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víra v 1 GOD nám dává 1 FAITH , 1 FA  ITH Je naší morální síly.

Víra, mravní základ člověk staví svůj život. Víra je morální síla, víra, naděje, že
nám pomůže pochopit, proč žijeme.
Víry: Přejděte 1! Nadace 1FAITH.

Kustod Guardian Víry:
1 Tady je 1 GOD kdo je jak on a ona
2 1 GOD vytvořil 2 vesmíru a vybraný lidstvo
že Depozitář fyzického vesmíru
3 Lidský život je posvátný od jeho početí a
existuje povinnost násobit
4 Lidstvo je hledat a získat znalosti pak aplikovat ji
5 Zákon dárce Manifest nahradí všechny předcházející

zprávy 1GOD odesláno

6 Čísla jsou důležité a 7 je božský
7 Existuje posmrtný život, a tam jsou andělé

1 GOD čeká slyšet od vás!

prohlášení Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem opatrovníka (1 Svatý název)
Chce potvrdit své přesvědčení: Je zde 1 GOD kdo
je jak on a ona
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1 GOD vytvořil 2 Vesmír a lidstvo vybrán jako kustod fyzikálního
vesmíru lidský život je posvátný od jeho početí a je zde povinnost
znásobit
Lidstvo je hledat a získat znalosti pak jej aplikovat zákon dárce Manifest nahrazuje
všechny předchozí zprávy 1GOD odeslané Čísla jsou důležité a 7 je božský Tam je
Afterlife a tam jsou andělé pro slávu 1GOD a dobro lidstva

Tato modlitba je prý u samostatně nebo s rodinou jednou týdně doma (1. den). Přednesl na
shromáždění.

Afirmace 1:
K dispozici je 1 BŮH kdo je jak on a ona
víra v 1 GOD Je absolutně žádné výjimky. Po tisíce let
1 GOD opakovaně poslal tuto zprávu. 1 GOD jasně najevo, vyryté kompromisu nebo
odchylka je nepřijatelné a bude řešena v soudný den.

1 GOD očekává respekt proto zbožňovat 1 GOD Je absolutně žádné výjimky. Které
mají jiné idoly je neuctivý. 1 GOD bude držet neuctivé lidí k zodpovědnosti v životě a
posmrtném životě.
Radit, podat zprávu: Ne hněv 1 BŮH!

Milující a uctívání falešných model je urážlivé 1 GOD , Podobizny falešných idolů se nesmí
používat v náboženské vyznání. 1 GOD chce lidstvo dokázat, že to má za sebou podél
evoluční stezku dostatečně daleko, aby vzdorovat falešné modly. Rozebrat jejich symboly,
svatyně a místo uctívání. 1 GOD sleduje.

Falešné idoly jsou živí či mrtví lidé, zvířata nebo jiné věci, jejichž podobizna nebo obrazu jsou
zbožňovali.
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Falešné idoly: Křížů, muž na kříži, s nadváhou osoba, Cult vedoucí poslové (Boží
Syn, Mesiáš, prorok) Jejich matka, svatí, (mučedník) Napůl zvíře napůl člověk bytosti,
válečníky, rostliny, zvířata, krajina (Jeskyně, skalní formace) , Prvky (vítr) nebo objekty
plovoucí prostřednictvím fyzického vesmíru (Slunce, Měsíc, planety),
celebrity (média výtvory) ...
Když budete zbožňovat, modlete se, nebo uctívání, je zde přítomen 1 Choice: 1 GOD !!!

V rámci 1 GOD je pozitivní HE a negativní SHE.
Když 1 GOD vytvořil fyzický vesmír pozitivní a negativní HE SHE byly odděleny. Tímto
oddělením 1 GOD vytvořil touhu pozitivní a negativní HE SHE se připojit (Mat) ,
Dokončení navzájem stává celek. Whole- Ness je nutná pro přežití specie. Specie
přežití je prvořadá.

1 GOD kdo je jak on a ona vytvořila on a ona rovnat. On a ona kompliment navzájem a
navzájem potřebují být kompletní a přežití druhu. Když člověk HE a lidský SHE se
spojí, oni jsou ve stavu 1 GOD podoba. To není možné, ‚Sexualdisability postižen (Pedofil,
zmatené pohlaví stejné pohlaví) , Sexuální nemohoucnost v karanténě na jejich
ochranu a chránit děti.

HE týrat a nebo bolí, že je týrat a nebo bolí 1 GOD (1 GOD‘ s SHE část) , ONA týrat a
nebo bolí HE je týrat a nebo bolí 1 GOD (1GOD‘ s HE část) , Nenechte týrat nebo zranit 1
GOD !

On a ona soutěžit proti sobě, je špatné. On a ona soutěžit proti sobě v práci, doma
nebo v modelech role komunitních couvání je špatné. Roll couvání je špatně odporující
1 BOŽÍ Design.
1 BOŽÍ
Design: ON aON
ONA
je otec,
založit
Provider,
rodinu! Protector.
ONA je matka, Carer, žena v domácnosti.

ON a SHE zápas v nebi!
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MUSET UDĚLAT :
Zbožňovat, modli se a uctívání 1 GOD , Pouze 1, oba on a ona!
Kustod Guardian help zavádějící lidem najít a zbožňovat, modlit se a uctívání 1 GOD ! ( Poznámka!
Použití Challenge Prayer) Reformovaný a nyní nový Depozitář Guardian jsou pomohl
zbavit a recyklovat všechno, co jim připomíná poslední ‚falešných model‘. 1 GOD sleduje!

Podobizny z falešných model by neměl být používán v náboženském vyznání. 1 GOD

chce lidstvo dokázat, že se vyvinula dost. Vzdorovat falešné modly a rozebrat jejich
symboly, svatyně a místo uctívání.
Není zde místo pro falešné idoly. Mají být zachycen a vyhýbali.
Nemodlete, podporu nebo zobrazit obdiv k falešným modlám.
Celebrity jsou nejnovější druh falešných idolů. Most
trestuhodné, je idolization celebrit.

Podobizny z falešných model by neměl být používán v náboženském vyznání. Tyto pohanské
symboly mají být demontována (Recyklovat všechny podobiznami falešných model sochy, digitální
obrazy, šperky, obrazy, fotografie, publikace, sochy ...) ,

Zbourat všechny falešných model kostely (Katedrály,
kostely, klášter, mešity, klášter, svatyní,
chrámů Synagogy ..) ,
Recyklovat stavební materiály pro
bezdomovce, ostatní potřebným. 1 GOD sleduje!

Budovy, ulice, města, obce pojmenoval falešných model: přejmenovat.

rituály (Písničky, hudba, tanec) , Uctívání falešných idolů, ‚Konec“.

POZNÁMKA! Náboženský posel by neměla být vnímána jako
idol. On nebo ona je doručovatel o důležitý vzkaz. Nic víc nic
míň. 1 BŮH by měla být respektována ‚s posly.

On a ona musí dodržovat komunita standardních modelů válců. Roll couvání je v
rozporu 1 BOŽÍ Design, nepřijatelné chování.
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On a ona kompliment navzájem a navzájem potřebují být kompletní a přežití druhu. Když
člověk HE a lidský SHE se spojí, oni jsou ve stavu 1 GOD podoba. To není možné,
aby sexuální postižení postižených (Pedofil, stejné pohlaví, zmatený pohlaví) ,

On a ona zapojit do Svaté manželství založit rodinu. Plnění
jejich osud. HE, SHE založit rodinu!

Je otcem Provider, Protector. Ona je matka Carer, Home maker.
Neexistuje žádný páření, žádná Svaté manželství, ne založit rodinu, žádná živá dohromady, žádné výchově
dětí za účelem sexuálního postižení postižený. Ty jsou umístěny do karantény.

Jednotlivec mít sexuální postižení kvůli genetické aberation. Jejich postižení vzbuzuje
hněv u normálních lidí. Vzhledem k tomu, že smysl je být hrozbou pro děti a specie. Jsou
v karanténě (Ochranná vazba) chránit je před komunity (Hněv, násilí) a chránit obec ze
svého nepřirozeného chování. Je normální cítit znechucení a odpor, když jsou
konfrontováni o sexuální diability jednotlivce. 1 GOD dal normální lidé tento instinkt
chránit své specie. Rodiče mají povinnost držet mimo dosah dětí sexuální postižení
postižený. Rodiče podporující stejného pohlaví Mariage. Jsou zvrácené nezpůsobilý
stát se rodiči. Kustod Guardian shun a hanba, zkažení rodiče.

On a ona jsou stejně (7_7 pravidlo) zastoupeny 1 víru a UCG výboru. Jak by měly být
ve všech výborech.
1 GOD stvořil jako syn a ona jako dceru. To dělá každý HE syn 1 GOD a každý SHE
dcerou 1 GOD. Každý, kdo tvrdí, že je jediným synem 1 GOD je, FALS E.

1 GOD Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru Matka a otec vesmíru 1
a jediný idol pro mne uctívat Slibuji, že budu mít žádné jiné idoly

Budu se vyhýbat všem falešných model a recyklují své symboly I snažit
rehabilitovat všechny zavádějící Souls
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Pro slávu 1GOD a dobro lidstva
Ukažte svou adoraci pro Stvořitele!

