldighet HE och hon in i en 'Holyäktenskapets' avtal. Parning, gör Holy-Matrimony inte gälla för samma
kön eller förvirrad kön.

Stödja begreppet enhet familj och gemensamt boende. För bruden och brudgummen
urval användning CE (Community Emergency) service. Varje 17-årig hon och 18 år som
han utvärderas (Kapabel att multiplicera, kapabel att föräldraskap, ras integritet,
regionala mångfald) och valt att ange ett 'Holy-Matrimony kontrakt. Bryta kontraktet (
Otrohet..) är kriminell.

Hon går (obligatorisk) före, under graviditeten och efter nyfött har
kommit ett 'SMEC' (Shire medicinsk utbildning Complex) .

Samma kön parning ritual är onormal, omoraliskt, depraverade, dis- vindbyar,
upprörande. Ett hot mot arten. Child antasta, samma kön och förvirrad kön är
funktionshinder (sexuell) som är ett hot mot den mänskliga arten. Därför blir det
nödvändigt att karantän
(isolera) dessa hot. Samkönade par som lever tillsammans utanför 'SQC'

(Sexuell karantän Compound) är omoralisk, fördärvad. Samma kön, förvirrad
hanterings kön barn är barn antasta, ett brott som ska åtalas, FRÖKEN R7

Fira

2.1.7 . Blomma dag
CG . kalender
Fun-Day teman
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MÄNSKLIGT LIV Bön
Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå väktare (1 st namn)
Tack Du för att skapa Mänskligheten Jag förpliktar att skydda människors
livslängd från befruktningen jag lovar att innehålla och straffa alla hot mot
människors livslängd Jag lovar att para sig och Multiply för Specie överlevnad
och rymdkolonisering för härligheten av 1GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används när det behövs!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Bekräftelse 4:
Mänskligheten är att söka och få kunskap än tillämpa den.

Den centrala kontrollcentralen i heliga mänskliga kroppen är hjärnan. Hjärnan
ger mänskligheten unika intelligens, fantasi, abstrakt tänkande,
problemlösning färdigheter och förmåga att absorbera kunskap och
tillämpa kunskap.

1GOD vill
mänskligheten till:

söka kunskap
Få kunskap
tillämpa kunskap

På domedagen den 1: a fråga 1 GOD frågar: Förklara vad vet
- avsats personen har kontinuerligt ackumuleras och hur denna know avsats användes
till förmån för den lokala livsmiljön och all miljö.
1 GOD vill att vi ska skaffa sig kunskap och tillämpa kunskap från vaggan till
kremering.
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Söker kunskap innebär att vilja veta, lära, erfarenhet ... Söka kunskap från: Föräldrar,
lärare, bok, Law Giver Manifest, mentorer, internet ...

Få kunskap innebär att få en utbildning, acquir- ing kunskaper och
livserfarenheter. Få kunskap från:
Studera, frågar, läsa, lyssna, observera, projekt, trial & error,
undervisning mentorskap ...
Tillämpa kunskap innebär att lära andra, utbilda andra och dela upplevelser med
andra. Tillämpa kunskap genom:
undervisning, program, konvertering, användning, utnyttjande ...

Depå Guardian tro det bästa sättet att söka, Gain & Apply kun- avsats är genom
Learn & Lär metod (1 st lära sedan lära) . Ett framgångsrikt liv består av kontinuerligt
lärande, undervisning och få livserfarenheter.

Livscykel lärande och undervisning
En människa växer i hans mor att livmodern. Det växande fostret
lär att lyssna och känna igen sina föräldrar röster. Föräldrarna lära genom att prata,
läsa, skrika, sjunga, göra musik, skratt, introdu- cing ljudet av husdjur. Ett foster får sin 1 st
livserfarenheter. Föräldrar att vinna deras 1 st erfarenhet av föräldraskap.

När deltar Shire & Provincial gratis allmän utbildning forskare
lära sig genom studier, förståelse, förståelse och repetition.
De snabba elever lära ( bistå pedagog) de långsamma elever.
På jobbet varje arbetstagare utbildad och omskolade. Mer kunniga, erfarna arbetstagare
hjälpa till med utbildning och omskolning.

En Soul uppdrag består i att samla våra liv livserfarenheter.
Det är din plikt att hjälpa din själ. Söker, få och tillämpa kun- avsats leda till
livserfarenheter. Fate & val ytterligare livs upplevelser.
Ödet livserfarenhet: En livshotande olycka (Falla från hög höjd) en livsupplevelse
som aldrig glöms bort.
Val livserfarenhet: En person bestämmer sig för att hoppa fallskärm en upplevelse
som aldrig glöms bort.

21

1 TRO 15.07.3.1 NAtm
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

Intellectual egenskapen är en individs levande erfarenhet kunskap bevaras (egendom)
att bli odödlig. Kunskaps Kontinuitet tillvägagångssätt identifierar kritisk kunskap och
tillhandahåller metoder för att fånga, tillämpa och överföra den kunskapen. Livs
erfarenheter ska separeras mellan arbete och personlig.

När en anställd lämnar arbete, stora mängder 'IP (Intellectual- Property) "Är i riskzonen.
För att motverka detta kompetensflykt är det viktigt att arbetstagarens 'IP bevaras. Det
är viktigt att fånga upp och bevara denna kunskap innan den anställde lämnar. Fånga
innebär ljud
(Berättande) , video (som visar) , skuggning (Arbeta sida vid sida) .

