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Uskonto?
Kysymys = kysymykseen vastataan lailla antajan Manifest

Kaikki ratkaisut on oltava Voittoa ja väkivallattoman!
Uskonto selittää luontoon ja tarkoitus elää. Uskonto järjestää yhteiskunta kautta
uskomuksia oikeaa käyttäytymistä (Ohjaus, säännöt) . Uskontoa koskee hyvinvointia
ja hyvinvointia kannattajia.

Historiallisesti Uskonto kertoo humankinds menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden.

Uskonto esittelee henkimaailman ihmiskunnalle ( 1GOD , Uskomukset Afterlife) . Kuuluva
uskonto nyt tapaat samanhenkisiä ihmisiä ja liittyä niiden rituaaleja, toimintaa, juhlia, ...

Uskonnot ovat oppaana usein tämä opas perustuu viestin 1 GOD kuljetetaan
henkilö. Aikana ihmiskunnan historiassa epäsäännöllisin väliajoin
1 JUMALA poimii henkilö välittää viestin ihmiskunnalle.

Laki Antaja Manifest "On uusin viesti välittyy ihmiskunnalle.
Se tekee kaikki aiemmat viestit tarpeeton (Discard) .

Tällä hetkellä on vain 1 Uskonto: ' 1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian
Guardians '.
Kaikki muu on Kultit. Haluat Uskonto tulla säilytysyhteisössä Guardian ja elää
laissa Antaja Manifest.
uskonnollisia rituaaleja

Palvonta tehdään usein tarkoitus rakentaa building (Kirkko, temppeli, ...) .
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1 GOD ei halua tarkoitus rakentaa hartauden. Siksi ne puretaan ja sen rakentaminen
materiul käytetään uudelleen infrastruktuuriin.
Säilytysyhteisö Guardian palvovat missä tahansa milloin tahansa. Joka hauska päivä (Päivä

7) heillä Gathering sijaitsevassa koulussa.

Uskonto on rituaaleja: syntymä, avioliitto, kuolema, ... Rituaaleja perustuvat perinteeseen ja
muuttuvan yhteisön normeja. Säilytysyhteisö Guardian rituaalit sisältävät paikallisia perinteitä,
jotka eivät ole ristiriidassa the'Law antaja Manifest'. Jokainen Gathering on ainutlaatuinen (Custom,
ruokaa, murre, vaihde, perinteistä, traditioista ..) .

Kultit käyttävät uhrauksia alttarilla kuin jumalanpalveluksessa rituaali.

Sacrifice voivat olla todellisia tai symbolinen. 1 GOD ei halua uhrauksia.
Siksi alttareita puretaan, sen rakentaminen materiul käytetään
uudelleen. Säilytysyhteisö Guardian eivät uhraa, ne korvataan alttari
puhujakorokkeelle. He pyrkivät hankkimaan, soveltaa tietoa (Siirry 1) käytännössä
Knowledge Jatkuvuus.

Uskonto käyttää ajanhallinta. custodian Guardian Käytä New Age ajanhallinta (NAtm) . NAtm
käytetään asettamaan teemapäiviä.
Uskonto vastustaa 'Wealth apartheid'. Buddhalaisuus, kristinusko, islam, hindulaisuus,
juutalaisuus .. ovat korruptoituneita osti ahne loisia.

Säilytysyhteisö huoltajan vastustaa 'Wealth apartheid'. Tukevat meitä ja antaa pää
Wealth apartheidin ja pidä ahne loiset vastuussa.

Voitontavoittelua on ANTI 1 GOD !!!
Uskonto vastustaa 'väkivalta' vastaan ihmiskunnan, ympäristön, eläinten .. Buddhalaisuus,
kristinusko, hindulaisuus, islam, juutalaisuus ... teko, kannustaa, osallistumaan väkivaltaan. Tukevat
meitä ja antaa loppuun väkivallan, pidä väkivaltaa accounrable. Omistaminen ase on rikos.

Nollatoleranssi väkivallalle !!!