VÝZVA Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem-opatrovníka (1 Svatý název)
Žádosti o pomoc při konverzi neznalý nevěřící pomáhat nevěřícího získat
1GOD 1FAITH 1Church víru Děkuji za tuto zkušenost, že budou zapojeny do
výzvu I usilovat o to, aby další výzvy ke slávě 1 GOD a dobro lidstva

Tato modlitba se používá, když se setkají s neznalé nevěřícím!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Čestné prohlášení 2:

1 BŮH vytvořil 2 Vesmír a lidstvo vybrán, aby se stal Depozitář fyzického
vesmíru.
Když 1 GOD stvořil vesmír byl rozdělen na 2 části: ‚Physical Universe‘ (PU) a
‚Duchovní Universe‘ (SU) , Naše tělo žije v ‚P U‘. Naše duše dojíždí (Reinkarnace) mezi
oběma vesmíry skončit pobyt v ‚duchovní vesmíru‘ jako anděl (Im- mortalita) , Těla
nesmrtelnost přichází přes páření, násobení a mající výchovu dětí.

1 GOD vytvořené pulzující, světlý, ohnivý ‚Sun hvězdy‘. Tyto Sun Stars porodila obíhající
planety vytváření solárních systémů.
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1 GOD vytvořil fyzického vesmíru poněkud nedokonalé. 1 GOD
vytvořil cyklus " Počínaje & Konec & Recycling‘ ( B & E & R) ,
Všechno v expandujícím fyzického vesmíru má begin- ning a konec se zbytky byly
recyklovány. Tato nedokonalost a cyklus ‚B & E & R vedlo k vytvoření‚Evolution‘. 1
GOD vytvořil ‚Evolution‘, aby zajistily, že jejich je dál mění se děje ve vesmíru. Lidstvo
musí akceptovat, že změna probíhá vždy! Evoluce pracuje s použitím ‚Trial & Error‘ k
řešení problémů. Lidstvo je ‚napodobit‘ Evolution.

Poznámka! 1 GOD neúčtuje autorská práva. Nemělo by lidé
(hladové parazitní praedatory zbohatlíci) SLEČNA R6

Všechno, co je část B a E a R cyklu dostane část původní duše. Duše udržuje oba
Universe připojen av kontaktu s
1GOD.
1 GOD s' postupů používaných při vytváření jak vesmír, veď nás o tom, které postupy se nemusí
vztahovat na bydlení. Následovat 1 božích příklady!

1 GOD vytvořené podle návrhu nedokonalá Universe. Měli bychom připustit, že nic není
dokonalé (Dokonalost není možná) , Perfektní je abstraktní, nereálné. 1 člověk není
dokonalý, je nedokonalá jiné osoby.

1 GOD vytvořil fyzický vesmír do 6 dnů, Den 7 byl den odpočinku.
1GOD nastavit příklad práce 5 dní v den 6. hodnotit svou práci dokončit započatou
práci, v plánu příští týdny práce. 7. den klidu užívat život mají Fun Day, modlit se,
stýkat, navštívit Gathering.
1 GOD vytvořil ‚Evolution‘, aby zjistili, zda je jejich průběžné změny děje ve vesmíru. Lidstvo
musí akceptovat, že změna probíhá vždy! Evoluce funguje tak, že přizpůsobení se
změnám a nedokonalosti. Lidstvo je použít Evolution jako mentor.

1 GOD dal vše v ‚PU‘ je instinkt přežití. Když chemie pravdu, Evolution rozšířil (Vyvinul)
přežití instinkt inteligencí. Schopnost činit rozhodnutí, logiku, rozum, ..

Evoluce 1GOD zázrak !!!
Stále se rozšiřující ‚PU‘ potřeba ‚Depozitář‘. 1GOD
hledal a našel planetu, která se vyvinula více než kterákoli jiná.
Planet " Země' naše ' Domov'.
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∞

porozumění.
1 GODvesmíru
vytvořil nový
kovové
peníze
na zemi, která měla tuto
Chcete-li
být Depozitář
specie
potřebuje
matematické
schopnost, porozumění: Humans (Us, vy) ,

1 GOD vytvořil 3 specie (Závody) verze. Evolution drze se vyvinul jeden víc. African,
Evropská, mongolský a Evolved. 1 GOD Je spokojený s 3 + 1 závodů. Lidstvo je udržet 1
GOD šťastný, platí: 'rasové integrity'.
' Rasové Integrity "!
3 + 1 závody jsou stejné,
ale různé.

Smíšené plemena jsou urážkou 1 GOD ! Smíšené plemena podkopávají 1 GOD ‚S
Design. Být hrdý na váš závod je páření a násobení přímo ve Vašem závod: RACIALINTEGRITY
!!!
1 GOD vytvořen na Den 6 lidstvo, aby se stal Depozitář fyzického vesmíru. 1 GOD očekává,
že lidstvo bude Depozitář místního Habitat a širší životní prostředí. To platí i pro naši
planetu, měsíc a všechno ostatní ve fyzickém vesmíru.

Vesmír se stále rozšiřuje, tak by lidstvo. 1 GOD chce lidstvo vydat ven do kosmu (Prozkoumat
a kolonizovat) a mimo naši sluneční soustavu zahrnující veškeré fyzické vesmíru. Naplňovat
naše ‚osud‘, je třeba, aby za ‚Svaté manželství‘ smlouva, pak páření a násobení. populační
růst, Space Exploration a kolonizace jsou lidstva ‚Destiny‘.

Chcete-li být Depozitář je třeba se starat, pochopit a sladit s místní Habitat a větší
životní prostředí. Lidstvo je pochopit vzájemné závislosti ekosystém. „Změnit jsme 1
věc, a vývoj budou reagovat změnou vše (Ekologické řetěz, systém)
jinak závislé na 1 věc“.
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V současné době výkon lidstva jako Depozitáře je špatná. 1 GOD je
zděšen ! Lidé, kteří jsou zodpovědní za vytváření 1 GOD‘ s nejkrásnější
stvoření Planeta Země nemocný, unlivable mají být rehabilitován: SLEČNA
R7

Nulová tolerance znečišťujících: AIR ~ SOIL ~
vody a prostorového !!!
Plýtvání zdroji a energií na zbytečné spotřebitele ‚Junk‘ a volnoběh ‚zábava‘ je STOP ! Zdroje,
energie a ‚know-how‘ mají být přiděleny pro Space Exploration, kolonizace, lidstva
Destiny ! Vzdělání je přeorientovat. Porozumění: životní prostředí Evolution, Space
jezdit, expandující nedokonalý fyzický vesmír. Je nové zaměření.

MUSET UDĚLAT :

Úcta 1 GOD‘ s Design of the Universe. Následovat 1 GOD S'příklady!

Studie, aplikovat cyklus " Počínaje & Konec & Recycling ‘.
pozorovat " Vývoj "Jak to přizpůsobí a přežívá nedokonalostí a jedinečnosti. Přemýšlet
o ' Způsobit a Účinek ' * Před hraní.
* Fyzického vesmíru používá příčiny a následku. V malém měřítku jakákoliv změna pro lokální
systém Eco má vliv na ostatní části systému Eco.

Způsobit: Používání ‚Chemical Insekticidy‘
Účinek: Alters potravinovém řetězci snižuje opylování rostlin, tvorbu mutací,
stává riziko pro lidské zdraví.
Akce: Nahradit chemické insekticidy s přírodními insekticidy.

Způsobit: Obohacování uranu!

Účinek: Smrtící radiace. Největší hrozbou pro přežití lidstva!
Akce: Zastavit jaderný výzkum! Uzavření jaderných zařízení! Zavřít Uranové doly!
Cage jaderného fyzika, SLEČNA R7 ,
Způsobit: Hořící uhlí!
Účinek: Udušení lidí a zvířat. největší Human
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Zdravotní riziko!

Akce: Zastavit spalování uhlí. Zavřít Uhelné doly! stíhat, SLEČNA
R7 všichni horníci, důlní vlastníci, uhelné dopravníky, uhelné hořáky !!!!
Způsobit: Pěstování GM plodin!

Účinek: Alter genetiku celých mutací potravní řetězec vytváření. zasahování 1 Bůh ‚s
design! Největší hrozbou pro lidské designu!
Akce: Shire ničí úrodu a scorches půdu po dobu 3 let. Cage GM Vědci,
semena Výrobci, Seed Growers! SLEČNA R7
Způsobit: Konzumerismus vytváření odpadky!

Účinek: Znečišťování půdy a vody; hmyzu a jiným škůdcům rány; emise plynů!
Akce: Zastavit výrobu, nákup k jednorázovému použití, non-náležitosti (Haraburdí)

Způsobit: Násilí k životu (Člověk, zvíře) , Životní prostředí!
Účinek: Bída, utrpení, zranění, smrt a zkázu!
Akce: Zastavení násilí a stíhat viníky! SLEČNA R1-7
Způsobit: Kapitalismus!

Účinek: V právě, zkažený, sobecký, elitářský, Wealth apartheid, Anti- 1GOD!
Akce: Cage spekulantů, SLEČNA R6 , Zabavit soukromé vlastnictví majetku. převést cron ( Komunita
Run Ve vlastnictví není za účelem dosažení zisku) !

Způsobit: Komunismus!
Účinek: V právě, nekompetentní, zkorumpovanou, anti- 1GOD!