En individs livs erfarenhet kunskap (IP) delas med samhället och familjen. Community-sharing
kommer via Free-Education system. Delning innebär oral, audio
(Berättande) , video (som visar) , skuggning (praktisk) .
Notera! All Intellectual-egendom (Commrcial, privat)
hör till samhället (Grevskap) . Samhället förutsatt att medel för en individ
att vinna, IP Påstå 'Copyright, Patent-rätt' stjäl från samhället, ett brott FRÖKEN
R6

Familjekunskapsutbyte kommer via barn och barnbarn.
Delning innebär oral, audio (Berättande) , video (som visar) , skuggning
(praktisk) .
Universe Depå Guardians hjälpa till med studie-Guide " Lära sig &
Lära "Metod i kontinuerlig inlärning och undervisning. UCG stöder regeringens fri
utbildning och motsätter Non Government Education. UCG1 utbildning stöder Shire &
provinsen utbildning:
SMEC
PHEC
pDEC
CE

'Shire medicinsk utbildning Complex'.

' Provincial Hospital utbildning Complex' . 'Provincial
Defence Emergency center'. Gemenskaps
Emergency tjänst ".

Depå Guardian kunskap tidslinje!
Mödrar och barn> SMEC ( New födda klubb, Basic-school, flicka enda skola,
familj-College, Senior Activity Club ) >
PHEC ( Boy enda skola, lärling, teknisk, Ledarskap College,
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Ledarskap-Camp ) >
pDEC ( CE, Ledarskap-Camp, par-val ) > Livserfarenheter >
Kunskap-Kontinuitet !
Depå väktare Free-utbildning är en kombinerad insats av lärare
, sjukvårdare, föräldrar, forskare, volontärer, seniorer och regeringen.

MÅSTE GÖRA :
Söka kunskap: fråga, vara äventyr, vara nyfiken, lyssna, observera, forskning, läsa,
titta på ..

Få kunskap: förstå, experimentera, grepp, lära, upprepa, teoretisera, förstå, ...

Tillämpa kunskap: råda, gör, guide, instruera, mentor, show, lära ..
Support 1 st Lär & 2 nd Lära (Som: barn, förälder, anställd, ledare ...) .
Support Shire medicinsk utbildning Complex " (SMEC) . Support 'Provincial
Hospital utbildning Complex' (PHEC) .

Support 'Provincial Defence Emergency Complex' (PDEC) .

Support Community Emergency tjänst " (CE) .
Kräver Free-Government Education från vaggan till kremering det är din 1 GOD ges
rätt! Icke-statliga utbildningen läggs ned.
Regeringen som ger pengar till icke-statliga utbildningen är steal- ing från offentlig
utbildning samt kränkande 1 GOD . Denna typ av regeringen bort och åtalas. Senior
Statligt anställda som underlättar den här typen av regeringen är skyldiga. De förlorar
sitt jobb och åtalas.

NOLLTOLERANS att stjäla från offentlig utbildning.
Varje gång du lär dig något, skriva ner det. Senare lära ut det till andra.
Bevara era skrifter för Kunskaps Kontinuitet. Använd Universe Depå

Guardians Study-Guide. Stöd Plagiat i utbildningen. Varför skriva något
som är väl skriven. Snarare använder den och expandera på den.
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Universe Depå Guardians inte stöder universitet. Säga NEJ
att korrumpera, Elitist University. Depå väktare start som lärling. Efter praktik gör vidare
studier. Få främjas av senioritet .
Mer arbetslivserfarenhet mer ytterligare studier, mer marknadsföring av ..

Intellectual Property (Copyright, patent ...)
tillhör gemenskapen! Profiterar från Intellectual Property är ett
brott! FRÖKEN R6

Fira 6.1.7. Utbildning dag
CG . kalender Fun-Day teman

1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

KUNSKAP Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Löften att söka, vinst och tillämpa kunskap hela livet löften att lära
och lära från Free utbildning, arbete löften om att stödja allmän
utbildning Pass på Livserfarenheter till nästa generation för
härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används vid behov och på utbildning dag!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Affirmation 5:
De Law Giver Manifest ersätter alla tidigare meddelanden 1GOD skickat.

Genom mänsklighetens historia med ojämna mellanrum 1 GOD plockar en person att
förmedla ett budskap till mänskligheten. 1GOD är besviken över att mänskligheten inte har
hörsammat dessa meddelanden. Den senaste meddelandet är " Law Giver Manifest '. Den
ersätter alla nuvarande och tidigare religiösa publikationer Därför dessa föråldrade
publikationer skydde och inte följs. Föråldrad innebär miljövänlig avfallshantering.

Tidigare meddelanden ignorerades. Detta är det sista meddelandet innan människa- slag kommer att
förändras. Omfamna detta meddelande med hela ditt hjärta och själ. Skydda och vårda detta meddelande.

För att se till att varje person får möjlighet att läsa, omfamna och förstå " lagstiftare
Manifest ' ( LLL GMGMGM) . Det är upp till var och en att sprida
budskapet runt. Få kopior och dela ut dem. 1 GOD tittar.

Introduktionen instruerar om hur man tillber. 1 GOD väntar på att höra från dig, tillbedjan
dagligen (Daily-bön) . Så att tillämpa 'LGM'. Varför 'LGM' skrevs. Omvandling av moral i
styrning ...
1 TRO förklaras dess symbol för erkännande och dess
vision! Det finns en 7 Scroll översikt följt av rullar:

SC1: övertygelser den grund på vilken 1 TRO bygger på
sc2: skyldigheter en persons skyldighet gentemot 1GOD

SC3: privilegier är belöningar för att uppfylla skyldigheter "
SC4: brister är förolämpningar mot 1GOD & undviks
SC5: dygder är livsstil beteende bestäms av 1GOD
SC6: Khronicle är mänskligheten: s arv
SC7: Liv efter detta där själen går
1 GOD skapat tid för att mäta 'början' och 'End'. 1 GUD 's cykel: Början>
end> recycle> början> end> återvinna ...
1GOD vill ny tid förvaltning.
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UCG: New Age time management!
Kortsiktigt
CG Klock ~ Tids triangel-line ~ Natt Utegångsförbud ~
CG dagliga rutin ~
Medellång sikt
CG Kalender ~ Fun-Day teman ~ CG planerare ~ CG Årlig Almanac

Långsiktigt
CG Khronicle ~ CG knowlege kontinuitet ~

Depå Guardian KLOCK ( CG Klock) för kortfristig tidshantering, ersätter alla andra
klockor . dag har 21 timmar> 1 timme har 21 minuter> 1 minut har 21 sekunder> 1
sekund har 21 blinkar> en blinkning har 21 blinkar> en blixt har 21 klick
14h-12m-16s
207 Dy - 4 dw
Y1 - M8 - W2 - D4

Linje 1: den 14 th timme, 12 minuter och 16 sekunder.