Älä tapa!
Älä tapa. minä t on perusta jokaisen Uskonto. Kaikki ns uskonnot, Sin. Ne
mahdollistavat, kannustaa, edistää tappaminen. Ne ovat, Fake uskonnot. he loukkaus 1
GOD! Kuuluvia tai tukemiseen Killer uskonnot tai kulttien johtaa tilivelvollisuus 1 GOD elämässä
ja Afterlife! 1 GOD ei unohda tai anteeksi! hoitaja
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T

Guardian vastustavat tappaminen ihmisten jostain syystä (Abortti, toteutus, salamurha,

kuolemanrangaistus, marttyyrikuoleman, Itsemurhapommittaja, ..)

Uskonto on oppaan perustuva 1 JUMALAN viesti. Menneisyyden viestit väärin kaikki
suuret uskonnot. He virheellisesti käyttävät oppaita lisätä varallisuutta apartheid "ja
käytäntö 'väkivalta'. Tämä ei ole hyväksyttävää 1GOD! 1GOD ”Uusin viestin 'laki Antaja
manifestilla (LGM) on voittoa tavoittelematon ja väkivallattoman. LGM tekee kaikki
aiemmat viestit ja ohjaa vanhentunut. Embrace 'LGM' tullut säilyttäjäpankki- Guardian.

on katsomassa!!!

1GOD

Messias?
Tulemista Messiasta 1. mainitsema Invoker
(Zoroaster) . Muut uskonnot (Kristityt, islam, ...) peräisin Persindia maakunta seurasi
Invokers oletus. Komentoa käynnistänyt oli väärässä ole Messias tulossa, ei siis ole
nyt eikä tulevaisuudessa, ei koskaan. Kaikki ihmiset odottavat Messiasta odottavat
turhaan.
Miksi ihmiset uskovat, että 1 GOD aikoo lähettää Messias? Monet ihmiset eivät luota itseensä
ja Ihmiskunta arkipäivän ongelmien ratkaisemiseksi. Nämä heikot säälittävä ihmiset
kerjäämään 1GOD lähettää Messiaan ratkaista kaikki niiden todellinen tai kuviteltu ongelmia ja
tehdä niistä onnellinen. NO MESSIAH (Hän tai hän) on tulossa.

1 GOD ei aio lähettää Messias. Pitäisi Ihmiskunta kykene elossa. Sitten Ihmiskunta
katoaa pölyyn historian. 1GOD tulevat pettymään ja neuvo Evolution luoda toisen lajille,
joka pystyy käsittelemään on huoltaja fyysisen maailmankaikkeuden.

1 GOD odottaa jokaisen yksittäisen käsitellä itse. Suuremmille kysymyksiä yksilön
pitäisi etsiä, saada tukea oman yhteisönsä.
Kysymyksissä, jotka ylittävät yhteisön valmiuksia, Pray!

1 JUMALA toimii!
Ongelma ylittää yhteisön valmiuksia tarvitsee yhdistetyn Usko ja rukous: 1 GOD toimii! 1GOD'
toimet tai toimimatta eivät ole ennustettavissa tai comprehandable. Toimettomuus voi
olla paras ratkaisu.

1 GOD haluaa meidän keskittyä meidän 'tarkoitus elävät' (auttaa
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sielumme voitto elämänkokemusta) . kuvitellakaan (Olla elämän tuhlari) noin Messias tulossa. Custodian
Guardian uskomus, että 1 GOD haluaa henkilö käsittelemään haasteisiin tuhlaa aikaa
epärealistisiin toiveita. Ei Messias on tulossa!

Ahne keinottelijoita hyödyntämiseksi tarvitaan joitakin ihmisiä varten Superbeing:

Thor Superman, Wonder Woman, Goku ... Kuvitteellinen hölynpölyä!

Uskonnolliset Superbeing: Jeesus, Kalki, Mahdi, Moshiach, ... Ei henkiin tai tule.
Väärän messiaan popup usein. Jätä ne!
Säilytysyhteisö Guardian ei tarvitse tai odottavat Messiasta.
Custodian Guardian luottamus 1GOD, on 1FAITH ja on " laki Antaja Manifest'
oppaana. Joukkoomme sinun ei tarvitse messias, joka ei ole tulossa!

