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Religião?
Pergunta feita = Pergunta respondida pelo Legislador Manifest

Todas as soluções são para ser sem fins lucrativos e não violenta!
Religião explica o mundo natural e Propósito de vida. Religião organiza a sociedade através de
suas crenças no comportamento adequado (Orientação, regras) . Religião está preocupada com
o bem-estar eo bem-estar dos seus apoiantes.

Historicamente Religião explica humanidades passado, presente e futuro.
Religião introduz o mundo espiritual para a humanidade ( 1GOD , Crenças Afterlife) . Pertencer a
uma religião lhe permite atender pessoas como o espírito e se juntar a seus rituais, atividades,
celebrações, ...
As religiões têm um guia, muitas vezes este guia é baseado em uma mensagem 1
DEUS transportada para uma pessoa. Durante a história da humanidade em
intervalos irregulares 1 DEUS escolhe uma pessoa para passar uma mensagem
para a humanidade.

o Legislador Manifest 'É a última mensagem transmitida à
humanidade. Faz todas as mensagens anteriores redundantes (descartar)
.

Actualmente, existe apenas 1 Religião: ' 1GOD 1FAITH 1Church Universo
Custodian Guardians '.
Tudo o resto são cultos. Você quer Religião tornar-se um Custodian Guardião e
viver pelo Legislador manifesto.

Rituais religiosos
Adoração é muitas vezes feito em um prédio propósito de construção (Igreja, templo, ...) .
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1 DEUS não quer lugares propósito construção de culto. Por isso, eles são demolidas e
sua materiul edifício é reutilizada para infra-estrutura.
Custodian Guardião adorar em qualquer lugar a qualquer hora. Todos os dias Fun (Dia
7) eles mantêm um Encontro em uma escola.

A religião tem rituais: nascimento, casamento, morte, ... Os rituais são baseados na tradição e
mudando os padrões da comunidade. rituais Custodian Guarda incorporar tradições locais que
não contrariem the'Law Doador manifesto'. Cada Gathering é único (Costume, culinária,
dialeto, engrenagem, herança, tradições ..) .

As seitas usam sacrifício em um altar como um ritual de adoração.

Sacrifício pode ser real ou simbólica. 1 DEUS não quer sacrifícios.
Portanto altares são demolidas, sua materiul edifício é reutilizada. Custodian
Guardião não sacrificar, eles substituíram um altar com púlpito. Eles
procuram, ganho, aplicar o conhecimento (Role 1) praticar
Conhecimento Continuidade.

Religião utiliza a gestão do tempo. Custodian Guardião usar a gestão do tempo New Age (NATM)
. NATM é usado para definir os dias temáticos.
Religião se opõe 'apartheid riqueza'. Budismo, Cristianismo, Islamismo, Hinduísmo, Judaísmo ..
são corruptos comprado por parasitas gananciosos.

Custodian guardião opor 'apartheid riqueza'. Ajude-nos e vamos terminar Riqueza apartheid
e mantenha parasitas gananciosos responsável.

Especulação é ANTI 1 DEUS !!!
Religião se opõe à 'violência' contra a humanidade, ambiente, animais .. Budismo,
cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo ... ato, incentivar, participar de violência. Ajude-nos
e permite que a violência termine, mantenha violência accounrable. Possuir uma arma é um
crime.

TOLERÂNCIA ZERO à violência !!!

Não matarás!
Não matarás. Eu t é a base de toda religião. Todos os chamados religiões, Pecado. Eles
permitem, incentivar, promover matança. Eles são, Religiões falsificados. eles insulto 1 DEUS! Pertencente
ou apoiar assassino religiões ou cultos irá resultar em responsabilização perante 1 DEUS na
vida e na vida após a morte! 1 DEUS não, esquecer ou Perdoe! zelador
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Guardião se opõem a matar humanos, por qualquer motivo (Aborto, execução,
assassinato, pena de morte, martírio, suicida, ..)
T

A religião tem um guia baseado em 1 Deus mensagem. mensagens passadas são mal
utilizados por todas as grandes religiões. Eles falsamente usar seus guias para aumentar
'apartheid riqueza' ea prática 'Violência'. Isto não é aceitável a 1GOD! 1GOD “S última
mensagem, o 'Legislador Manifest (LGM) é sem fins lucrativos e não violenta. A LGM faz
todas as mensagens anteriores e guias obsoletos. Abraçar 'LGM' tornar-se um Custodian
Guardian.

