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Hasiera
Sinestea 1 Jainkoa ematen digu 1 Fedea
1 Fedea da gure indar morala
Fedea behar emozionala da. 1 Jainkoa 1 bakarrik nahi nuen Fedea! Custodian
Guardian-entzat 1 Fedea indar morala ematen du. Azalpenen bidez sostengatzen
gaitu. orientazioa, egin behar da, otoitza, ikasi eta irakatsi, komunitateko
pertenentzia.

Xurgatu 1 Fedea zure bihotza ukitu eta zure pentsamenduaren zati
iraunkorra bihur dadin. Pentsatu eta bizi 1 Fedea egun bakoitza egun
guztietan. Utzi 1 Fedea eragin zure ekintzetan kontziente edo
inkontzienteak izan.
Gurtza 1 Jainkoa erabili otoitz garrantzitsuak.
Fedea duten pertsonak bedeinkatuak dira, 1 Jainkoa maite ditu.
Federik gabeko jendeak alferrikako bizitza alferrik galtzen du.

1 Fedea sortu zen:
Idazkari xumeak ustelkeria, inmoralitatea eta gutizia hedatzen ari zela nabaritzen
zuen. Tokian tokiko eta mundu osoko sufrimendua, miseria eragitea.Eskriba xumeak
galdetu zuen: “Zergatik Jainkoa”? "Mesedez, lagundu maiteaJainkoa”. “Jainkoa zer
egin dezake Gizakiak bere patua betetzeko ”?

Luzaroan eskriba xumeak ez zuen erantzunik jaso. Egun batean eskriba
xumeak presentzia erabatekoa sentitu zuen. Eskribauak mezu bat jaso zuen
pentsamendu baten bidez.“Prest zaude erantzuna onartzeko”.
Eskriba apalak buruko min mingarri ikaragarria izan zuen, beldurrak gaindituta,
etzan behar izan zuen.
Denbora pasa zen, berriro munduko gertakariek eskribau xumeen helbidea egin zuten Jainkoa

bere ohiko galderak eginez. Erantzunik ez, 3 egun geroago presentzia
erabatekoa itzuli zen, eskriba apalari galdera bera eginez. Berriz ere
eskriba xumeak erantzuteko beldur zen.
Denbora pasa ahala eskriba xumea berriro atsekabetu zen munduko
sufrimendu eta miseriarekin. Eskriba apala belaunikatuta, begiratu eta esan
zuen: “Maitea Jainkoa Zugan sinesten dut eta Zugan bakarrik, erantzuna
jasotzeko prest nago ”.
Bere garaian eskriba xumeak zegoen presentzia sentitu zuen Jainkoa. Jainkoa

galdera bera egin zuen, “Prest zaude erantzuna onartzeko”.
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Eskriba xumeak beldurrak gainditu zituela sentitu zuen baina erantzun zion
“Bai maitea 1 Jainkoa”. Eskriba xumeak jaso zuen komunikazioa.
Pentsamenduak idatzi eta mundu guztian eskuragarri jartzea zen hizkuntza
guztietan.1 JainkoaAzken mezuak aurreko guztiak ordezkatzen ditu.

Dena “Legea ematen duen manifestua”
(LGM). Guztien eskura jarri behar da. 'LGM'. aurreko
mezu guztiak zaharkituta uzten ditu.
Legea ematen duen manifestua

1 Jainkoa zalantzak ditu Gizakiari buruz!
1 JainkoaAurreko mezuak ez dira alde batera
utzi. 1 JainkoaAbisuak ez dira kontuan hartu.
(ikusi Munduko merkataritza zentroa AEB, Brexit Erresuma Batua, Txina Pandemikoa, Klima
aldaketa mundiala ...)

1 Jainkoa gizakiak entzutera bultzatuko du! (ikusi Profezia)
Noiz 1 Jainkoa eskriba xumeari agindu zion mezu
guztiak idatzi eta biltzeko, '1 Fedea' jaio zen.
1 Fedea justizia erlijiosoa, soziala, filosofia da.
1 Fedea komunitateko bizimodua onartzen du. Haurren hazkuntza
komunitarioa.1 Fedea onartzen den Erlijio bakarra da 1 Jainkoa.
Beste gauza guztiak zaharkitutako kultu bihurtzen dira.

Kultuen administrazio zaharkitua baztertzen da! Hauek ordezkatzen dira:
1 Jainkoak 1 Fedea 1 Elizaren Unibertsoaren Zaindarien Zaindariak. Kultu
zaharkituen erlijio idazkiak "Legea ematen duen manifestua" ordezkatzen dira.
Kultura zaharkituen aldekoak eguneratzera animatzen dira: bihurtu
Custodian Guardian!