Saints
Entisaikaan pakanoita käyttää useita Jumalan varten pääkohdat. Puolet Jumalan palvottiin
varten vähemmän tärkeät kysymykset. Puolet Jumalan välillä on yhteys ihmisen ja Jumalan.
Jumalan käyttäneet valta-asema raiskauksen * Ihmisillä mikä paskiaiset. Jotta ihmiset voisivat
palvella heitä paskiaiset tuli puoli Jumalan.

Kun ihmiset alkoivat tajuta vain 1 GOD jumaloida ja palvonta. He taistelivat, he jäivät
monen epäjumalia. Pettää 1 GOD ja on useita epäjumalia he loivat pyhimyksiä. He
halusivat myös
1 GOD ottamaan nämä fake epäjumalia ja istua niitä sisäpiirissä taivaassa. Christianin
uskovat Mary raiskattiin * jonka Jumala. He tekivät hänelle pyhimys, idolizing ja palvomme
häntä. loukkaavia 1 GOD ainoa Idol! Ei ole olemassa muita.

Säilytysyhteisö Guardian on vain 1 Idol palvomaan, 1 GOD.
Idolizing ja palvonta monien Jumalan, loppuu!
* Jos joku hiipii henkilölle nukkuvan, kaverit, että on Raiskaus!

Marttyyri
1 GOD ei halua ihmisuhreja! Marttyyrien ovat elämä Wasters, Anti
1 GOD! Yhteisöt eivät halua niitä.
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Ihmiset, jotka tapetaan ylläpitämiseksi uskonsa ei tarkoituksella etsivät kuolemaa kutsutaan
joskus marttyyreja. Tukemalla marttyyrikuoleman ja marttyyrien kannustaa henkisesti,
emotionaalinen epävakaa yksilöiden etsivät kuolemaa, itsemurha, vaarantaa muita ihmisiä. Nämä
ovat väärennettyjä marttyyreja jotka tekevät itsemurhan. Säilytysyhteisö Guardian eivät hyväksy
marttyyrin tai tue Fake marttyyrina.

On 2 tyyppisiä, 'Fake Martyr':
Ihmiset, jotka etsivät marttyyrikuoleman kautta Suicide. Ne ovat
itsekkäitä huomiota turvapaikanhakijoiden käyttäen Koska "saada
celebrity status. Pukivat julkisuutta temppuja, kuten itse poltettavaksi tai
nälkään. Ne ovat emotionaalisia ja henkisesti epävakaa (sairas) . Jos he
hengissä ne pidetään parantola elämään.

Ihmiset, jotka etsivät marttyyrikuoleman rikosoikeudellisin Suicide (Itsemurhapommittaja) . Ne
vahingoittaa tai tappaminen muiden tekee niistä Assassins

(Rikolliset) . Jos he hengissä ne syytteeseen: NEITI R 7 . Heidän nimensä on koskaan
puhunut, kaikki todisteet niitä nykyisten on tuhottava ikään kuin ne koskaan ollutkaan.
Heidän vanhempansa ovat Hävettyjen ja karttoi.

LIFE! Arvokkain hallussa.
1 GOD haluaa meidän keskittyä meidän 'tarkoitus elävät' (Auttaa sielumme voitto
elämänkokemusta) . Aio meidän ennenaikaiseen kuolemaan (Olla elämän tuhlari) . Custodian
Guardian uskomus, että 1 JUMALA haluaa henkilö ei antautua liian suuria riskejä turhaan ja
suojella 1 elämää.

1 GOD ei halua ihmisuhreja!
Ihmisuhreja on alkeellinen, psykoottinen, pakana, vanhentunut rituaali kuuluvan
menneisyyteen. Itsemurha on ihmisuhreja hukkaan elämää!

Ihmisuhreja liittyy itsemurhan ja tappaa toisia, rikos: NEITI R 7
Varten elintaso ei tappaa itsesi tai muulle henkilölle! Kehosi on hengissä. Itsemurha
tai tappaminen on loukkaavaa 1 GOD!

Ihmiselämä on pyhä!
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Minkään järjestön uskonnollisiin tai muuten, joka edistää, tukee, Marttyyrien tai
marttyyrikuoleman on Anti Ihmiskunta ja Anti 1 GOD. Nämä organisaatiot ovat
vastuussa. Säilytysyhteisö Guardian Shun ja Häpeä! Yhteisön sammuu näiden
järjestöjen alas ja nostaa!
1 GOD pitää niitä vastuullisina elämässä ja Afterlife!