Linje 2: 207 th dag på året, 4 th dag i veckan
linje 3 : År 1 - månad 8 veckors 2 - Dag 4

Tids Triangle:
Dag start:
O timmar Soluppgång ~

från 0-7 timmar är Tidig dag
7 timmar är Mid-Day ~
från 7-14 timmar är sen Day
14 timmar är Solnedgång ~

från 14-21 timmar är Natt
Obligatorisk natt utegångsförbud från 14-21h (CG Klock) . Natt
utegångsförbud upprätthålls av Shire. Natt utegångsförbud
eftersom vår kropp inte är tänkt att vara nattliga!

CG Kalender, tid på medellång sikt. 'Standard Year' 14 månader (13, 28 dagars
momths + 1, 1 månad) , 365 dagar. Var 4 år: Quattro-Year
(13, 28 dagars månader + 1, 2 månad) 366 dagar.

Fun-Day teman tillgodose ett samhälle behöver fira vara skam och komma ihåg.

A CG Planner, bör vara en del av din dagliga rutinbetonade.
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1 GOD vill 7 stammar som lever i många Shires i 7
provinser. Människor är sociala varelser bo,
arbeta och bilda familj i ett samhälle. Privat
ägande (Kapitalism) är själviskt en brist, Anti- 1GOD,
Anti-gemenskapen.
Cluster-hem och cron Ersätt den.

Community ägande förvarings Guardian vägen.

O% Privatmedägande
(kommersiell) , Statliga och offentliga ägda enheter ersätts
cron ( Community Kör Ägs inte för vinst) . Privata bostäder ersätts
med gemenskaps skydd (Cluster-hölje) .

Justice ett mänskligt behov. Människor lever i samhällen med Laws (Regler
och regelverk) att fungera, överleva. När det visas ett brott mot lag är
sanning funnit att fast- Svenska skuld eller ingen skuld. Skuld följs av
Account obligatoriskt straff, rehabilitering och kompensation.
Notera! Deras finns inga Juryer!

1 GOD vill 1 TRO (Religion) och
1 Church (Universum Depå Guardians) med 7 fristående
administrationer representerar 7 Stammar
Universum > är den fysiska universum.
Väktare > vaktmästare i fysikalisk-universum.
Guardians > av laggivare Manifest.

Du fråga? Laggivare Manifest svar!
Tidigare meddelanden ignorerades
Ingen person eller regering har rätt att döda en människa!
Det är Anti-1 GUD. Många personer och regeringens döda. Godkändes av
onda religioner (Nu Cults) . Alla av dem är
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ansvarig 1 GOD och mänskligheten.

Alla Killers åtalas & bur !!!

NOLLTOLERANS till att döda !!!
1 GOD vill mänskligheten att söka kunskap, sedan få den och tillämpa denna kunskap, hela
livet. Detta ger varje människa i 1 GOD ges rätt till fri utbildning hela livet. För att säkerställa
gemenskapsstandarder uppfylls endast offentlig utbildning är acceptabelt.

1 GOD är besviken över att Mänskligheten gör galna vetenskapsmän att utmana 1 GOD 's deaign.
galna vetenskapsmän (Arrogant, okunnig ..) misslyckas när de utmanar 1 GOD 'S design. De
biverkningar av sina handlingar äventyrar alltid människor. Exsamples:

Stör River-flöde: Bevattning, onaturliga vidarekopplingar vattna detta leder så småningom till
torka tillstånd (lägre flod ökar evap- oration). Blockerande översvämningsområden ökar
flödeshastigheten och dess erosionsfaktor (Den nedsänkta vikten av föremål som kan föras
bort av en flod är proportionell mot den sjätte kraften av floden flödeshastighet). Detta leder till
större översvämningar och snabbare erosion. Detta gäller även för concreted flodbankar,
sängar.

Bygga fasta väggar i haven leder till större erosion längs andra delar av kusten. Skapa
nya klyftor och underströmmar. Detta stör befintlig strandlinje ekosystem.

Den mänskliga kroppen är helig men många människor syndar på detta område. Blodtransfusion, Body-piercing, kannibalism omskärelse, kosmetika-kirurgi, designer barn,
livsuppehållande, make-up, orgel växande, orgel transplantation, Tattoo .. Alla ovanstående
förolämpning 1 GOD.

Allt 1 GOD skapat har en början och ett slut. Resterna återvinns. Förlänga värdelös
människa eller annat liv är Anti-1 GUD.
Livsuppehållande, hålla kroppen vid liv genom konstgjord väg (Fördröja Dom-Day) ,
förolämpning 1 GOD . Återvinning en mänsklig kropp innebär ska- mation och aska. Återvinning
en mänsklig själ innebär reinkarnation.

1 GOD vill mänskligheten att leva i harmoni med sig själv och sin omgivning. Att leva i
harmoni med sig själv, kan våld aldrig vara en lösning. Att leva i harmoni med
omgivningen innebär förståelse
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av frihets arbetsuppgifter och deras tillämpning. 1 GOD vill mänskligheten att vara förvarings
av den fysiska universum.
För att vara förvarings av det fysiska universum. Mänskligheten måste utforska rymden och än
kolonisera den. Kolonisering innebär multiplikation.