Akce: Vyměnit vládu s možností výběru z více zvoleni kandidáti. Nahradit státem
vlastněné subjekty s cron !
Způsobit: Heridatory Tyranny!
Účinek: Nespravedlivý, neschopná, zkorumpovaná, Wealth apartheid, Anti-GOD

Akce: Nahradit tyranii s možností výběru z více zvoleni kandidáti. Vyměnit bohatství
apartheidu se sociální spravedlností a Cron!
Způsobit: Kanibalismus!

Účinek: Klonování, Transplantace orgánů a tělních tekutinách vytváří monstra!
Akce: Přestat klonování! Přestat transplantace orgánu! Přestat krevních transfuzí.

Žít v harmonii ‚‘ se svým okolím ...
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Být Depozitář vesmíru s sebou nese ‚Space Exploration‘. Space
Exploration vede k 'kolonizace prostoru'! Oba jsou lidstva
Destiny.
Space Colonization potřebuje ‚růst populace‘! Populační růst přichází přes ‚Svaté
manželství‘, páření a násobení! Poznámka!
Neplatí pro sexuální postižení ( stejného rodu,..) postižený.

Expandující 2 Universe potřebujete více opatrovníků a andělů. Nechť nic
rušit životní zkušenosti poslání vaší duše. Slavit: 8.1.7 , Vesmír den

CG Kalender, Funday témata
Kustod Guardian použít Gathering jako rozbočovač pro odnětí povinností.

Pro environmentální opatření a činnosti týkající se změny klimatu, ekosystému,
volně žijících živočichů, vegetace a lidského přežití. Pro násilí akce a aktivity non,
hlášení násilí proti lidem, zvířatům a životnímu prostředí.

Pro neziskové akce a aktivity, kterým se stanoví cron, propagovat a používat.
Pro Volný Vzdělávání, 1 BŮH dané právo. Pro vládní školství
(SMEČ, PHeC) , Kustod Guardian dobrovolník. Pro péči zdarma Health (SMEČ, PHeC,
pDEC, CE) , Kustod Guardian dobrovolník.

Anti akce znečištění a činnosti, počínaje rodinou, komunitou, ... Anti odpadky akce a
činnosti, počínaje rodinou, komunitou, ... Anti nevyžádané akce a činnosti, počínaje
rodinou, komunitou, ... Anti junkfood akce a činnosti , počínaje rodinou, komunitou, ...

Pro všechny činnosti, zákon dárce Zjevně se používá jako vodítko ,
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1GOD čeká slyšet od vás!

yy

yyyy

VESMÍR Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem opatrovníka (1 Svatý název)
Děkujeme vám za výběr lidstvo se zavazuje, že
bude strážcem planety Země
Zavazuje kolonizovat vesmír a je jeho opatrovník žádá o pomoc
při plnění lidstva osud ke slávě 1 GOD a dobro lidstva
Tato modlitba se používá v případě potřeby i na Universe den!

Před kolonizace prostoru je průzkum vesmíru.
Každá spolková země postavit a dát na oběžnou dráhu a ‚Space
Exploration portů "(SXP) , , All průzkumu bylo zahájeno z SXP‘ s.

průzkum vesmíru a kolonizace potřebují pravidla Soudu Space Exploration (S> XC) , A Space
Exploration soud je nastaven tak, aby potvrdil průzkum prostoru a kolonizace zákon. S> XC
rozsudky jsou závazné pro všechny provincie !!!

S> XC (Space Exploration soud)
zkoumání prostoru a kolonizace potřebují pravidla

(zákony) vesmírná Exploration Court. S> XC prosazovat
zkoumání prostoru a kolonizace zákon.
S> XC rozsudky jsou závazné pro všechny provincie !!!

Tento soud má 7 soudců (1 z každé provincii) , Rozsudek je tajným hlasováním a
většinou hlasů. Minimální většina 4 7. není odvolání.
Vnitřní prostor Zákony (1) obstarávat prostoru Země a Země Měsíc. Outer Space Zákony (2)
obstarávat pro Planet průzkum a kolonizaci.

Pokud Provincie poruší zákon Space Exploration je stíhán. Lidé podílející se dostat
stíhán. Zařízení používaná v trestné činnosti je zabaven a vzhledem k poctivé provincií (stejné
podíly) ,
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Zákon dárce spravedlnost je pravidlo v každé části fyzického vesmíru.

Pro slávu 1GOD a dobro lidstva !!!

S> X Zákony 1 ( Vnitřní prostor)
Průzkum vesmíru / kolonizace potřebují pravidla (zákony) které potvrdil a vymáhá
soudem Space Exploration ( S> XC) , Vnitřní prostor Zákony (1) obstarávat prostoru
Země a Země Měsíc.

SX karantény Law
Nic nemůže být uvedena zpět na Zemi! Všechno, co přivezl z
vesmíru je do karantény na portu Space Exploration (SXP) , Lidé
zapojení porušení tohoto zákona dostat, SLEČNA R7

SX Satelity Law
Každý Provincie má právo na soukromí! Satelity z jiných provincií
napadnout toto soukromí. Zahraniční Satelity v několika provinciích vnitřní
prostor jsou zabaveny, demontovat a mohou být zničeny.

SX Moon-Law
Zeminy Moon je limitů pro těžbu, obsadí a armády. Lidé zapojení
porušení tohoto zákona dostat,
SLEČNA R7 Provincie (Y) zapojeny do porušení tohoto zákona mají ' SXP‘
vypnutí po dobu 70 let. All provozním prostředku používá porušení
tohoto zákona je zabaven a rozdělen rovným dílem poctivé provincií.

S> X Zákony 2 ( Vesmír)
Outer Space Zákony (2) obstarávat pro Planet průzkumu a kolonizační.

Jsou potvrdil a vynucován Space Exploration soudu.
SX Exploration Law
1. XC (1 Zkoumání nárok) planety nebo měsíce přejde na provincii, která buduje trvalou
osazenou základnu. 1. XC opravňuje k 1/7 planety. 1. žadatel rozděluje planetu do 7 oblastí,
vybere jeden z oblastí. 2. Žadatel si vybere jeden ze zbývajících 6 oblastí, ... 7. žadatel
dostane posledně jmenovanou oblast. Poté, co si vybral, plochy nelze změnit.

Změna prostorách je k prolomení 1. XC zákon. Provinilé Province ztrácí právo prozkoumat
planetu po dobu 70 let. Všechna zařízení používaná
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k této trestné činnosti je zabaven a rozdělen rovným dílem poctivé provincií. Lidé
zapojení do této trestné činnosti dostat SLEČNA R7

SX Planets Moon Law
Planets Moon patří k provincii že první staví s posádkou základnu na něj. Je nesdílí se s
ostatními provinciemi! Když se měsíční základna se stane nevyužita (V důsledku nedbalosti,
..) jakýkoli jiný Province se může pohybovat a tvrdí Měsíce. Poruší Planet Moon zákona
provinilé Province ztrácí právo prozkoumat planetu měsíc na 70 let. All provozním
prostředku slouží k této trestné činnosti je zabaven a rozdělen rovným dílem poctivé
provincií. Lidé v rozporu dostat SLEČNA R7

SX vnitřní a vnější prostor v kompatibilních zákonů:
SX Earth Moon-Law ( vnitřní prostor) nevztahuje na jiné kolonizované Planet
Moons (vesmír) !

Vnitřní a vnější prostor kompatibilní zákony SX:
SX karantény Law ( vnitřní prostor) je aplikován na každou kolonizované planetě (vesmír)
!
SX Satellites'-Law ( vnitřní prostor) je aplikován na každou kolonizované planetě (vesmír)
!

Vesmír Depozitář Guardians děkuji 1GOD "Pro vytvoření nejkrásnější vesmír a
dělat lidstvo je to opatrovník.
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Čestné prohlášení 3:

Lidský život je posvátný od jeho početí a je zde povinnost množit.

HE spermie vazby s SHE vajec těhotenství byla zahájena (lidský život) , Lidský život je
posvátný a proto je třeba jej chránit před fyzickým ohrožením a morálního zla. Ukončení
těhotenství (Potrat)
zabíjí je Anti-1 BŮH. Potrat je nejodpornější zlo, zbabělý zločin člověk může dopustit !!!
SLEČNA R7
Ohrožení ( nebezpečí) na pohodu a přežití lidstva pocházejí z lidských predátory (Poskytovatelé
závislosti, molesters dítěte, zmatení mezi pohlavími, stejného pohlaví, zabijáci,
znečišťovatelů, šmelináři, ..) , Komunita má povinnost obsahovat tyto hrozby. Rodiče a
pedagogové mají zvláštní povinnost zde.

Realizace plánované zabití lidského života (Potrat, vražda, trest smrti) , Zabíjení ať už
vládní, vojenské, bojovníci za svobodu (Separatisté) , falešné náboženské kulty (teroristy)
Zločinci, donucovacími nebo civilní pomsta je Anti- 1GOD. Každý člověk má civilní a
morální povinnost zajistit, každý Killer je stíhán.

Nulová tolerance zabíjet! ! !
Zabití člověka je neodpustitelné !!!