1GOD está vendo!!!

Messias?
A vinda de um Messias foi 1º mencionado pelo Invoker
(Zoroastro) . outras religiões (Cristãos, Islamismo, ...) originários de Persindia Província seguido o
pressuposto Invocadores. O Invoker estava errado não há Messias que vem, não, então, nem
agora, nem no futuro, nem nunca. Todas as pessoas que esperavam por um Messias estão
esperando em vão.
Por que as pessoas acreditam que 1 DEUS vai enviar um Messias? Muitas pessoas não têm
confiança em si mesmos e Humanidade para resolver problemas cotidianos. Essas pessoas
patéticas fracos implorar 1GOD para enviar um Messias para resolver todos os seus problemas
reais ou percebidos e fazê-los felizes. NO MESSIAS (Ele ou ela) está vindo.

1 DEUS não vai enviar um Messias. Deve Humanidade ser incapaz de sobreviver.
Então a humanidade vai desaparecer na poeira da história. 1GOD vai se decepcionar e
instruir Evolução para criar outra espécie que pode lidar com sendo Custodian do
universo físico.

1 DEUS espera que cada indivíduo para lidar com eles mesmos. Por questões maiores que um
indivíduo deve procurar, ganhar o apoio de sua comunidade.
Por questões além das capacidades da comunidade, Ore!

1 Deus agirá!
Uma questão além das capacidades da comunidade precisa de fé e oração combinado: 1
DEUS vai agir! 1GOD' ação ou omissão não são previsíveis ou comprehandable. A inação
pode ser a melhor solução.

1 DEUS quer-nos concentrar no nosso 'Propósito de vida' (ajudando
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nossas experiências de vida ganho alma) . não sonhe (Seja uma perda de vida) sobre um Messias
que vem. crença Custodian Guardian que 1 DEUS quer uma pessoa para lidar com desafios não
perder tempo com esperanças irreais. No Messias está vindo!

Profiteers gananciosos explorar a necessidade por algumas pessoas para um Superser:

Thor, Superman, Mulher Maravilha, Goku ... absurdo de ficção!
Superser religioso: Jesus, Kalki, Mahdi, Mashiach, ... não vai ressuscitar ou vir.
Falso pop-up Messias frequentemente. Ignore-os!
Custodian Guardião não precisam ou estão à espera de um messias.
Custodian Guardião confiança em 1GOD, tenha o 1FAITH e tem o ' Legislador Manifesto' como
guia. Junte-se a nós, você não precisa de um messias que não está chegando!

santos
Nos tempos antigos, pagãos usado múltipla de Deus para as questões principais. Metade de Deus eram
adorados por questões menores. Metade Deus estabeleceu uma ligação entre os seres humanos e Deus.
Deus usou sua posição de poder ao estupro * seres humanos, resultando em bastardos. Então, as pessoas
podem adorá-los os bastardos se tornou metade de Deus.

Quando as pessoas começaram a perceber que não é só 1 DEUS a idolatrar e adoração. Eles
lutaram, eles perderam o multi ídolos. Enganar 1 DEUS e ter vários ídolos que eles criaram
santos. Eles também queriam

1 DEUS para tirar esses ídolos falsos e sentar-los no círculo interno no céu. Christian
acreditam que Maria foi estuprada * por um deus. Eles fez um santo, idolatrando e
adorando-a. Insultar 1 DEUS o único Idol! Não há outros.

Custodian Guardião tem apenas 1 Idol para adorar, 1 GOD.
A idolatria e adoração de muitos de Deus, termina!
* Se alguém foge para cima de uma pessoa dormindo, companheiros, que é Rape!