Jainkoaren Aintzarako eta Gizateriaren Onerako.
The 1 Fedea zenbakiak onartzen ditu, '7' jainkotiarra da.
Zenbakiak, ekuazio matematikoak, sinbolo geometrikoak
gizakiak ulertzeak bidea eman zuen zibilizazioak eraikitzeko.

Giza ulermena gehiago zabaldu behar da (Espazioa).
Custodian Guardian-ek uste du Unibertso Fisikoa eta bertan dagoen
guztia diseinuaren arabera inperfektua dela. Beraz, UCG
Heptagonoa 7 angeluko eta 7 aldetako poligono inperfektu bat da,
bere aldeak luzera desberdinetakoak dira, bere angeluak gradu
desberdinetakoak dira. 1 Fedearen aitorpenaren ikur ideala da.
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Heptagono batek sinbolizatzen du 1 Jainkoas Unibertso Fisiko inperfektua,
7 eguneko astea. 7 angeluk sinbolizatzen dute 'Law Giver Manifest-en' 7
kapituluak eta 7 pergaminoak. 7 aldeek 7 tribu eta 7 Elizako Unibertsoko
Zaindarien Zaindarien administrazioak sinbolizatzen dituzte.

1 Fedea idatzita dago 7 korritze: 1. Sinismena >
2. Betebeharrak > 3. Pribilegioak > 4. Hutsegiteak >
5. Bertuteak > 6. Khronicle > 7. Hurrengo bizitza

"Legea ematen duen manifestua '.
Idatzita dagoen moduan hala izango da!
1 Fedea aurkezten du New Age denboraren kudeaketa:
CG (Custodian Guardian) Klock ~ Denboraren triangelua ~
Eguneko ordu lerroa ~ Gaueko estalkia ~ CG Planner ~

CG Kalender ~ Fun Day gaiak ~ CG Khronicle ~
CG Quattro Almanaka ~ Kontrolatzeko denbora.

Unibertso Fisikoan denak hasiera eta amaiera ditu. Azken
hondarra birziklatu egiten da hasiera berrirako(Berraragitze).
Jendea 1 Fedea dira Aldekoak. Laguntzaileak honela zuzentzen dira:
Custodian Guardian + 1. izena edo CG + 1. izena. CG erabiltzen da mezuak
idazteko, idazteko.

1 Fedearen aldekoak elkarretaratzea 7an behin garren
Eguna (Fun Day) asteko. Otoitz egiten dute, gurtzen, sozializatzen,
eztabaidatzen, berriketan, edaten (alkoholik gabea), jan
(janari zaborrik gabe), abestu, dantzatu, barre egin, jolastu, harmonizatu, ..

Jende berria ekartzen saiatzen dira. Jarraitzaileek
otoitzetik hasten den egunerokoa dute:
Egunero Otoitza

1 Jainkoa zure berri izateko zain dago!

Maitea 1 Jainkoa, Unibertso ederrenaren sortzailea
Lagundu nazazu garbia, errukitsua eta umila izaten 7
Korrituak gida gisa:
Zure sorkuntzak babestuko ditut eta Gaizkia zigortuko dut

Bidegabekeriaz erasotutakoen, desabantailen, ahulen eta behartsuen alde egin goseak
elikatu, etxerik gabeko etxea eta gaixo dauden erosotasunak

Aldarrikatu: 1 Jainkoa 1 Fedea 1 Eliza, Unibertsoa Zaindarien
zaindariak Eskerrik asko gaur

Zure tutore leialik apalena (1st izena) For the Glory 1
Jainkoa eta Gizateriaren Ongia
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Denek irakurri, bizi eta aldarrikatzen dute Jainkoaren azken 'mezua',
"Lege-emaileen manifestua".
Jaio gabeko eta jaiotako gizakien hiltzea abolitu egiten da.

Pertsona orok aire transpiragarria, edateko ura, jan daitekeen
janaria, babes arropa, aterpetxe merkea, doako hezkuntza, doako
osasun laguntza, ustiatu gabeko lana saritua,

erretiroa eta heriotza duintasunez.

Berekoikeria, elitismoa, esplotazioa, injustizia, tratu
txar fisiko eta emozionala, esklabutza deuseztatu.

Mendekotasunak (alkohola, erretzea, zaletasuna, jokoa,
pornografia, kutsadura, erosketak) daude.
Komunitateak beren buruarekin harmonian bizi direla
inguruko Habitat eta Planeta.
Komunitateak (Shire) Freehold jabetza higiezin guztiak dituela.

Pribatua eta Estatuaren jabetza deuseztatu eta CROn
(Community Run Owned irabazi asmorik gabea) ordezkatzen da.

1 Fedea sortu du Ikuspegia oinarritzat hartuta 7 korritze.
Ikuspena Adierazpen moral eta filosofikoa da. Unibertsoko
Custodian Guardians, Mission! Diseinatzeko erabiltzen da.
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