MÅSTE GÖRA :
Byt ut alla andra religiösa publikationer med lagen Giver Manifest!
Kasta föråldrade publikationer miljövänlig.
Skumma igenom manifest, när du ser en intressant rubrik läsa.
Nästa göra några djupa Reding. Läsa, förstå, tillämpas. Leva det!
Den anda och förståelse för budskapet är det viktiga. Inte innebörden av den enskilda
ord eller meningsbyggnad. Förstå syftet med tanken kommer att bidra till
genomförandet av meddelandet.

Införa 'LGM' till andra. Hitta 6 andra supportrar. Starta en insamling. Elect Elders (Lika
HE och hon) . Äldste bildar ett utskott
(Klan) . Stöd dina äldste och deras utskott.
Kommittén utvalda 2 Förvarings Zenturion (1 HE, en SHE) . Som blir medlem i
universum Depå Guardians. Nu varje supporter av detta möte är en
förvarings-Guardian (CG) . Förvarings av lokala Habitat och väktare " LGM '.

1 GOD vill varje människa ges möjlighet att läsa och studera 'LGM'. De som inte kan
läsa ska ha den att läsa dem. Inga undantag Varje CG har en skyldighet här. 1 GOD tittar.

CG support 'gratis utbildning' och regerings skolor. CG föräldrar utforska regelbundet
'LG M' med sina barn. Föräldrarna ser till att lärare på skolan göra detsamma.

CG arbetare är att se till att deras arbetsplats är verksamt inom riktlinjerna för " LG M '. Eventuella
problem rapporteras till 'Klan'. Klanen med regeringen kommer att undersöka och
försöka lösa problemet. Inte alla problem kan lösas. Än en bästa resultat kompromiss
används.

Ondska, omoraliskt, anti- 1 GOD beteende innebär omskrivning, korrupta,

29

1 TRO 15.07.3.1 NAtm
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

dålig, rabatt lagar. Antedatering dem och resentencing. Använd 'LGM' som guide.
1 GOD tittar .
Mänsklighetens beteende (Atom-delning, Nuclear-fusion,
Karossdelar och Body-vätskor, Cannibalism,
Genetic-engineering, Cloning, kol-bränning,
Nedsmutsning ..) är hotande
1 GOD 's design. sluta reta 1 GOD. 1 GOD kommer reformera människa- slag och rena
planeten med hjälp av naturen (Se Profeteren) .
1 GOD 's senaste meddelandet är en guide på vad som komma. Ju fler människor anamma och agera
på detta 'Message' mindre mänskligheten kommer att drabbas. 1 GOD tittar.

För den andliga och fysiska välbefinnande av mänskligheten dess slutligen överlevnad och
uppfyller sitt öde. 'Kolonisering Space, som förvaltare av det fysiska universum och väktare En
Guds senaste meddelandet' är obligatoriskt.

Omfamning 1 GOD' s senaste meddelandet Law Giver Manifest

1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

MEDDELANDE Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Mottagna & absorberat ditt budskap jag ska sprida ditt budskap till
alla jag ska kasta alla föråldrade föråldrade meddelanden laggivare
Manifest ska vara min guide för härligheten av 1 GOD och det goda
i mänskligheten
Denna bön används när det behövs!
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Bekräftelse 6:
Tal är viktiga och 7 är gudomliga!
När människan började använda siffror det var redo att utvecklas mot sitt öde: Förvarings
av det fysiska universum. Siffror gjorde det möjligt att beskriva och mäta kvantitet,
hastighet, ..., skapa matematiska begrepp. Depå Guardians tror att siffrorna är en
viktig hörnsten i människans intellekt.

Siffror är grunden matematiskt begrepp som mänskligheten använder för att skapa mer
matematiska begrepp. Numbers ledde till vetenskap som gör det möjligt för oss att gå
vidare och förstå mer och mer av 1 GOD' s skapelser. Numbers byggde civilisationer och
förstörde dem. Cykeln av "början, slut och Återvinning".

Siffror tillåts räkna:
Fingrar på en hand 1, 2, 3, 4, 5. Resultat (Symbol: =) 5 fingrar.
tillsats ( symbolen: +) gör det möjligt att slå ihop fler än en räkneresultatet.

Fingrar på 2 händer 5 + 5 = 10 fingrar på båda händerna.

Hämtmat ( symbol: -) gör det möjligt att minska en tidigare resultat. En hand med 5 fingrar
har ett finger avskurna (olycka) : 5-1 = 4 fingrar är nu på plats.

multiplicera ( symbol: •) tillåter (Enklare) räkna mängder av lik- nande artiklar. Fingrar på 3
händer 3 • 5 (Enklare sedan 5 + 5 + 5) = 15 fingrar på 3 händer. När multiplicera samma
nummer flera gånger en Kraft
beteckningar används: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 kraften i 5) = 32 den femte kraften hos två.

dividera ( symbolen: /) tillåter portionering av tidigare resultat. 3 händer har 15 fingrar. En
hand har 15/3 = 5 fingrar. Siffror möjliggöra skapandet av en Sekvens av siffror 0, 1, 1, 2,
3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (Symbol: ...) efter 2 initiala siffror, är varje nummer

summan av de föregående 2 nummer. Depå Guardian använda basen 10 naturliga
talsystemet. De 1 siffriga symboler: 0 (noll) , 1 (ett) , 2 (två) , 3 (tre) , 4 (Fyra) , 5 (fem) , 6 (sex) ,
7 (Sju) , 8 (åtta) , 9 (nio) . Tal: 0, 2, 4, 6, 8 kallas
även ; 1, 3, 5, 7, 9 kallas udda . Efter 9, 2 siffror (Kallas 10 s) används:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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De 0 placerad till höger om någon av de 9 siffrorna skapar ett 2-siffrigt nummer som kallas 10
s (Tio s) t.ex 70 . Två 00 kallas 100-tals (hundratals) ,

t.ex 700 . Tre 000 kallas 1000-talet (tusental) , t.ex 7000 . Var 3 siffror räknas från höger
separeras med ett kommatecken t.ex
1.000.000 (1000000) .
Procent ( symbolen:%) betyder hundratals. En 100 s fraktion kan också uttryckas som en per-cent
t.ex. 7/100 = 7% eller decimal 0,07 (.) En punkt används för att visa värden som är mindre än 1,
t.ex. 0,1 (Kallas Decimal) .