KILLING Angers 1GOD !!!
self zasadil zabíjení (Euthanasie, sebevražda) je známkou slabé mysli a slabý duch. Je
to životní zážitek pro duši. Ostatní lidé by neměli zasahovat, pokud je zde nebezpečí
pro ostatní. 1 BŮH bude řešit tento problém v soudný den. Pomáhá osobě samostatně
způsobil zabití je přijatelné, pokud příslušný soud připouští, že existuje Deathwish.
Těžká utrpení mučení (Vy euthanise mazlíčka člověk si zaslouží ne méně) , Nakonec to!

Ostatní Nebezpečí pro blaho a přežití lidského života pochází z:
klimatu, ( příliš studená, příliš horká, příliš suché, příliš vlhké, ..)

používat ochranný oděv a přístřeší. Jednotlivci, Shire a
provincie mají spolupracovat.
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Tvor dravci, ( psi, komár, žraloci, hadi ..)
informovanost a kontrolní komunita je zásadní. A Shire musí jednat
zodpovědný. Jednotlivci musí být ostražití a používejte zdravý rozum.

Genetická úprava, ( bakterie, ptáci, enzym, houby, hmyz, savci, semena, virus, ...) urážející
1GODs' Design. GM mění ekosystém a potravinového řetězce. Stop 'GM' výzkum,
pěstování a stíhání výzkumníky, pěstitelé. SLEČNA R7

Mikroskopické dravci, ( bakterie, plísně, klíčky, virus, ..) jsou kradmý hrozbou, ale
může být nejnebezpečnější. Čistotu, pořádek, imunizace, stravě, osobní hygieny,
karantény, zdravotní prohlídky lidí & zvířata, pomáhá. Rodiče, pedagogové, Shire a
provincie mají spolupracovat.

Znečištění, ( disposables, jaderný odpad, obalová technika, toxický odpad, pálení:
uhlí, zemního plynu, ropy, uranu ..) je obsažena. Zavřít uhelné a uranové doly,
snížit spalování ropy a zemního plynu. žalovat SLEČNA R7 Uhelné hořáky a
horníci, horníků uranových dolů a výrobců jaderného odpadu.

Špatná strava, no nezdravý (Alkohol, sladké nápoje, ...) pít, ne ne- zdravé (GM,
vyrobeno) jídlo. Stíhat poskytovatele nezdravých nápojů a potravin. Shire a provincie
zajistí každý má pitnou vodu a potraviny jedlý. Komunita se žíznivých hladovějících lidí
je neúspěšný komunita. Nedopusťte, aby vaše komunita selhat!

Chránit lidské životnost před nebezpečím a hrozbách !!!

NÁSOBENÍ
Pro specie přežití člověk fyzicky, psychicky i emocionální fit, má 1GOD dána povinnost
ke kamarádovi a množit. Páření, je nutné multiplikátor založit rodinu. Pokud tak
neučiní, je anti-sociální hrozba
(přežití) Společenství. Celibát je Anti 1GOD.
Hlavním účelem bydlení je pářit se a množte
se. Pokud tak neučiníte, je žít neúspěšného
život. Nepřijatelné 1 BŮH a komunita.

Specie přežití je prvořadá.
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Přežití Společenství může diktovat vynucené násobení. Umělá inseminace ale
žádné genové modifikace. Člověk nemusí pářit se množit.

Páření a násobení v rodinném kruhu je nejúspěšnější a prospěšný způsob, jak dostát
povinnosti a osudu člověka. Dobře fungující společenství používat rodinnou jednotku a
náboženská pravidla se množit. Rodina jednotka je podporován na úrovni Společenství. Hrabství
poskytuje bezplatnou lékařskou od početí do smrti a bezplatné vzdělání pro děti a
seniory přes ' SMEČ ' ( Shire zdravotnické vzdělání Complex) ,
Hrabství , domov pro rodiny, tradice, ...
Past výběr ‚Nevěsta a ženich‘ spoléhal na: elitářství, chamtivost, touha ... To vedlo k
příbuzenské plemenitby (nežádoucí) , Nevěsta a ženich výběr ze strany komunity je lepší. Během
svého 1 rok ‚CE'service (Community Emergency) Každý 17-letý SHE a 18 letý HE jsou
hodnoceny
(Schopné se množit, schopné rodičovství, rasového integrity, zemský diversity) a
vybrané k přijetí na ‚Holy-manželství‘ smlouvu (HM) ,

Dále jen ‚HM‘ smlouva umožňuje 1 HE a 1 ONA pářit a množit se. Dále
jen ‚Holy-manželství smlouva‘ má svůj začátek a konec. Začíná na
svatební den podpisem. To končí, když nejmladší dítě dokončí věk 14. Porušení
smlouvy (Cizoložství..) je zločinec. SLEČNA R4-R5

No HM pro pedofil, stejného pohlaví a zmatený pohlaví.
Stejného pohlaví páry a transgender žily společně nejsou rodinná jednotka a nemůže
vychovávat děti. Pedofil, stejné pohlaví a zmatené děti mezi pohlavími zvýší spáchání
trestného činu (Dítě obtěžování)
SLEČNA R7 ,

Páření a vynásobením mimo ‚Holy-manželství‘ je ‚Trashy‘. Kýčovitý rodiče ztratí své
děti. Děti budou k dispozici pro přijetí.
Mnohoženství (Osoba má více než 1 manžela) je zvíře jako primitivní nepřijatelného lidského
chování zločin. Skupina manželství jsou zkaženosti, nemorální zločin (Cizoložství) , SLEČNA
R4

Páry, které nemohou množit (zdravotní problémy) stanou pěstouny.
Mohou mít nárok přijmout. Neplatí pro sexuální postižení (Child obtěžování, stejné
pohlaví, zmatený pohlaví) postižený.
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K dispozici jsou 4 hlavní hrozby ‚Holy-manželství‘, sobectví, cizoložství, závislostmi,
sexuální postižení a pornografie. Morální síla přepětí přichází s těmito hrozbami. Pro
děti a já mít morální sílu.

Mate-Multiply pro specie přežití !!!
MUSET UDĚLAT :
koncepce je 1GOD je Největší Miracle! porážení
(potrat) nenarozených dětí je nejvíce odporný zločin ve vesmíru! Největší
urážka 1GOD!
Poznámka! Potrat je Execution! SLEČNA R7

padělky: Ekolog chce chránit vegetaci a divokou zvěř, ale podporu, potraty. práva
zvířat activitist kteří podporují umělé potraty jsou padělky. Vyhýbat se jim! Hanba jim!
Ukázat své znechucení na ně (nenásilný) ,

Nulová tolerance k potratu, trest smrti! Odpovědnost v
životě a posmrtném životě.
Popravy jsou plánovány zabíjení ( SLEČNA R7 ) ať už vládní, vojenské, zločinců, bojovníci
za svobodu (Separatisté) , Falešné náboženské kulty (teroristy) , Vynucování práva nebo
civilní pomsta. Každé nebezpečí, ohrožení a zločinem proti lidského života jsou řešeny SLEČNA
R7 ,

Logotypy a zločiny proti lidským životem jsou zodpovídat
1GOD soudný den.
Každý člověk má 1GOD dána povinnost chránit lidský život od
nebezpečí:

lidské dravci (útočníci, molesters dítěte, homosexuálové, zabijáci, znečišťovatelů,
zbohatlíci ..) , stvoření dravci (Psi, komár, žraloky, hady, ...) ,
mikroskopické dravci (Bakterie, plísně, klíčků, virus ..) , klima (příliš horká
, příliš studená, příliš suché, příliš vlhké ..) , špatná strava (Ne pít, nezdravé pít, žádné jídlo,
nezdravé jídlo ..) , Každý člověk má povinnost chránit posvátné lidské tělo. Je to vaše tělo
chránit.

Každý člověk má 1GOD dána povinnost zastavit vládní mučení & popravy (Atentáty,
trest smrti) , Tyto vlády se
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jejich zúčastněných zaměstnanců jsou nahrazeny, stíhány , SLEČNA R7

Domácí násilí je nepřijatelné obec má povinnost zde. Nahlásit
každou domácí násilí Pozorujete. Zkontrolujte, zda Commjednota podniká kroky. STOP násilí start doma

Každý člověk má 1GOD dána povinnost žít zdravě (Bez znečištění, zdravá strava,
udržovat se v kondici, čistou pitnou vodu, ochranný oděv a přístřeší ..) , Komunita
potřebuje, aby to bylo možné.