Mártir
1 DEUS não quer sacrifícios humanos! Mártir do são desperdiçadores de vida, Anti-

1 DEUS! Comunidades não quer que eles.
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As pessoas que são mortas por manter as suas crenças não intencionalmente buscando a
morte às vezes são chamados mártires. Apoiar o martírio e mártires incentiva mentalmente, os
indivíduos instáveis emocionais para buscar a morte, suicídio, colocando em risco outras
pessoas. Estes são mártires falsos que cometem suicídio. Custodian Guardião não aceitam
Mártires ou apoiar Falso mártir.

Existem 2 tipos de, 'Martyr Falso':
As pessoas que procuram o martírio através de suicídio. Eles são candidatos a
atenção egoístas usando uma 'causa' para ganhar status de celebridade. Eles
colocaram em truques publicitários como auto de incineração ou inanição. Eles
são emocional e mentalmente instável (doente) . Se eles sobrevivem eles são
mantidos em um sanatório para a vida.

As pessoas que procuram o martírio através de suicídio criminosa (Suicida) . -Los
ferir ou matar os outros torna Assassins
(criminosos) . Se eles sobrevivem eles estão a ser processado: SENHORA R7 . Seu nome nunca
deve ser falado, toda a evidência deles existente deve ser destruído como se nunca tivessem
existido. Seus pais são Envergonhado e evitado.

VIDA! O bem mais precioso.
1 DEUS quer-nos concentrar no nosso 'Propósito de vida' (Ajudando nossas experiências de vida
ganho Alma) . Não planear a nossa morte prematura (Seja uma perda de vida) . Custodian Guardião
crença de que 1 DEUS quer uma pessoa para não se expor a riscos excessivos desnecessariamente e
proteger a vida 1 do.

1 DEUS não quer sacrifícios humanos!
sacrifício humano é primitivo, psicótica, pagão, ultrapassado um ritual que pertence ao
passado. O suicídio é sacrifício humano uma vida desperdiçada!
Human sacrifício envolvendo o suicídio e matar os outros, um crime: SENHORA R7

A finalidade da vida não é matar a si mesmo ou qualquer outra pessoa! Seu corpo tem que
sobreviver. Suicídio ou assassinato é um insulto 1 DEUS!

A vida humana é sagrada!
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Qualquer organização religiosa ou de outra forma que promove, apoia, mártir da ou
martírio é Anti Humanidade e Anti 1 GOD. Estas organizações são responsabilizados. Custodian
Guardião Shun e Vergonha! Comunidade fecha estas organizações para baixo e
processa!
1 DEUS os considera responsáveis na vida e vida após a morte!

O martírio é inaceitável!
Ninguém tem o direito de matar seres humanos!

Viver é bom e desejável!
Celibato
Celibato vai contra 1 Deus Projeto de acasalamento, multiplicando e começar uma família. Acasalamento
e multiplicando é necessário para a sobrevivência de espécies e crescimento da população. O
crescimento da população é necessário para cumprir o destino da humanidade: colonizar o universo
físico.

Clero, monges, freiras que praticam o celibato são insultuosas 1 DEUS !

Eles também são uma ameaça para a sobrevivência espécie humana e gratificante é
destino! Ser Custodian do universo físico!
C

Celibato termina! As organizações religiosas que apoiam o celibato são evitados

envergonhados e vir, eventualmente, ao fim! Mosteiro, material de construção Convento,
Convento, são demolidas é reciclado.

1 DEUS
1 DEUS é supremo! 1 DEUS é tanto ele e ela! 1 DEUS é o original Eternal-alma! 1
DEUS criado 2 Universe: espiritual e física. Ambos custodiante Universo necessário:
Anjos e Humanidade!
1 DEUS quer apenas 1 Religião: 1 FÉ! 1 FÉ precisa apenas 1 Igreja conhecido
como universo de Custódia Guardiões!
1 DEUS quer 7 tribos independentes. Falando 7 principais idiomas e muitos dialetos, vivendo
em 7 Províncias e muitos Shires. Cada província tem uma Igreja independente 1 (UCG1, ... 7) administração
usando: 1 Deus Mensagem mais recente, o 'Legislador Manifesto' como guia.

1 DEUS quer sem fins lucrativos comunidade não violento, soluções abraçar
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vivo. Para a família, comunidade, governo e religião. Descarte organizações e
escritos que promovem a violência, lucro, elitismo religiosas ou políticas, ...