Marttyyrius ei ole hyväksyttävää!
Kenelläkään ei ole oikeutta tappaa ihmisille!

Living on hyvä ja toivottava!
Selibaatti
Selibaatti on menossa vastaan 1 JUMALAN Suunnittelu pariutumisen, kertomalla ja
perheen. Pariutumisen ja kertomalla tarvitaan Laji selviytymisen ja väestönkasvu. Väestönkasvu
tarvitaan täyttämään Ihmiskunnan kohtalo: asettumaan fyysisen maailmankaikkeuden.

Papistoa, munkit, nunnat että käytännössä selibaatti loukkaavia 1 GOD !

Ne ovat myös uhka ihmisen lajille selviytymisen ja täyttää sen kohtalo! Being
huoltaja fyysisen maailmankaikkeuden!
Selibaatti loppuu! Uskonnolliset järjestöt, jotka tukevat selibaatti on karttoi
häpeämään ja tulla lopulta päättyy! Luostari, Convent, Nunnery, puretaan
rakennusmateriaali kierrätetään.
C

1 GOD
1 GOD on ylin! 1 GOD on sekä hän ja hänen! 1 GOD on alkuperäinen Ikuinen-Soul! 1
GOD luotu 2 Universe: henkistä ja fyysistä. Molemmat Universe tarvitaan huoltajalle:
Enkelit ja ihmiskunnalle!
1 GOD haluaa vain 1 Uskonto: 1 USKO! 1 USKO tarvitsee vain 1 kirkko tunnetaan
maailmankaikkeuden Custodian Guardians!

1 GOD haluaa 7 riippumattomia heimoja. Puhuminen 7 Pääkielemme ja monia murteita,
elävät 7 maakunnissa ja monet Shires. Jokaisessa maakunnassa on itsenäinen 1 kirkko (UCG1,
... 7) hallinto avulla: 1 JUMALAN uusin viestin, 'laki Antaja Manifest' oppaana.

1 GOD haluaa väkivallattoman, voittoa ratkaisuja Embracing yhteisö
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elävät. Perheen, yhteisö, hallitus ja uskonto. Hävitä uskonnollisia tai poliittisia
järjestöjä ja kirjoituksia, jotka edistävät väkivaltaa, voitto, elitismi, ...

1 GOD haluaa Vastuullisuus! 1 GOD pätee Vastuullisuus ei anteeksiantoa. Säilytysyhteisö-Guardian
tukea vastuullisuutta. Jokainen ihminen, järjestö, hallitus on vastuussa!

1 GOD on ylin ja absoluuttinen mitä nimikkeitä käytetään. 1 GOD, palvotaan
uskonnolliset ihmiset käyttävät eri nimiä ja nimikkeitä: Adonai, Ahura
Mazda, Allah, Al hakams, Aten, Al Mutakabbir, bahai, Brahman, Isä,
luoja, Gott, Hashem, Herra, Manitou, Herra, Herra, waheguru, .. 1 GOD on

ne kaikki.

Custodian Guardian palvonta 1 GOD kuten ' 1 GOD '
1GOD odottaa Ihmiskunta oppia ja opettaa olla koulutettu! J udgment
päivä, 1 GOD haluaa selittää mitä tietoa henkilö on jatkuvasti kertynyt ja
miten tämä käytettiin hyödyksi paikallisen elinympäristön, ympäristö ja
yhteisö. Säilytysyhteisö Guardian hakea, saada ja soveltaa tietoa ja
käytännössä Knowledge jatkuvuus kaikki elinikäinen.

1 GOD odottaa Ihmiskunta vaari edellistä viestiä ja jättää kaikki
aiemmat! Tuomiopäivänä, 1 GOD haluaa selitti, kuinka hänen
viimeisin viesti kuunneltu, soveltava ja leviämistä. Säilytysyhteisö
Guardian elää ja palvontaa 'laki Antajasta Manifest'. Ne
kannustavat muita tekemään niin.