0,1 (Decimal) kan också uttryckas som en fraktion med hjälp av delningssymbolen 1/10 0,1
= 1/10 eller per-cent 10%

Siffror används i geometrisk konstruktion: 3 sidig triangel, 4 sidig kvadratisk,
rektangulär, 5 sidpentagonen, 6-sidig Hexagon, 7 sided Heptagon (Symbol för en TRO) ,
8 sidig Octagon. Square² (2 dimen- nella) , Cube³ (3 dimensionell) , Cone, Cylinder ...

7 är gudomlig eftersom det tog 1 GOD 7 dagar * att skapa det fysiska universum och
mänskligheten. 6 arbetsdagar + 1 vilodag = 1 vecka.

* Notera! 1GOD' s vecka skiljer sig från CG Kalender nedan.
Dag 1 dag 2 mitt i veckan dag 4 dag 5 week-end Rolig dag
1 GOD vill 7 Stammar . Vilket resulterar i 7 Provinser ~

1 TRO baserat på 7 Rullar ~ symbol: Heptagon (7 sidor, 7 vinklar)
1 Church : Universe Depå Guardians har 7 oberoende
landsorts administrationer (Orackle) ~ 7 onda är mänskliga brister, den
'Chain of Evil' har 7links ~ 7_7 Regel: en kommitté av 7 HE och 7 SHE ~ A 7 sid, 7
vinklad Polygon: Heptagon symbol för erkännande av en tro och ett Church: Universe
Förvarings Guardians
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MÅSTE GÖRA :
1 GOD visade oss siffror och hur man använder dem. Skapelsen [7
dagar weeek (Tid-mätning) : Sticka 6 dagar, vila en dag (tidsplanering)
]. 1 GOD Arbete
- etik är också Mänskligheten arbete-etik.
Lär & Lär siffrorna betyder, matematiska begrepp, skapa geometriska mönster. Använd
nummer för mental stimulans (god hälsa) . Ha kul med siffror. Vårda Gudomliga 7.

Siffror betyder 0 Från ingenstans 1 GOD skapade det fysiska universum. Zero är
antalet skapelsen. Negativ: Zero är antalet förstörelse.

1 Början, som först, en och endast. 1GOD 1FAITH 1Church.
Negativ: Slutet, som sist, fara. De många.
2 Harmony, Holy äktenskap, parning, tvillingar. Negativ: Anarki, separering,
pornografi, celibat.
3 Time triangel, 3 pelare religion ( 1GOD 1FAITH 1Church) .
Negativ: 3 är en folkmassa.

4 4 säsonger (vår sommar höst vinter) av året, quattro år, 4 riktningar (norr öst väst
syd) , 4 element (Eld, jord, vind, luft) , Kvadrat, kub, strukturerad regler. Negativ: förvirring,
inga regler, bristande konsekvens, Murphys lag.

5 Vision, banbrytande, ihärdig, handling. Negativ: förhindra, roving, apati.

6 Group, gemenskap, social rättvisa, grannsamverkan, kyrka.
Negativ: Hermit, isolering, elitistisk, rikedom-apartheid, gäng.
7 Meditation, 1GOD 's senaste meddelandet lagen Giver Manifest, IP
(Immateriell egendom) , Sia. Negativ: Fantisera, önsketänkande, falska
meddelanden, upphovsrätt, patent.

8 Rättvisa, karriär, ansvar, förtroende. Negativ: Laglöshet, arbetslös, omognad,
korrupta, lögn.
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9 Socialite, glad, vänlig, att tala inför publik. Negativ: Loner, grumpy, inte
pratsam.

SIFFRA Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Tack Du för nummer
Numbers hjälper oss att förstå universum Numbers för att hjälpa
till depå väktare tullar Numbers för mental stimulans och roligt för
härlighet 1 GOD och det goda i mänskligheten
Denna bön används när det behövs!

Bekräftelse 7:
Det finns ett liv efter detta och det finns änglar.

För anhöriga, vänner och samhället finns sörjande skall beaktas.

Introduktion
1 GOD vill få oss att tro på ett liv efter detta, dom dag, evig själ, reinkarnation och
änglar. Afterlife börjar med en kremering för att se själen släpps. Själen har slutfört sitt
uppdrag. Det är redo att lämna den fysiska kroppen och gå vidare till livet efter detta. För
släktingar, vänner och samhället finns sörjande skall beaktas.

Afterlife börjar med en kremering för att se själen släpps.
Kremering frigör själen. Fire renar förstöra kroppen smitta och släppa själen att gå
vidare till den andliga Gate.
Efter döden a Återupplev Bra Prayer eller Återupplev Bad Prayer kan användas. Dessa
böner frågar 1 GOD att belöna eller straffa en person.

Kyrkogårdar är inte acceptabelt att de återvinns för andra ändamål.
En Gatekeeper Angel beslutar om att välkomna själen eller skicka
tillbaka den. En mörk Gate själen går tillbaka. En ljus Gate ett
välkommet själ har sin domedagen.
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På domens dag 1 GOD Frågan är själen.
Efter förhör själen går vidare till Purity-Scale.

En Soul återupplever sin dåliga och goda
livserfarenheter. Sedan flyttas till
livserfarenheter Vault.
Antingen själen får en annan kropp är reinkarnerad.
Eller själen har samlat tillräckligt med Life-upplevelser att bli evigt
(Angel). En ängel börjar med att vara Guardian då Reaper och i
sinom tid Gatekeeper.

Det finns andra Angel ( alltför komplicerat att förstå för människor)
1GOD kallar den andliga universum: 'HIVANDE N'!
Himlen är där soulss bli 'Evig'. 1GOD kallar den Evige: 'ANGEL'!