1 DEUS quer Accountability! 1 DEUS aplica-se a responsabilidade não perdão. Custodian-Guardião
Accountability apoio. Qualquer pessoa, organização, o governo é responsável!

1 DEUS é supremo e absoluto não importa o que títulos são usados. 1
GOD, é adorado por pessoas religiosas, utilizando diferentes nomes e
títulos: Adonai, Ahura Mazda, Alá, Al Hakam, Aten, Al Mutakabbir, bahá'ís,
Brahman, Pai, Criador, Gott, Hashem, Jeová, Manitou, Senhor Deus,
Waheguru, .. 1 DEUS é todos eles.

adoração Custodian Guardião 1 DEUS Como ' 1 DEUS '
1GOD espera que a Humanidade para aprender e ensinar ser educado! J dia
udgment, 1 DEUS quer explicou o conhecimento que uma pessoa tem
continuamente acumulados e como isso foi usado para o benefício do habitat
local, meio ambiente e comunidade. Custodian Guardião buscar, obter e aplicar o
conhecimento ea prática do Conhecimento continuidade por toda a vida.

1 DEUS espera que a Humanidade dar ouvidos a última mensagem e
ignorar todas as anteriores! No dia do juízo, 1 DEUS quer explicou
como sua mais recente mensagem foi atendido, aplicado e se espalhar. Custodian
Guardião vivem e adoração pelo 'Legislador manifesto'. Eles encorajar
outros a fazê-lo.

1 Deus Destino para a Humanidade! 1 DEUS espera que a humanidade para ser
guardião da Habitat local, maior ambiente eo resto do universo físico. A humanidade
precisa de acasalar, multiplicar, explorar, colonizar o espaço. Custodian-Guardião se
esforçar para seu destino!

Adoração 1 DEUS Apoio, suporte 1 FÉ 1 Church

1 FÉ
a crença em 1 DEUS dá-lhe a 1 FÉ ! 1 FÉ dá orientação para você e sua comunidade. 1
FÉ é a nossa força moral.
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1 DEUS instruiu o escriba humilde para escrever e compilar todas as mensagens, ' 1
FÉ ' nasceu. 1 FÉ é a única religião aceitável a 1 GOD. Tudo o resto se tornar cultos
desatualizados. Abrace 1 FÉ! Torne-se um Custodian Guardião!

cultos desatualizados são evitados! Eles são substituídos por:

1 DEUS 1 Fé 1 Church universo de Custódia Guardians.
Para a Glória de 1 DEUS e o bem da humanidade!
1FAITH está escrito na 7 Scrolls
:

Scroll 1: Crença

Afirmação-Prayer

Há sim 1 DEUS que é tanto ele e ela!
1 DEUS criado 2 Universo e selecionou a humanidade para ser Custodian do
universo físico!
A vida humana é sagrada desde a concepção e não há a obrigação de multiplicar!
A humanidade é procurar e conhecimento ganho depois aplicá-lo!
O Legislador manifesto substitui todas as mensagens anteriores 1 DEUS enviei!

Os números são importantes e número 7 é divina!

Existe vida após a morte e não são anjos!

Scroll 2: obrigações Obrigação-Prayer
Adoração 1 GOD, descartar todos os outros ídolos

Proteger, corpo humano, desde a concepção
Longa vida, procurar, ganho e aplicar o conhecimento
Companheiro de se multiplicar e começar a própria família

Honra, respeitar seus pais e avós
Proteger o ambiente e todas as suas formas de vida

Use o ' Legislador Manifesto', espalhar a sua mensagem de proteger os
animais da crueldade e extinção
Levante-se para o injustamente atacado, em desvantagem, fracos e necessitados

Alimentar os famintos, desabrigados abrigo e conforto doente
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Protesto injustiça, amoralidade e vandalismo ambiental
Fazer trabalho recompensado, não loafing Evitar e limpar a poluição ser bom punir o
mal

Cremar, cemitérios perto

Seja justo e dar o respeito merecido

Votar em todas as eleições!