Tady je 1GOD dána povinnost ke kamarádovi a množit.
Ke splnění této povinnosti on a ona zadat ‚Holy- manželství‘
smlouvu. Páření, Holy-manželství neplatí pro stejného pohlaví nebo
zmatený pohlaví.
Podporovat koncept rodinného jednotky a společenského života. Pro nevěsta a ženich
použití výběru ‚CE‘ (Community Emergency) služba. Každý 17-letý SHE a 18 roky HE
jsou hodnoceny (Schopné se množit, schopné rodičovství, rasového integrity, zemský
diversity) a vybrané k zadání ‚smlouvu Holy-manželství. Porušení smlouvy (Cizoložstvo
..) je zločinec.

věnuje (Povinně) před, v průběhu těhotenství a po novorozence,
že přišla ‚SMEČ‘ (Shire zdravotnické vzdělání Complex) ,

Stejného pohlaví páření rituál je abnormální, nemorální, zkažený, Disable gusting,
odporné. Hrozba pro specie. Dítě obtěžování, stejného pohlaví a zmatený pohlaví jsou
postižení (sexuální) které představují hrozbu pro lidské specie. Z tohoto důvodu bude
nutné do karantény
(izolovat) tyto hrozby. Stejného pohlaví páry žily společně venku ‚SQC‘
(Sexuální karantény sloučenina) Je nemorální, zkažený. Stejného pohlaví, zmatený děti
při manipulaci s gender je dítě obtěžování, zločin být stíhán, SLEČNA R7

Slavit

2.1.7 , Květ den
CG , Kalendář
Fun-Day Témata
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LIDSKÝ ŽIVOT Modlitba
Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem opatrovníka (1 Svatý název)
Děkujeme vám za vytvoření lidstva Slibuji, že budu chránit lidský život
od početí-Slibuji, že obsahují a potrestání jakékoliv ohrožení lidského
života Slibuji Mate a Multiply pro specie přežití a kolonizace prostoru
pro slávu 1GOD a dobro lidstva

Tato modlitba se používá v případě potřeby!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Afirmace 4:
Lidstvo je hledat a získat znalosti, než aplikoval.
Centrální velín posvátného lidském těle je mozek. Mozek dává lidstvu
jedinečnou inteligenci, představivost, abstraktní myšlení, řešení
problémů dovednosti a schopnost absorbovat znalosti a aplikovat
znalosti.
1GOD chce lidstvo
na adresu:

usilovat o poznání
Zisk znalosti
aplikovat znalosti

O Soudném dni 1. otázka 1 GOD ptá: Vysvětlí, co vím,
- římsu člověk neustále hromadí a jak byla tato know-římsu použity ve prospěch
místního stanoviště a veškeré životní prostředí.
1 GOD chce získat znalosti a aplikovat poznatky z kolébky ke kremaci.
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Hledají poznání znamená, kteří chtějí vědět, učit se, zkušenosti ... Usilovat o poznání od: Rodiče,
vychovatelé, rezervovat, Law dárce Zjevně, autorská Tors, internet ...

Získání znalostí znamená, že získání vzdělání, acquir- ing dovednosti
a životní zkušenosti. Získají znalosti z:
Studovat, žádat, čtení, poslech, pozorování, projekty, hodnocení &
chyby, učí mentoring ...
Uplatňování znalostí znamená učit jiné, školení ostatním a sdílet životní zkušenosti
s ostatními. Aplikovat znalosti prostřednictvím:
výuka, aplikací, přeměny, používání, využití ...

Kustod Guardian víra nejlepší způsob, jak vyhledávat, Gain & Použít know-římsu je u
Learn & Teach metodou (1 Svatý učit pak učit) , Úspěšný život se skládá z průběžného
vzdělávání, výuku a získávání životních zkušeností.

Životní cyklus učení a vyučování
Člověk roste ve své matky, aby se dělohy. Rostoucí plod
učí poslouchat a poznat své rodiče hlasy. Rodiče učit mluvením, čtení, křičet, zpívat,
dělat hudbu, smích, seznamu- cing zvuky domácích zvířat. Plod získává svoji 1 Svatý životní
zkušenosti. Rodiče, aby se získat jejich 1 Svatý Zkušenosti v rodičovství.

Při účasti Shire & Provincial bezplatné veřejné vzdělání učence
Učit se přes studium, pochopení, porozumění a opakování.
Rychlé žáci učit ( napomáhat pedagog) se učí pomalu.
Při práci každý pracovník vyškolen a přeškolení. Více znalí, zkušení pracovníci
pomáhají s výcvikem a rekvalifikací.
Posláním duše se skládá z hromadění našeho života je životní zkušenosti.

Je vaší povinností pomoci vaší duše. Hledání, získání a používání know-římsu vést k život
zkušeností. Osud a výběr další životní zkušenosti.

Osud životní zkušenost: Život ohrožující nehodě (Padající z velké výšky) život
zkušenost, která se nikdy zapomenuta.
Volba životní zkušenost: Osoba, která se rozhodne padáku zážitek, který se
nikdy zapomenuta.

21

1 FAITH 15.07.3.1 NRTM
Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!

1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář Guardians
www.universecustodianguardians.org

Duševního vlastnictví, live-zkušenosti znalosti jednotlivce je zachována (majetek) aby
se stal nesmrtelným. Přístup na znalostech kontinuity identifikuje kritické znalosti a
poskytuje metody pro zachycení, použití a přenos, že znalosti. Životní zkušenosti mají
být odděleny mezi prací a osobní.

Pokud zaměstnanec opustí práci, obrovské množství ‚IP (duševní vlastnictví) 'Jsou v
ohrožení. To counteract this brain-drain it is critical that the employee’s ‘I.P. is preserved.
It is essential to capture & preserve this knowledge before the employee leaves. Capturing
means audio
(story-telling) , video (showing) , shadowing (work alongside) .

An individual's life-experience knowledge (I.P.) is shared with the community &
family. Community-sharing comes via the Free-Education system. Sharing means
oral, audio
(story-telling) , video (showing) , shadowing (hands on) .
Note! All Intellectual-property (commrcial, private)
belongs to the community (Shire) . The community provided the means
for an individual to gain,I.P. Claiming ‘Copyright, Patent-right’ is stealing
from the community, a crime MS R6

Family knowledge sharing comes via children and grandchildren.
Sharing means oral, audio (story-telling) , video (showing) , shadowing
(hands on) .
Universe Custodian Guardians assist with Study-Guide, ' Learn &
Teach ' method in continuous learning and teaching. UCG support Government Free
Education and oppose Non Government Education. UCG1 education supports Shire
& Province education:
SmeC
PHeC
PDEc
CE

'Shire medical education Complex'.
' Provincial Hospital education Complex' . 'Provincial
Defense Emergency center'. 'Community
Emergency service'.

Custodian Guardian knowledge timeline!
Mothers & children > Smec ( New-born club, Basic-school, Girl’s only School,
Family-College, Senior Activity Club ) >
PHeC ( Boy’s only school, Apprentice, Technical, Leadership College,
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Leadership-Camp ) >
PDEc ( CE, Leadership-Camp, Couple-selection ) > Life-experiences >
Knowledge-Continuity !

Custodian guardian Free-Education is a combined effort by educators
, medics, parents, scholars, volunteers, seniors and government.

MUSTDO:
Seek knowledge: ask, be adventures, be curious, listen, observe, research, read,
watch..

Gain knowledge: comprehend, experiment, grasp, learn, repeat, theorize,
understand,...

Apply knowledge: advise, do, guide, instruct, mentor, show, teach..
Support 1 st Learn & 2 nd Teach (as: child, parent, employee, leader...) .

Support 'Shire medical education Complex' (SmeC) . Support 'Provincial
Hospital education Complex' (PHeC) .
Support 'Provincial Defense Emergency Complex' (PDEc) .

Support 'Community Emergency service' (CE) .

Demand Free-Government Education from cradle to cremation it's your 1 GOD given
right! Non-Government education is closed down.
Government that gives money to non-government education is steal- ing from public
education as well as insulting 1 GOD . This kind of Government is removed and
prosecuted. Senior Government employees that facilitate this type of Government are
as guilty. They loose their job & are prosecuted.

ZERO TOLERANCE to stealing from public education.
Everytime you learn something, write it down. Later teach it to others.
Preserve your writings for Knowledge-Continuity. Use Universe
Custodian Guardians Study-Guide. Support Plagiarism in education. Why
rewrite something that is well written. Rather use it and expand on it.
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.

Universe Custodian Guardians do not support Universities. Say NO
to Corrupt, Elitist University. Custodian guardian start as Apprentice. After work
experience does further study. Get promoted by seniority .
More work experience more further study, more promotion by ..
Intellectual Property (Copyright, Patent...)
belongs to the Community! Profiteering from Intellectual Property
is a Crime! MS R6

Celebrate 6.1.7. Education day
C.G . Kalender Fun-Day Themes

1GOD is waiting to hear from YOU !

ÿÿ

ÿÿÿÿ

K N O W L E D G E Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Pledges to seek, gain & apply Knowledge all life long Pledges to
Learn & Teach via Free Education, Work Pledges to support public
education Pass on Life Experiences to next generation For the
Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
This prayer is used when needed and on education day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Affirmation 5 :
The Law Giver Manifest replaces all previous messages 1GOD sent.

Through human history at irregular intervals 1 GOD picks a person to pass on a
message to humankind. 1GOD is disappointed that Humankind has not heeded those
messages. The latest message is the ‘ Law Giver Manifest ’. It replaces all current and
past religious publications Therefore these obsolete publications are shunned and not
adhered to. Obsolete entails environmental friendly disposal.

Past messages were ignored. This is the last message before Human- kind will change. Embrace
this message with all your heart and Soul. Protect and cherish this message.

To ensure that every person gets the opportunity to read, embrace and
comprehend the ‘ LawGiver Manifest ’ ( LLL G M G M G M) . It is up to
every one to spread the message around. Get copies and hand them out. 1
GOD is watching.