SJÄL du fick en
1 GOD är den ursprungliga Själ och Eternal Soul . Själen är andliga.
Original själ är en GUD både bra och dåliga.

1 GOD skapat 2 typer av världar. En andlig: 'himlen' och en fysisk: 'Universe'. De
samar existerar kompletterar varandra. På dag 4 av skapelsen 1 GOD gav varje
fysisk livsform en andlig följeslagare. En själ! Du har en.
Notera! The Soul fysiska mänskliga cykeln börjar vid: Född> växande> lärande>
multiplicera> undervisning> döende> kremering.

Varför finns jag? en Själ ( Din) från den andliga universum får sin instruktion (från 1
GOD) på vilken livserfarenheter (Känslomässig och fysisk) det är att ha i det fysiska
universum. Instruktioner är vaga som är att vänta från en ofullkomlig universum. Att ge
en själ flexibilitet för slutförandet av sitt uppdrag. För att slutföra sitt uppdrag i det
fysiska universum själen behöver en utseende (Din kropp) . Anledningen till din existens
är att hjälpa din själ få livserfarenheter som behövs för att slutföra sitt uppdrag.

Livserfarenheter är händelser som du minns tills din dödsdag eller
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minnesförlust. Dessa händelser är dramatisk glad (dröm som går i uppfyllelse...)

eller olycklig (Allvarlig olycka ...) , Tecken-byggnad. Depå Guardian tror att varje
individ ska spela in sina Life-upplevelser och föra dem vidare: kunskap
Kontinuitet
Varför vissa människor dör unga? Livet erfarenheter uppdrag av din själ kan ha
genomförts på ett tidigt stadium (barndom) av existens. När ett liv erfarenheter
uppdraget är slutfört kroppen är tänkt att dö. Det är därför människor dör i olika
åldrar.
en Själ efter in en fysisk livsform ges en 'uppdraget' från 1 GOD . Uppdraget
är att få specificerade 'Life-upplevelser. Själen levererar dessa till " renhet
Scale '.
en själens fysiska kroppen är där för att göra livet upplever möjligt.
The Soul relation med sin fysiska kropp är flyktig och ofullständig precis
som universum.

en Själ och fysiska kroppen har 2 änglar som tilldelats dem, båda, skyddsängel. Ett
vaktar uppdraget (T ex en kropp har en olycka inte är en del av uppdraget, är
kroppen dör, den 1 st G.Angel gör ett mirakel att hända. Både kropp och mission
sparas) . De övriga Angel tester (Temtation) löptiden av själen och dess moraliska
styrka (samvete) .

När Souls ' uppdraget är slutfört den fysiska kroppen dör. Själen
flyttas fram till den ljusa andliga-Gate. En mörk andlig Gate
betyder 'Gatekeeper Angel' send är själen tillbaka (Ofullständig
beskickning) .

1 GOD väntar på att höra från dig!
SOUL Prayer
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum Jag känner tom,
förlorade, utan syftet
En ödmjuk väktare väktare som kämpade för att vara bra en mycket
älskad person som fullgjort sitt uppdrag Fire frigör denna själ för
domedagen En unik Soul missa för härlighet 1 GOD och det goda i
mänskligheten
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Denna bön är sagt efter att en person dog. Används vid slut portal ceremoni på
krematorium.

SORG
Förlust tillståndet av att vara ledsen för att en familjemedlem eller vän dog. När en
person dör deras kropp har en obduktion, kremering och en Estate. Själen börjar livet
efter detta. De människor som brydde sig om den avlidne är i ett tillstånd av sorg. Sorg
finns i olika känslomässiga faser. Den mest intensiva väsen sorg.

Sorg outhärdlig känslomässiga smärta efter en förlust. Sorg de mest
smärtsamma och karaktär byggnad Livserfarenhet en person kan
uppleva. Ett ögonblick allt är normalt, då lider vi en förlust och nästan
outhärdlig känslomässig smärta. Be (Sorg bön) hålla på att be. Keep on
be genom alla stadier av sorg! Det hjälper!

den 1 st reaktion kanske numbed misstro. Detta kan inte hända. 'Jag inte planera detta'. Isolering,
privatliv behövs är letargi normalt.
Nästa ilska kände orsaken till sorg, andra, sig själv, GUD . Den sörjande känner ånger
om missade möjligheter. Hänger sig åt självömkan, själv skulden. Vissa Embrace
Missbruk (Inte) . Do be!
Då förhandlingar med GUD och ödet startar. Om jag lovar att ändra eller göra det eller det
kommer att vända förlust eller ta bort smärtan.
Desperation vilket resulterar i önsketänkande. Do be!
Minnen leder till reminiscing, reflektion och återbesök det förflutna.
Genomförande av Loss sjunker in. Domningar, anfall av tomhet, förtvivlan och depression
förekommer. Do be!
Så småningom hantera sorg utvecklas. Nu är det dags att normalisera, återförenas med livet
omkring dig. Intresset för omgivningen avkastning.

Hoppas avkastning och planering blir avgörande. Anslut! Vänner, familj, gemenskap
väntar din comeback.
Gå ut. Livet är bra! Fåglar sjunger solen skiner, gå ut Harmonisera!

37

1 TRO 15.07.3.1 NAtm
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

Hur kan andra hjälpa? Glädjande upp kommer inte att hjälpa, sympati kommer inte att hjälpa, förståelse kommer
inte att hjälpa. Tålamod och stöd kommer att hjälpa.

1 GOD väntar på att höra från dig!
SORG Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum Vänligen välkomna
en medlem av vårt samhälle Mina ögon är översvämmad med tårar

Mitt hjärta bryter i outhärdlig smärta Vänligen trösta mig, ge mig hopp
och syftet dina mest ödmjuka trogna depå väktare (1 st namn)
För härlighet 1 GOD och det goda i mänskligheten
Använd denna bön efter förlusten av en älskad!