Scroll 3: privilégios Request-Prayer
, Ar limpo respirável

Tenha comunidade livre violenta

Potável, água filtrada

Ter um animal de estimação

Comestível, alimentação saudável

educação gratuita

Protetor, roupas a preços acessíveis tratamento gratuito ao doente de higiene,

Receba respeito

abrigo acessível

Adoração e Acredite em 1GOD Receba justiça Free Speech com
constrangimentos morais

trabalho recompensado

Mate, começar a família

governo elegeram livremente

Terminar com dignidade

Scroll 4: falhas

Falhas-Prayer

Vício

Envy canibalismo

Pilhagem

Egoísta

Perjúrio
Vandalismo

Scroll 5: virtudes Virtudes-Prayer
adorando única 1 DEUS e sempre punir o mal
1 st Saiba, então, ensinar e continuidade Conhecimento

Proteger o meio ambiente e harmonizar com a Habitat

Amoroso, confiável e fiel

Limpo e arrumado

Perseverança

Coragem, compaixão, apenas, Sharing

Scroll 6: Khronicle Heritage-Prayer
Criação
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tempos atuais - 70 a 0 anos

Os tempos antigos para - 2.100 anos

Passado distante - 2.100 para - 1.400 anos da Nova Era de 0 anos em diante eu:

Profetizar

passado médio - 1.400 a - 700 anos
Scroll 7: Vida após a morte

Oração grief

Cremação

Soul-Prayer
Reviva Bad Oração

Reviva Boa Oração

Julgamento Escalas Pureza Dia

Anjo

1 FÉ inrtoduces, gestão New Age Time. Ele substitui todos os outros gestão do
tempo.
Termo curto: CG Klock ~ triângulo tempo ~ Toque de recolher à noite ~

Rotina CG diário ~
Termo médio: CG Kalender ~ temas Fun Day ~
CG Planner ~ CG anual Almanaque
Longo prazo: CG Khronicle ~ continuidade CG O conhecimento ~ New Age gestão do tempo não
devem ser utilizadas para escravizar ou para especulação e exploração. Não use Hora de apressar
um corpo humano. Ele não foi projetado para se apressar. Não há necessidade de velocidade.

1 FÉ 'símbolos s de reconhecimento são o número' 7 ' (divino)
e a Heptágono ( 7 lados, 7 ângulos, do polígono) geométrico .

Pessoas do 1 FÉ são defensores. Um suporte é conhecido como 'Depositário
guarda (CG) . Eles são tratados como guardiã custodiante (1º nome) .

Cada Dia divertido ( 7 dias da semana) a partir de 1 hora após o nascer do sol para 1 hora antes do sol,
guarda Depositário se encontram em uma reunião. Para C.

G. uma Gathering não é apenas uma justiça religiosa, social, ambiental, ficar juntos. Mas também
para a socialização: Pray, discutir, conversar, rir, cantar e dançar, jogar e harmonizar, comer e
beber (não alcoólico) . 1 DEUS não quer construído propositadamente lugares para culto.
Assembléia de são realizadas em instalações de educação (SMEC, PHEC, escola pública) .

1 FÉ é admistered por comitês eleitos. Um recolhimento tem um Klan de 14 (7HE,
7SHE) Anciãos. Há 7 comitês provinciais eleitos
(Orackle) de 7HE, 7SHE Praytorian. meet Orackle no Oratório.
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1FAITH é a nossa força moral
1 Church
1 DEUS procurado 1 FÉ e 1 Church . A Igreja 1 é ter 7 administrações
independentes, 1 para cada tribo. O 1 igreja está a ser conhecido como: Universo
Custodian Guardians !
Universo Custodian Guardians Nome explicou:
Universo

é o universo físico.

zelador O destino da humanidade, ser guardião da física
Universo.
Guardians Apoiantes e membros são os guardiões de ' 1 Deus
Mensagem mais recente: ' Legislador Manifest' .

Existem 2 abreviaturas:
UCG1 ( 7 dígitos) , UCG1 ( 3 letras + 1) Número .
UCG1 Universo Custodian Guardians '1GOD', ' 1FAITH',
1Church!
UCG1

número (1-7) mostram a ordem de Orackle estabelecida.