The introduction instructs on how to worship. 1 GOD is waiting to hear from you,
worship daily (Daily-Prayer) . How to apply the ‘LGM’. Why the ‘LGM’ was written.
Conversion of morals into governance...
1 FAITH is explained, its symbol of recognition and its
Vision! There is a 7 Scroll overview followed by the scrolls:

Sc1: Beliefs the foundation on which 1 FAITH is built on
Sc2: Obligations a persons' duty towards 1GOD
Sc3: Privileges are rewards for fulfilling 'Obligations'
Sc4: Failings are insults towards 1GOD & are avoided
Sc5: Virtues are lifestyle behavior set by 1GOD
Sc6: Khronicle is Humankind's' heritage
Sc7: Afterlife where the Soul goes
1 GOD created time to measure 'Beginning' & 'End' . 1 GOD ’s cycle: Beginning
> end > recycle > beginning > end > recycle...
1GOD wants new time-management.
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UCG: New Age time management!
Short-term
C.G. Klock ~ Time-triangle-line ~ Night-Curfew ~
C.G. Daily Routine ~
Medium-term
C.G. Kalender ~ Fun-Day themes ~ C.G. PLanner ~ C.G. Yearly Almanac
Long-term
C.G. Khronicle ~ C.G. Knowlege continuity ~
Custodian Guardian KLOCK ( C.G. Klock) for short-term time- management, replaces
all other clocks . day has 21 hours > 1 hour has 21 minutes > 1 minute has 21 seconds >
1 second has 21 blinks > 1 blink has 21 flashes > 1 flash has 21 clicks

14h-12m-16s
207 dy - 4 dw
Y1 - M8 - W2 - D4

Line 1: the 14 th hour, 12 minutes & 16 seconds.
Line 2: 207 th day of year, 4 th day of week
Line 3 : Year 1 - Month 8 -Week 2 - Day 4

Time-Triangle:
Day start:
O hours Sunrise ~
from 0-7 hours is Early Day
7 hours is Mid-Day ~
from 7-14 hours is Late Day
14 hours is Sunset ~
from 14-21 hours is Night
Mandatory Night-curfew from 14-21h (C.G. Klock) . Night-curfew
is enforced by the Shire. Night-curfew because our
body is not meant to be nocturnal!

C.G. Kalender, medium term time. ‘Standard Year’ 14 Months (13, 28 day momths + 1, 1
day month) , 365 days. Every 4 years: Quattro-Year
(13, 28 day months + 1, 2 day month) 366 days.
Fun-Day themes, cater for a community need to celebrate, be shamed and remember.

A C.G. Planner, should be part of your Daily-Routine.
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1 GOD wants 7 Tribes who live in many Shires in 7
Provinces. Humans being social creatures live,
work and raise a family in a community. Private
owner- ship (Capitalism) is selfish a Failing, Anti- 1GOD,
Anti-Community.

Cluster-homes and CROn replace it.

Community ownership the Custodian Guardian way.

O% Privatereplaced
ownership (commercial) , State and Public owned entities are
by CROn ( Community Run Owned not for profit) . Private
housing is replaced with community shelter (Cluster-housing) .

Justice a human need. People live in communities with Laws (Rules,
Regulations) to function, survive. When there appears a breach of
Law, Truth is found, to estab- lish guilt or no guilt. Guilt is followed by
Accountability mandatory sentencing, Rehabilitation & compensation.

Note! Their are no Juries!
1 GOD wants 1 FAITH (Religion) and
1 Church (Universe Custodian Guardians) with 7 independent
administrations representing 7 Tribes
Universe > is the physical Universe.
Custodian > caretaker of the physical-universe.
Guardians > of the Law-Giver Manifest.

You question? Law-Giver Manifest answers!

Past messages were ignored
No person or Government has the right to kill a human!
It is Anti-1 GOD. Many persons and Government's kill. Endorsed by
Evil Religions (now Cults) . All of them are
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accountable to 1 GOD and Humankind.

All Killers are prosecuted & caged !!!

ZERO TOLERANCE to KILLING !!!
1 GOD wants humankind to seek knowledge, then gain it and apply this knowledge, all
life long. This gives every human the 1 GOD given right to Free Education all their life. To
ensure community standards are met only public education is acceptable.

1 GOD is disappointed that Humankind allows mad Scientists to challenge 1 GOD ’s deaign.
Mad Scientists (arrogant, ignorant..) fail whenever they challenge 1 GOD ’s design. The
side effects of their actions always endanger humans. Exsamples:

Interfering with the River-flow: Irrigation, unnatural diverts water this eventually leads to
drought condition (lower river increases evap- oration). Blocking floodplains increases
flow speed and its erosion factor (the submerged weight of objects that may be carried
away by a river is proportional to the sixth power of the river flow speed). This leads to
bigger floods and faster erosion. This also applies to concreted river banks, beds.

Building solid walls into the seas leads to greater erosion along other parts of the
coastline. Creating new rifts and undercurrents. This disrupts existing shoreline
ecosystem.
The human body is sacred yet many people sin in this area. Blood- transfusion,
Body-piercing, Cannibalism, Circumcision, Cosmetic- surgery, Designer-babies,
Life-support, Make-up, Organ-growing, Organ-transplant, Tattoo.. All the above
insult 1 GOD.

Everything 1 GOD created has a beginning and end. The leftovers are recycled. Prolonging
useless Human or other life is Anti-1 GOD.
Life-support, keeping the body alive by artificial means (delaying Judgment-Day) ,
insult 1 GOD . Recycling a human body means cre- mation and ashes. Recycling a
human Soul entails Reincarnation.

1 GOD wants Humankind to live in harmony with itself and their surroundings. To live in
harmony with itself, violence can never be a solution. Living in harmony with
surroundings means understanding
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of custodial duties and their application. 1 GOD wants Humankind to be Custodian of
the physical Universe.
To be Custodian of the physical Universe. Humankind has to explore Space and than
colonize it. Colonization means multiplication.

MUST–DO:
Replace all other religious publications with the Law Giver Manifest!
Discard obsolete publications environmentally friendly.
Skim through the manifest, when you see an interesting heading read.
Next do some deep reding. Reread, comprehend, apply. Live It!

The spirit and understanding of the message is what matters. Not the meaning of the
individual word or sentence structure. Understanding the spirit and purpose of the
thought will help in implementing the message.

Introduce the ‘LGM’ to others. Find 6 other Supporters. Start a Gathering. Elect Elders (equal
HE and She) . Elders form a committee
(Klan) . Support your Elders and their committee.

Committee elect 2 Custodian Zenturion (1 HE , 1 SHE) . Who become member of
Universe Custodian Guardians. Now every Supporter of this Gathering is a
Custodian-Guardian (C.G.) . Custodian of the local Habitat and Guardian of the ‘ LGM ’.

1 GOD wants every human given the opportunity to read and study the 'LGM'. Those
that cannot read should have it read to them. NO EXEMPTIONS Every C.G. has a
duty here. 1 GOD is watching.
C.G. support 'Free Education' and Government Schools. C.G. parents explore regularly
the 'LG M' with their children. Parents make sure that Educators at School do the same.

C.G. workers are to ensure that their place of employment operates within the
guidelines of the ' LG M '. Any problems are reported to the 'Klan'. The Klan with
Government will investigate and endeavor to solve the problem. Not all problems are
solvable. Than a best outcome compromise is used.

Evil, immoral, Anti- 1 GOD behavior will entail rewriting, corrupt,
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bad, discount Laws. Backdating them and resentencing. Use the ‘LGM’ as guide. 1
GOD is watching .

Humankind’s behavior (Atom-splitting, Nuclear-fusion,
Bodyparts and Body-fluids, Cannibalism,
Genetic-engineering, Cloning, Coal-burning,
Pollution..) is threatening
1 GOD ’s design. Stop angering 1 GOD. 1 GOD will reform Human- kind and cleanse the
planet using nature (see Prophesy) .
1 GOD ’s latest message is a guide of things to come. The more people embrace and act
on this ‘Message’ the less humankind will suffer. 1 GOD is watching.

For the spiritual and physical well being of Humankind its ultimately survival and
fulfilling its Destiny. 'Colonizing Space, being custodian of the Physical Universe and
guardians of 1 God's latest message' is mandatory.

Embrace 1 GOD' s latest message the Law Giver Manifest

1GOD is waiting to hear from YOU !

ÿÿ

ÿÿÿÿ

M E S S A G E Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Received & absorbed your message I shall spread your message to
everyone I shall discard all obsolete outdated messages The
Law-Giver Manifest shall be my guide For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind
This prayer is used when needed !
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Affirmation 6 :
Numbers are important and 7 is divine!
Once humankind started to use numbers it was ready to evolve towards its Destiny: Custodian
of the Physical Universe. Numbers made it possible to describe and measure quantity,
speed,..., creating mathematical concepts. Custodian Guardians believe that numbers
are a major cornerstone of humankind's intellect.

Numbers are the foundation mathematical concept that humankind uses to create more
mathematical concepts. Numbers led to science enabling us to advance and
understand more and more of 1 GOD' s creations. Numbers built civilizations and
destroyed them. The cycle of "Beginning, End and Recycling".

Numbers allowed counting :
Fingers on a hand 1, 2, 3, 4, 5. Result (symbol: =) 5 fingers.
Adding ( symbol: +) allows to merge more than 1 counting result.
Fingers on 2 hands 5+5 = 10 fingers on both hands.
Take away ( symbol: -) allows to reduce a previous result. 1 hand with 5 fingers has 1
finger cut off (accident) : 5-1 = 4 fingers are now on hand.