Kremering
En mänsklig kropp har en början och slut. Vid sin ände behöver en själ att
släppas. För att säkerställa att själen frigörs och Afterlife är möjligt en
människokropp måste kremeras.
Om en själ inte släpps den finns i limbo som Ghost.

Kremering behövs inte bara för att frigöra själen, men också av hälsoskäl. Kremering
brand renar att förstöra farliga bakterier, virus, insektslarver och svampar som kan
bebor kroppen.
den " Krematorium' är en Provincial Public service.
Anläggningen administrerar ett bårhus, End Portal och trädgård.
Här de döda har en obduktion, är biljettpriset vällde och återvinnas.

Bårhus: All avlidne transporteras till bårhuset för obduktion.
Obduktionen måste etablera dödsorsaken, identitet avlidne och inkludera en toxikologi
att fastställa om kroppen var smittsam i alla fall och kunde ha infekterat en annan
människa. Fyndet beslutar vad som händer härnäst.

En naturlig slutsats död, kroppen överförs till 'End-Portal. En misstänkt död hitta
kroppen flyttas till "CIL (Brottsutredning Lab) . En smittsam död hitta 'Provincial
Defence och Emergency centrum' (PDEC) larmas. PDEC plockar upp kroppen och
tillämpar relevant karantän.
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Cannibalizing människokroppen före under eller efter obduktion är
omoraliskt är kriminell. Cannibalizing tar bort kroppsdelar,
kroppsvätskor, ägg och spermier.
Kroppsdel cannibalizing är ett brott: FRÖKEN R7

Avsluta Portal: Efter att ha fått en kropp en Krematörens förbereder informationen för
visning kropp och egendom distribution. Varje kropp är beredd på samma sätt inga
undantag. En naken kropp (Människor börjar livet naken de slutar livet naken) täckt av en
olivfärg linne arket med endast huvudet synliga placeras i en vanlig kartong kista.

Ett datum och tid visning ställs in varje person kan komma att säga farväl.

Tittarna kan be tyst med hjälp av Soul Bön och Återupplev Good bön eller
Återupplev Bad bön, Sorg bön.
Den Krematörens sätter ett datum och tid för kremering. En Liv efter detta

mess hålls av en Äldre från närmaste Sammankomst.

Kistan är stängd kremering fortskrider. En släppt Soul in i en upplyst andlig Gate
välkomnas av Gatekeeper ... Sörjande får en plakett vardera för att ta hem.

1 GOD väntar på att höra från dig!
Återupplev Bra Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå väktare (1 st namn)
Begäran att det goda (namn) har gjort förtjänar extra erkännande (namn) representerar
bra Mänskligheten har att erbjuda, en inspiration för andra kan (namn) återuppleva
(siffra) gånger all glädje mottagare av goda gärningar för härligheten av 1
GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används för en god person före eller efter kremering

Återupplev Bad Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå väktare (1 st namn)
Begär att de dåliga (namn) har gjort förtjänar extra straffa (namn) representerar
ond en fläck på
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Humankind en motbjudande styggelse en djävul May ont (namn) återuppleva (siffra)
gånger allt lidande offer för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten
Denna bön används för en dålig person före eller efter kremering

Krematorium Garden: En kropp återvinns via kremering aska. Morgonen
efter kremering askan sprids över Crematorian trädgården.
Aska kan inte tas bort. De är alltid spridda över Krematorium
trädgården.
Notera! Fångar som dör i Rehabilitering deras aska sprids över Krematorium
kompost.
Kremering andra saker som lever endast gäller om deras fysiska närvaro inte används i
någon form av återvinning. för kremering (husdjur, något giftig, sjuk ..) . I grund och botten
kremering är densamma som för människor. Nej kremering (Något ätbart eller
återvinningsbara, kompostering material ...) .

Kyrkogård begravning en hednisk ritual!
Graveyard begravningar är oacceptabelt eftersom
en växande befolkning är att använda marken mer
användbar. Begravningar kan skapa Ghosts
genom att inte släppa en själ. Graveyard
begravningar gynnas av onda elitistisk skryta: Dyra
kista, dyra gravsten, pompösa anlagd mausoleum.

Konserveringsmedel i livsmedel stoppa kroppens från ruttnande stoppa återanvändning av
gravar. Graves uppmuntrar brott, råna och vandalism. Försummade gravar locka skadedjur, .. de
är skam.

Inga fler nya begravningsplatser. Befintliga kyrkogårdar är stängda och grävde upp.
Rester ska kremeras och spridas över Krematorium trädgården. Marken ska användas
för andra ändamål.

Kremering är den enda acceptabla typ av begravning!
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Domedag en del av 'Cycle av början och slutet och återvinning' (Dag 2) . Det är
den 2: a steget av Liv efter detta.
En Soul frigörs genom att be och kremering. En välkomnas själ därefter ifrågasätts av en GUD:

1 GOD vill förklarat vilka kunskaper personen har kontinuerligt ackumuleras och hur
denna kunskap har använts till förmån för den lokala livsmiljön, miljö och samhälle.

1 GOD vill ha förklarat hur hans senaste meddelande hörsammats, aplied och
förkunnade. 1 GUD vill att alla ska höra budskapet och leva efter den. 1 GUD tittar!

Tusentals år av Evil kommer till ett slut. 1 GOD vill förklarade hur personen
hjälpte Cage Evil.
Notera ! En Soul kan inte använda ursäkter, spela dum eller ligga till 1GOD.

Efter att ha förklarat en själ hyllas av 1 GOD för sin goda
gärningar och reprimand för brister. En Soul går vidare till
renhets Scales.

Förberedelse för Judgmentday!
Lär sedan lära; söka, vinst, tillämpa kunskaper all din live. Använd all den kunskap att
leva i harmoni med sig själv, familjen, samhället och miljön. Vidarebefordra Life
erfarenheter som kunskap Kontinuitet (Familj, arbete) .
Läs, följ (Flera gånger läst, absorbera, tänka, sedan agera) , främja (Tala om för alla) den " Law
Giver Manifest " 1 GOD' s senaste 'Message'!
Bortse från alla andra religiösa publikationer.