Cada administração independente é governado por um 'Orackle' (Comitê eleito de 7 HE, 7
SHE) . O ponto de encontro Orackle está em um Oratório Provincial.
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A Igreja 1 abrange 7 tipos de pessoas: incrédulo>
supporters > Elders > C. Zenturion > C. Praytorian >
Aprendiz CG proclamador > Custodian Guardião proclamador

1Church administrar humanidades Destino
UCG1 - ÁRVORE
• Pessoas do
Legislador Manifest
Os defensores da fé

eleitos 14 Elders

Elders (7HE 7SHE)

Formato Klan ( 14)

Klan

eleitos 2 Custodian-Zenturion 1HE 1SHE

Custodian-Zenturion tornar-se membros UCG1
Custodian-Zenturion eleitos 14 Custodian-Praytorian 7HE 7SHE
Custodian-Praytorian Formato Orackle ( 14)

Orackle

eleitos 2 Aprendiz CG proclamador 1HE 1SHE

ACG Proclaimer
fromthe 7 Orackle

eleito 1 CG proclamador
a Life-membro, ele ou ela

CG proclamador é guarda do Legislador Manifest

Universo Custodian Guardians
não para o lucro, não para a violência, soluções de
justiça social ambientais religiosas. provedor de
Educação livre, New Age tempo proclamação
administrador de gerenciamento

1GOD de última mensagem: " Legislador
Manifest '.

As soluções são não-violenta

LG M
O Legislador Manifest ( LG M
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Fazendo todas as mensagens anteriores obsoletos . Descarte limpa
Durante a história da humanidade em
intervalos irregulares 1 DEUS
escolhe uma pessoa para passar uma
mensagem para a humanidade.

1 DEUS lamenta que muitas pessoas não prestar
atenção a essas mensagens crença em 1 DEUS é
absoluta, não exemtions.

1 DEUS deixou claro para o humilde escriba que o compromisso ou o desvio é
inaceitável e será tratado no 'Dia do Julgamento'.
Orientação: O espírito e compreensão da mensagem é o que importa. Não é o
significado da palavra indivíduo ou estrutura da frase. Compreender o espírito ea
finalidade do pensamento vai ajudar na implementação da mensagem.

Lei governo é de estar em linha e aplicada com o ' Legislador Manifest ' como guia. Todas
as Leis e legislação estão a ser retrospecto. Re sentença é obrigatória. No 'Guilty'
estão impunes.
Milhares de anos do Mal estão
chegando ao fim.

SEJA BOM punir o mal

Harmony é a essência da vida Custodian Guardian. CG viver em harmonia com 1
GOD, -se, família, comunidade, habitat local, maior meio ambiente e do universo físico.
Viver em harmonia é parte de uma rotina diária Custodian Guardian.

Para discernimento espiritual e harmonia interior, meditar.

Meditar é feito sem o uso de suplementos químicos ou vegetais. Custodian
Guardião usar apenas o natural sem cortes unpolished Quartzo
Rosa.
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1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

culto religioso implica orando, carinho, utilizando e desfrutando 1GOD de criações.
adorando 1GOD envolve a rezar. Orar é o melhor método de se manterem
em contacto com 1GOD . Quando há 1 escutas! Quando não há esperança!
Orar! 1GOD escuta. Tente!

atribuição tema de estudo

Religião
Redação ( 700 palavras) : Qual é a religião !
Ensaio prolongado ( 1400 palavras): explicar 1 Deus última mensagem 's!

Discurso ( 3 minutos): Custodian Guardião?

Apresentação ( 7 minutos): Nova gestão do tempo Age!
Discussão em grupo ( 7 minutos): 1 FÉ, 7 Scrolls!
Campanha : Junte-se a nós tornar-se um guardião guardião!

Poster : Conceber um cartaz digitais ( gráficos, vídeo e som) 1 FÉ!
Corre: verificação ortográfica e verificação gramatical.

Adicionar: cores, imagens e áudio foram necessários.

prova de leitura: se necessário fazer alterações. Fazer o seu autor de trabalho livre

Fim.
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