1 JUMALAN Kohtalo ihmiskunnalle! 1 GOD odottaa Ihmiskunta on hoitajaksi
paikallisen Habitat, enemmän ympäristöä ja loput fyysisen maailmankaikkeuden. Ihmiskunta
tarvitsee mate, kertoja tutkia, asuttaa tilaa. Säilytysyhteisö-Guardian pyrkiä heidän
kohtalonsa!

Palvonta 1 GOD Tuki 1 USKO 1 kirkko
1 USKO
usko 1 GOD antaa sinulle 1 USKO ! 1 USKO neuvoo sinulle ja yhteisöä. 1 USKO on
moraalinen vahvuus.
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1 GOD kehotti nöyrä kirjuri kirjoittaa ylös ja koota kaikki viestit, ' 1 USKO ' on
syntynyt. 1 USKO on ainoa uskonto hyväksyä 1 GOD. Kaikki muu vanhentunut
kulttien. Embrace 1 USKO! Ryhdy Custodian Guardian!

Vanhentuneet kultit luopuneet! Ne korvataan:
1 GOD 1 USKO 1 Kirkot Universe Säilytysyhteisö Guardians.

Kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi!
1FAITH kirjoitetaan 7 Scrolls
:
Siirry 1: uskomus

Affirmation-Prayer

On 1 GOD joka on sekä hän ja hänen!
1 GOD luotu 2 Universe ja valitut ihmiskunta olla huoltaja fyysisen
maailmankaikkeuden!
Ihmiselämä on pyhä hedelmöittymisestä ja on velvollisuus kertoa!
Ihmiskunta on etsiä ja saada tietoa sitten soveltaa sitä!
Lain Antaja manifesti korvaa kaikki aiemmat viestit 1 GOD lähetetty!
Numerot ovat tärkeitä ja numero 7 on jumalallinen!

On Afterlife ja on Angels!

Siirry 2: Velvoitteet Velvoitetta-Prayer
Palvonta 1 GOD, hylkää kaikki muut epäjumalia

Suojaa, ihmiskeho hedelmöityksestä
Elinikäinen, etsiä, voitto ja soveltaa tietoa
Mate lisääntyä ja aloittaa oman perheen
Kunnia, kunnioittaa vanhemmat ja isovanhemmat
Vartija ympäristö ja sen kaikkien elämänmuotojen

Käytä ' Laki Antaja ilmeinen', levittää sanomaansa suojella
eläimiä julmuutta ja sukupuuttoon
Puolustavat epäoikeudenmukaisesti kimppuun, heikommassa asemassa olevat, heikkoja ja tarvitsevia

Nälkäisten ruokkimiseksi, suojia kodittomille ja mukavuutta sairaita
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Protest epäoikeudenmukaisuutta, amorality ja ympäristön ilkivaltaa

Do Palkinnonsaaja työtä, ei Loafing Vältä ja puhdistustoimet hyvä rankaisemisesta
Evil

Polttaa, sulje hautausmaita

Olla juuri ja antaa ansaittua kunnioitusta

Äänestää kaikissa vaaleissa!

Scroll 3: etuoikeudet Pyyntö-Prayer
Hengittävä, puhdas ilma

On väkivaltainen maksuton yhteisöpalvelu

Juomakelpoista, suodatettua vettä

Omistaa lemmikki

Syötävä, terveellinen ruoka

Vapaa kasvatus

Suojaava, edullinen vaatteet Vapaa kohtelun sairas hygieeninen,
edullinen suojia

saavat suhteessa

Ylistys ja Usko 1GOD Saavat oikeutta Free Speech
moraalisen hillitsee

palkittu työ

Mate, aloita perhe

Ovat vapaasti valitulle hallitukselle

End arvokkaasti

Scroll 4: puutteita

Puutteita-Prayer

Riippuvuus

kannibalismia Envy

Ryöstää

Itsekäs

väärä vala

ilkivalta

Scroll 5: hyveet Hyveitä-Prayer
palvominen vain 1 GOD ja aina rangaista pahaa

1 st Opi, sitten opettaa ja Knowledge jatkuvuus
Suojella ympäristöä ja yhdenmukaistaa Habitat
Rakastava, luotettava ja