VAR SNÄLL PUNISHEVIL
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En 'Purity Scale' väger en själ goda gärningar och det är dåliga gärningar. Det gör en själ
återuppleva det gärningar. En själ livserfarenheter överförs till renheten-Scales: Vänster
åtgärder sido Bra handling

Rätt åtgärder sido fel

Den vänstra sidan är nere ( eee ) du gjort mer Bra .
Din själ återupplever alla goda ting du gjorde och de goda känslor som mottagaren av din goda
gärning kände. Din själ kommer inte bara att återuppleva de goda känslor som mottagaren av
din goda gärning kände, men också glädjen hans / hennes familj, vänner och husdjur filt. Dina
goda känslor kan förlängas med böner från mottagaren av din goda gärning frågar en

GUD att multiplicera återuppleva bra erfarenhet.
Den högra sidan är nedåt ( eee ) du gjort mer Dålig handlingar.

Du kommer att återuppleva lidande och smärta dina offer kände. Du kommer inte bara
återuppleva lidande och smärta av din direkta offer utan också lidande och smärta av
indirekta offer (Familj, vänner, husdjur ..) .
Din ångest kan förlängas med böner från offer frågar en GUD att multiplicera återuppleva dåliga handlingar.

T.ex. John Howard Bully från down under. En tyrann som invaderade 4 länder med sina
brottsliga kamrater. De våldtog, torterade, skadade och dödade (Barnets, barn, mödrar,
fäder, morföräldrar) 10-tals tusentals människor. Förstördes och plundrade arbetsplatser,
skolor

och bostäder lämnar 100-tals tusentals hemlösa och miljoner blev flyktingar. Evil
Johnwill återuppleva var och en lider alla miljoner av dem. Depå Guardian bad,
frågade de 1 GOD att lyssna på vår Återupplev Bad bön.

När återupplever stoppar en själ' s aktuella minnet
raderas och överförs till en
Livet xperiences Vault.
En Soul är nu reinkarnerad och går in i en ny fysisk livsform.

42

1 TRO 15.07.3.1 NAtm
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

REINKARNATION
Reinkarnation används som lärlings av en Själ mot att bli en ängel. Att vara en lärling
en själ är på en inlärningskurva benägna att felaktigheter. Som ett resultat av
livserfarenhet kan inte leva upp till sin fulla potential. En liknande livserfarenhet måste
upplevas.
Tidigare upplevelser kan vinnas av någon form av livsform (Bakterier,
insekter, växter, djur, människa) .
Tidigare livserfarenheter och alla oavslutade används för att
bestämma en själ nästa uppdrag och i vilken livsform den
reinkarnerad (Inte nödvändigtvis human) .

En själ' s Upplevelser ackumuleras tills det är tillräckligt för att slutföra Lärlings
och bli Angel.
Notera! Reinkarnation slutar när själen blir en Ängel
( Evig ) med infinitiv livet efter i HIMMEL .

ÄNGEL
En nyutexaminerad Angel välkomnas till himlen genom 1 GOD , blir

Eviga och givna himmelska nöjen 1 st av dessa är att vara " Skyddsängel '. Varje gång
en ny ängel blir en evig. Det finns en stor meriment (Musik, sång, dans, skratt ..) i
himmelen.
' Skyddsängel ' ( GA) övervaka hur en själ uppdrag fortskrider. GA
ingripa när en själ herrelösa s från sitt uppdrag eller händelser
hotar sitt uppdrag. GA metoder för inblandning: samvete,
mirakel, vision.
Notera ! GA: s är de enda änglar som kan göra sig ses av
människor och alla varelser.
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En Soul och dess fysiska följeslagare (kropp) har två Guardian Angel tilldelats dem. Ett
vaktar uppdraget de andra testerna (frestelse)
löptiden av själen och dess moraliska styrka (samvete) . Motstå frestelsen och
lyssna till ditt samvete!

En Soul har slutfört sitt uppdrag, en Skyddsängel berättar
att domedagen är nära förestående.
Folklore beskriver detta beteende av en skyddsängel som
Reaper eller Angel of Death! Själen sänker sin band med
sin kropp. Flashbacks inträffar själen börjar röra sig mot en
varm ljus allomfattande ljus.

en Portvakt beslutar om att välkomna en själ eller skicka tillbaka den. En
Gatekeeper kontrollerar varje inkommande Soul om den har slutfört det
uppdrag och beror att komma in. Skulle ett uppdrag vara ofullbordad
själen går tillbaka in i kroppen (Ingen kropp att gå tillbaka, tilldelas en
ny kropp) .

Portvakt administrera: Judgment Day, renhet skala upplevelser Vault och
övervaka Guardian Angel .

Det finns andra Angel ( alltför komplicerat att förstå för människor)

1 GUD 'S expanderande universum vill ha mer ängel!
1 GOD väntar på att höra från dig!
Liv efter detta Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Tro på en Afterlife
Föreställningar finns en evig själ övertygelser på reinkarnation
föreställningar finns änglar för härligheten av 1 GOD och det goda i
mänskligheten

Denna bön används när det behövs!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Den avlidne
En avliden person har en gemenskap afterlife:
Estate, kunskap Kontinuitet, arv och traditioner. Estate
passerar på ackumulerad kunskap, upplevelser,
kulturarv, familjens traditioner och minnessaker. Estate
passerar inte på Position (Slutar med döden), Kraft

(Slutar med döden) Går all rikedom i statens
inkomster.
En avliden person som hade höjt barn (Eget, som antogs, vårda)
blir 'Immortal'! De som inte gjorde det, 'inte'! Barn gör du Immortal "!

Studie ämne uppdrag ( se Study)
en

Liv efter detta

Slutet
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