Multiplying ( symbol: •) allows (simpler) counting amounts of simi- lar items. Fingers on
3 hands 3•5 (simpler then 5+5+5) = 15 fingers on 3 hands. When multiplying the same
number repeatedly a Power

notation is used: 2•2•2•2•2 ( 2 5 power of 5) = 32 the fifth power of 2.
Dividing ( symbol: /) allows portioning of previous result. 3 hands have 15 fingers. 1
hand has 15/3 = 5 fingers. Numbers allow the creation of a Sequence of numbers 0, 1,
1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (symbol: ...) after 2 initial numbers, each number is
the sum of the 2 preceding numbers. Custodian Guardian use the base 10 natural
number system. The 1 digit symbols used: 0 (zero) , 1 (one) , 2 (two) , 3 (three) , 4 (four) , 5 (five)
, 6 (six) , 7 (seven) , 8 (eight) , 9 (nine) . Numbers: 0, 2, 4, 6, 8 are called
even ; 1, 3, 5, 7, 9 are called odd . After 9, 2 digits (called 10's) are used:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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The 0 placed to the right of any of the 9 numbers creates a 2 digit number called 10's (ten's)
e.g. 70 . Two 00 are called 100's (hundred's) ,
e.g. 700 . Three 000 are called 1000's (thousands) , e.g. 7000 . Every 3 numbers counted
from the right are separated by a comma e.g.
1,000,000 (1 million) .
Per-cent ( symbol: %) means hundreds. A 100's fraction can also be expressed as a
per-cent e.g. 7/100 = 7% or decimal 0.07 (.) A dot is used to show values less than 1
e.g. 0.1 (called Decimal) .
0.1 (Decimal) can also be expressed as a fraction using the division symbol 1/10 0.1
= 1/10 or per-cent 10%

Numbers are used in geometric design: 3 sided Triangle, 4 sided Square, Rectangular,
5 sided Pentagon, 6 sided Hexagon, 7 sided Heptagon (symbol of 1 FAITH) , 8 sided
Octagon. Square² (2 dimen- sional) , Cube³ (3 dimensional) , Cone, Cylinder...

7 is divine because it took 1 GOD 7 days * to create the Physical Universe and
Humankind. 6 work days + 1 rest day = 1 week.
* Note! 1GOD' s week differs from the C.G. Kalender below.
Day 1 Day 2 mid-week Day 4 Day 5 week-end Fun-day

1 GOD wants 7 Tribes . Resulting in 7 Provinces ~
1 FAITH based on 7 Scrolls ~ symbol: Heptagon (7 sides, 7 angles)
1 Church : Universe Custodian Guardians have 7 independent
provincial administrations (Orackle) ~ 7 Evils are human Failings, the

'Chain of Evil’ has 7links ~ 7_7 Rule: a committee of 7 HE and 7 SHE ~ A 7 sided, 7
angled Polygon: Heptagon symbol of recognition of 1 FAITH and 1 Church: Universe
Custodian Guardians
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MUST–DO:
1 GOD showed us numbers and how to use them. The creation [7
days weeek (time-measurement) : work 6 days, rest 1 day (time-management)
]. 1 GOD ’s work
- ethic is also Humankind’s work-ethic.

Learn & Teach the Numbers meaning, mathematical concepts, create geometric
designs. Use numbers for mental stimulation (good health) . Have fun with numbers. Cherish

Divine 7.
Numbers meaning 0 Out of nothing 1 GOD created the physical Universe. Zero is
the number of creation. Negative: Zero is the number of destruction.

1 The beginning, being first, the 1 and only. 1GOD 1FAITH 1Church.
Negative: The end, being last, endangered. The many.

2 Harmony, Holy matrimony, mating, twins. Negative: Anarchy, separating,
pornography, celibacy.
3 Time triangle, 3 pillars of religion ( 1GOD 1FAITH 1Church) .
Negative: 3 is a crowd.
4 4 seasons (spring, summer, autumn, winter) of the year, quattro year, 4 directions (north,
east, west, south) , 4 elements (fire, earth, wind, air) , square, cube, structured rules. Negative:
confusion, no rules, lack of coherence, Murphy’s law.

5 Vision, pioneering, persevering, action. Negative: prevent, roving, apathy.

6 Group, community, social justice, neighborhood watch, church.
Negative: Hermit, isolation, elitist, wealth-apartheid, gangs.
7 Meditation, 1GOD ’s latest message the Law Giver Manifest, I.P.
(intellectual property) , prophesy. Negative: Fantasising, wishful thinking, fake
messages, copyright, patent.

8 Justice, career path, responsibility, trust. Negative: Lawlessness, unemployed,
immaturity, corrupt, lie.
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9 Socialite, cheerful, friendly, public speaking. Negative: Loner, grumpy, not
talkative.

N U M B E R Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks' You for numbers
Numbers help us understand the Universe Numbers to assist in
custodian guardian duties Numbers for mental stimulation & fun
For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
This prayer is used when needed !

Affirmation 7 :
There is an Afterlife and there are Angels.

For relatives, friends and community there is grieving to be observed.

Introduction
1 GOD wants us to believe in an Afterlife, Judgment day, the Eternal Soul,
Reincarnation and Angels. Afterlife starts with a cremation to make sure the Soul is
released. The Soul has completed its Mission. It is ready to leave the physical body
and move on into Afterlife. For the relatives, friends and community there is grieving to
be observed.

Afterlife starts with a cremation to make sure the Soul is released.
Cremation releases the Soul. Fire cleanses destroying body contagion and releasing the
Soul to move on to the Spiritual Gate.
After death a Relive Good Prayer or Relive Bad Prayer can be used. These
prayers ask 1 GOD to reward or punish a person.

Graveyards are not acceptable they are recycled for other purposes.
A Gatekeeper Angel decides whether to welcome the Soul or
send it back. A dark Gate the Soul goes back. A bright Gate a
welcomed Soul has its Judgment Day.
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On Judgment-Day 1 GOD question’s the Soul.
After questioning the Soul moves on to the
Purity-Scale.
A Soul relives its' bad and good life
experiences. Then they are moved to the Life
experiences Vault.

Either the Soul gets another body, is Reincarnated.
Or the Soul has collected enough Life-experiences to become
eternal (Angel). An Angel starts with being Guardian then Reaper
and in due course Gatekeeper.

There are other Angel ( too complex to understand by humans)
1GOD calls the Spiritual Universe: ‘H E A V E N’ !
Heaven is where Souls’ become ‘Eternal’. 1GOD calls
the Eternal: ‘ANGEL’ !
S O U L you got 1
1 GOD is the original Soul and Eternal Soul . The Soul is spiritual.
The Original Soul is 1 GOD both good and bad.
1 GOD created 2 types of Worlds. A Spiritual: 'HEAVEN' and a physical: 'Universe'.
They co exist complementing each other. On day 4 of creation 1 GOD gave every
physical life form a spiritual companion. A Soul! You got 1.

Note! The Soul's physical human cycle begins at: Birth> growing> learning>
multiplying> teaching> dying> cremation.
Why do I exist ? A Soul ( Yours) from the Spiritual Universe gets its instruction (from 1
GOD) on what Life experiences (emotional and physical) it is to have in the physical
Universe. Instructions are vague as is to be expected from an imperfect Universe. Giving
a Soul flexibility for completion of its mission. To complete its mission in the physical
Universe the Soul needs a physical appearance (Your body) . The reason for Your
existence is to help Your Soul gain the Life experiences it needs to complete its mission.

Life experiences are events you remember until your dying day or
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memory loss. These events are dramatic happy (dream come true...)
or unhappy (serious accident...) , character-building. Custodian Guardian believe
that every individual should record their Life- experiences and pass them on: Knowledge
Continuity

Why do some people die young? The Life experiences mission of Your Soul may
have been completed at an early stage (infancy) of existence. Whenever a Life
experiences mission is completed the body is supposed to die. That is why people die
at different ages.

A Soul after entering a physical life form is given a ‘Mission’ from 1 GOD . The
mission is to gain specified ‘Life- Experiences. The Soul delivers these to the
‘ Purity Scale ’.
A Soul’s physical body is there to make life experiences possible.
The Soul’s relationship with it’s physical body is volatile and imperfect just
like the Universe.

A Soul and physical body have 2 Angels assigned to them, both of them, Guardian
Angel. 1 guards the mission (e.g. a body has an accident not part of the mission, the
body is dying, the 1 st G.Angel makes a miracle happen. Both body and mission are
saved) . The other Angel tests’ (temtation) the maturity of the Soul and its moral
strength (conscience) .

When the Souls ' mission is completed the physical body dies.
The Soul moves up to the bright Spiritual-Gate. A dark
Spiritual Gate means the 'Gatekeeper Angel' send’s the Soul
back (incomplete mission) .

1 GOD is waiting to hear from you !
SOUL Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe I feel empty,
lost, without purpose
A humble custodian guardian who struggled to be good A much loved
person who fulfilled their mission Fire frees this Soul for Judgment
Day A unique Soul missed For the Glory of 1 GOD and the Good of
Humankind
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This prayer is said after a person died. Is used at the End-portal ceremony at the
Crematorium.