Puhdas ja siisti

sinnikkyys

uskollinen

Rohkeus, Myötätunto, Just, jakaminen

Scroll 6: Khronicle Heritage-Prayer
luominen
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Muinaisista ajoista - 2100 v

nykyinen Times - 70-0vuosi

Kaukainen menneisyys - 2100 - 1400 v New Age yli 0 kk eteenpäin on:

ennustaa

Medium Past - 1400 - 700 v
Scroll 7: tuonpuoleinen elämä

suru Rukous

Tuhkaus

Soul-Prayer
Elä Bad Rukous

Elä hyvä Rukous

Judgement Day Puhtaus Scales

Enkeli

1 USKO inrtoduces, New Age Ajankäytön hallinta. Se korvaa kaikki muut
ajankäyttöä.
Lyhytaikainen: CG Klock ~ aika kolmio ~ Night ulkonaliikkumiskielto ~

CG päivittäinen rutiini ~
Keskipitkän aikavälin: CG Kalender ~ Hauska päivä teemat ~

CG Planner ~ CG Vuosittain Almanakka

Pitkäaikainen: CG Khronicle ~ CG Knowlege jatkuvuus ~ New Age ajanhallinta ei
pitäisi käyttää väärin orjuuttaa tai voitontavoittelua ja hyödyntämistä. Älä käytä Aika
kiire ihmiskehoon. Sitä ei ole suunniteltu hurrying. Ei ole tarvetta nopeutta.

1 USKO N symboleja tunnustamista ovat numero " 7 ' (jumalallinen)

ja seitsenkulmio ( Sivut 7, 7 kulmat, geometrinen monikulmio) .

Ihmiset 1 USKO Kannatamme. Kannattaja kutsutaan 'Custodian valvojana (CG) . Ne
on osoitettu hoitajaksi huoltajan (1st nimi) .

Joka Hauska päivä ( 7. päivänä viikossa) 1 tunnin kuluttua Sunrise 1 tunti ennen Sunset,
Custodian valvojana kohtaavat kerääminen. C.
G. kerääminen ei ole vain uskonnollinen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ympäristön, saada yhteen. Mutta
on myös sosiaaliseen kanssakäymiseen: Rukoile, keskustella, chat, nauraa, laulaa ja tanssia, leikkiä ja
yhdenmukaistaa, syödä ja juoda (alkoholiton) . 1 GOD ei halua tarkoitus rakentaa paikkoja
jumalanpalveluksessa. Kerääminen n pidetään koulutusmahdollisuuksien (SMEC, PHeC, julkinen koulu) .

1 USKO on admistered vaaleilla valittujen komiteoihin. Kokoontuminen on Klan 14 (7HE,
7SHE) Vanhimmat. On 7 valittiin maakunnan komiteat
(Orackle) of 7HE, 7SHE Praytorian. Orackle kokoontuu puhetaito.
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1FAITH on moraalinen vahvuus
1 kirkko
1 GOD halusi 1 USKO ja 1 kirkko . 1 Kirkko on oltava 7 itsenäinen hallinto, 1 jokaiselle
heimolle. 1 Kirkko on niin sanottu: Universe Custodian Guardians !

Universe Custodian Guardians nimi selitti:
maailmankaikkeus

on fyysinen Universe.

hoitaja Ihmiskunnan kohtalo olla hoitajaksi fyysisen
Universe.
Guardians Kannattajat ja jäsenet ovat vartijoita " 1 JUMALAN
uusin viesti: ' Laki Antaja ilmeinen' .
On 2 lyhenteet:
UCG1 ( 7 numeroa) , UCG1 ( 3 kirjaimet + 1 numero) .

UCG1 Universe Custodian Guardians '1GOD', ' 1FAITH',
1Church!
UCG1

määrä (1-7) osoittavat järjestyksen Orackle vahvistettu.

Kukin riippumaton hallinto säännellään oleva 'Orackle' (Valittiin komitean 7 HE, 7 SHE) .
Orackle kohtaamispaikka on Provincial Oratorio.
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1 Kirkko kattaa 7 tyyppisiä ihmisiä: epäilijä>
kannattajat > Elders > C. Zenturion > C. Praytorian >
Oppipoika CG Julistaja > custodian Guardian Julistaja

1Church hallinnosta Humankinds Destiny
UCG1 - TREE
• Ihmiset
Laki Antaja Manifest
Usko Kannattajat

valitut 14 Elders

Elders (7HE 7SHE)

muoto Ku Klux Klan ( 14)

Ku Klux Klan

valitut 2 Custodian-Zenturion 1HE 1SHE

Custodian-Zenturion tulla jäsenet UCG1
Custodian-Zenturion valitut 14 Custodian-Praytorian 7HE 7SHE
Custodian-Praytorian muoto Orackle ( 14)
Orackle

valitut 2 Oppipoika CG Julistaja 1HE 1SHE

ACG julistaja fromthe 7
Orackle

valittuja 1 CG Julistaja
Life-jäsenen, hän

CG Julistaja on vartija Laki-antaja Manifest

Universe Custodian Guardians
ei voittoa, ei väkivaltaa uskonnollisia, ympäristö-,
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ratkaisuja. Vapaa
Koulutuksen järjestäjän, New Age ajanhallinta
ylläpitäjä julistaa
1GOD n uusin viesti: " Laki-antaja
Manifest '.

Ratkaisut ovat väkivallattoman

LG M
Lain Antaja Manifest ( LG M
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Making kaikki aiemmat viestit vanhentuneet . Hävittää siististi
Aikana ihmiskunnan historiassa
epäsäännöllisin väliajoin 1 GOD

poimii henkilö välittää viestin
ihmiskunnalle.
1 GOD on pettynyt, että monet ihmiset eivät
vaarin näistä viesteistä Uskoo 1 GOD on
ehdoton, ei exemtions.
1 GOD selväksi nöyrä kirjuri että kompromissi tai poikkeama ei voida hyväksyä ja
käsitellään aiheesta 'tuomiopäivänä'.
ohjaus: Henki ja käsitys viestin on merkitystä. Ei merkitystä yksilön sanan tai lauseen
rakennetta. Ymmärtäminen hengen ja tarkoituksen ajatus auttaa toteuttamisessa
viestin.

Valtioneuvoston oikeus olisi linjassa ja sovellettu kanssa " Laki Antaja Manifest ' oppaana. Kaikki
lakien ja määräysten olevan jälkikäteen. Re tuomitsemisesta on pakollista. Ei 'Guilty' ovat
rankaisematta.

Thousand n vuosien Evil tulevat
loppuun.

OLE HYVÄ rangaista paha

Harmony on pohjimmiltaan säilytysyhteisöltä Guardian elämää. CG elää sopusoinnussa 1
GOD, itse, perhe, yhteisö, paikallista elinympäristö, enemmän ympäristön ja fyysisen
maailmankaikkeuden. Elämisestä on osa säilyttäjäpankki- Guardian päivittäistä rutiinia.

Hengellistä oivalluksia ja sisäisen harmonian, mietiskellä.

Meditoi tapahtuu ilman kemiallisia tai kasvien täydentää. Säilytysyhteisö
Guardian käyttää vain luonnollisia leikkaamaton unpolished
Ruusukvartsi.
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Jumalanpalvelusmuotojaan edellyttää rukoilemassa, huolehtiva, käyttäen ja
nauttia 1GOD n luomuksia. palvominen 1GOD liittyy rukoilee. Rukoileminen
on paras tapa pitää yhteyttä 1GOD . Kun mitään 1 kuuntelee! Kun ei ole toivoa!
Rukoilla! 1GOD kuuntelee. Kokeile!

Oppiaine toimeksianto
Uskonto
Essee ( 700 sanaa) : Mikä on uskonto!
Laajennettu Essee ( 1400 sanaa): Selitä 1 Jumala Uusin viesti!
puhe ( 3 minuuttia): Custodian Guardian?
esittely ( 7 minuuttia): New Age ajanhallinta!
Ryhmäkeskustelu ( 7 minuuttia): 1 USKO, 7 Scrolls!
kampanja : Joukkoomme tulla hoitajaksi huoltajan!
Juliste : Suunnittele digitaalinen juliste ( grafiikka, video ja ääni) 1 USKO!
Juosta: oikeinkirjoituksen tarkistus ja kieliopin tarkistus.

Lisätä: väri, kuvia ja ääntä tarvittiin.
Tarkistusluettiin: tarvittaessa tehdä muutoksia. Tee työsi tekijänoikeus ilmaiseksi

End.
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