GRIEF
Bereavement the state of being sad because a family member or friend died. When a
person dies their body has an autopsy, cremation and an Estate. The Soul starts Afterlife. The
people who cared about the deceased are in a state of bereavement. Bereavement
comes in various emotional stages. The most intense being Grief.

Grief unbearable emotional pain after a Loss. Grief the most painful
and character building Life experience a person can experience. One
moment everything is normal, then we suffer a loss and almost
unbearable emotional pain. Pray (Grief Prayer) keep on praying. Keep
on praying through all stages of grief! It helps!

The 1 st reaction maybe numbed disbelief. This can't be happening. 'I didn't plan this'. Isolation,
privacy is needed, lethargy is normal.

Next anger is felt at the cause of the grief, others, oneself, GOD . The grieving feels
regret about missed opportunities. Indulges in self pity, self blame. Some embrace
Addictions (don’t) . Do Pray!

Then the bargaining with GOD and fate starts. If I promise to change or do this or that
will that reverse the Loss or take away the pain.
Desperation resulting in wishful thinking. Do Pray!

Memories lead to reminiscing, reflection and revisiting the past.
Realization of Loss sinks in. Numbness, bouts of emptiness, despair and depression
occur. Do Pray!
Eventually managing grief evolves. Now it is time to normalize, reconnect with life
around You. Interest in surroundings returns.
Hope returns and planning becomes essential. Reconnect! Friends, family, community
await your comeback.

Go outside. Life's Good! Birds are singing the Sun is shining, go
out Harmonize!
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How can others help? Cheering up won't help, sympathy won't help, understanding
won't help. Patience and support will help.

1 GOD is waiting to hear from you !
GRIEF Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Please
Welcome a member of our community My eyes are flooded with
tears
My heart is breaking under unbearable pain Please comfort me, give
me hope and purpose Your most humble faithful custodian guardian (1 st name)

For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
Use this prayer after the loss of a loved one!

Cremation
A human body has a beginning and end. At its end a Soul needs to be
released. To ensure that the Soul is released and Afterlife is possible a
human body must be cremated.
If a Soul is not released it exists in limbo as Ghost.

Cremation is not only needed to free the Soul but also for health reasons. The
cremation fire cleanses destroying dangerous bacteria, viruses, insect larvae and
fungi that may inhabit the body.

The ' Crematorium' is a Provincial Public service facility.
The facility administers a Morgue, End Portal and garden.
Here the dead have an autopsy, are fare welled and recycled.
Morgue: All deceased are transported to the morgue for autopsy.
The autopsy needs to establish cause of death, identity of deceased and include a
toxicology to establish whether the body was contagious in anyway and could have
infected another human. The Finding decides what happens next.

A natural death finding, the body is transferred to the 'End-Portal. A suspicious death
finding the body is moved to the 'CiL’ (Criminal investigation Lab) . A contagious death
finding the 'Provincial Defense and Emergency center' (PDEc) is alerted. PDEc picks
up the body and applies relevant quarantine.
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Cannibalizing the human body before during or after autopsy is
immoral is criminal. Cannibalizing is removing bodyparts, body
fluids, eggs and sperm.
Body part cannibalizing is a crime: MS R7

End Portal: After receiving a body a Cremator prepares the body and estate
distribution information for viewing. Every body is prepared the same way no
exceptions. A naked body (humans start life naked they end life naked) covered by an
olive color linen sheet with only the head visible is placed in a plain cardboard coffin.

A viewing date and time is set any person can come to say farewell.
Viewers may pray silently using the Soul Prayer and Relive Good Prayer or Relive
Bad Prayer, Grief Prayer.

The Cremator sets a date and time for the Cremation. An Afterlife
mess is held by an Elder from the nearest Gathering.
The coffin is closed cremation proceeds. A released Soul enters a lit up Spiritual Gate
welcomed by the Gatekeeper... Mourners receive a plaque each to take home.

1 GOD is waiting to hear from you !
Relive Good Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian guardian (1 st name)
Requests that the Good (name) has done deserves extra recognition (name)
represents the good Humankind has to offer, an inspiration to others
May (name) relive (number) times all the joy of recipients' of good deeds
For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

This prayer is used for a Good person before or after cremation

Relive Bad Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian guardian (1 st name)
Requests that the bad (name) has done deserves extra punishing (name)
represents Evil a blemish on
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Humankind a repugnant abomination a fiend May evil (name) relive (number) times
all the suffering of victims For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
This prayer is used for a Bad person before or after cremation
Crematorium Garden: A body is recycled via the cremation
ashes. The morning after the cremation ashes are spread over
the Crematorian garden.
Ashes cannot be taken away. They are always spread over the
Crematorium garden.

Note! Prisoners who die in Rehabilitation their ashes are spread over the
Crematorium compost.
Cremation of other things living only applies if their physical presence is not used in
any form of recycling. For cremation (pets, anything poisonous, sick..) . Basically
cremation is the same as for humans. No cremation (anything eatable or recyclable,
composting material...) .

Graveyard funeral a pagan ritual!
Graveyard funerals are unacceptable because a
growing population is to use the land more useful.
Funerals may create Ghosts by not releasing a
Soul. Graveyard funerals are favored by evil
elitist showing off: Expensive coffin, expensive
Headstone, pompous landscaped mausoleum.

Preservatives in food stop body's from decomposing stopping reuse of graves. Graves
encourage crime, robbing and vandalism. Neglected graves attract vermin,.. they are
disgrace.
No more new Graveyards. Existing Graveyards are closed and dug up. Remains are
to be cremated and spread over the Crematorium garden. The land is to be used for
other purposes.

Cremation is the only acceptable type of funeral !
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Judgment day a part of the 'Cycle of beginning and end and recycling' (Day2) . It is
the 2nd stage of Afterlife.
A Soul is released by praying and cremation. A welcomed Soul is then questioned by 1 GOD:

1 GOD wants explained what knowledge the person has continuously accumulated and
how this knowledge was used for the benefit of the local habitat, environment and
community.
1 GOD wants explained how his latest message was heeded, aplied and proclaimed. 1 GOD
wants everyone to hear the message and live by it. 1 GOD is watching!

Thousands of years of Evil are coming to an end. 1 GOD wants explained how
the person helped Cage Evil.
Note ! A Soul cannot use excuses, play dumb or lie to 1GOD.

After explaining a Soul is praised by 1 GOD for its Good deeds
and reprimanded for Failings. A Soul moves on to the Purity
Scales.

Preparation for Judgmentday!
Learn then Teach; seek, gain, apply Knowledge all your live. Use all the Knowledge
to live in Harmony with yourself, family, community and Environment. Then pass on
Life experiences as Knowledge Continuity (family, work) .

Read, follow (Repeatedly read, absorb, think, then act) , promote (tell everyone) the " Law
Giver Manifest " 1 GOD' s latest 'Message'!
Disregard all other religious publications.

BEGOODPUNISHEVIL
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A ‘Purity Scale’ weighs a Soul’s good deeds and it’s bad deeds. It makes a Soul
relive it’s deeds. A Soul's Life experiences are transferred to the Purity-Scales: Left
side measures Good deeds

Right side measures wrongs

The left side is down ( êêê ) you done more Good .

Your soul relives all good things you did and the good feelings that the recipient of your
good deed felt. Your soul will not only relive the good feelings that the recipient of your
good deed felt but also the joy his / her family, friends and pets felt. Your good feelings
may be extended by prayers from recipient of your good deed asking 1

GOD to multiply the relive good experience.
The right side is down ( êêê ) you done more Bad deeds.

You will relive the suffering and pain your victims felt. You will not only relive the
suffering and pain of your direct victim but also the suffering and pain of the indirect
victims (family, friends, pets..) .
Your agony may be extended by prayers from victims asking 1 GOD to multiply relive
bad deeds.
E.g. John Howard the Bully from Down under. A tyrant who invaded 4 countries with his
criminal Mates. They raped, tortured, injured and killed (baby’s, children, mothers,
fathers, grandparents) 10's of thousands of people. Destroyed and plundered
workplaces, schools

and homes leaving 100's of thousands homeless and millions became refugees. Evil
Johnwill relive each and everyone's suffering all millions of them. Custodian Guardian
prayed, they asked 1 GOD to listen to our Relive Bad Prayer.

When the reliving stops a Soul' s current memory is
erased and transferred to a
Life xperiences Vault.

A Soul is now Reincarnated and enters a new physical life form.
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REINCARNATION
Reincarnation is used as apprenticeship by a Soul towards becoming an Angel. Being
an Apprentice a Soul is on a learning curve prone to errors. As a result life experience
might not live up to its full potential. A similar life experience will need to be
experienced.

Previous life experiences can be gained from any kind of life form (bacteria,
insect, plant, animal, human) .
Past life experiences and any unfinished are used to determine a
Soul's next mission and into which life form it is Reincarnated (not
necessarily human) .
A Soul' s Life Experiences accumulate until there are enough to complete the
Apprenticeship and become Angel.

Note! Reincarnation ends when the Soul becomes an Angel
( Eternal ) with infinitive afterlife in HEAVEN .

ANGEL
A Newly qualified Angel is Welcomed to Heaven by 1 GOD , becomes

Eternal and given heavenly pleasures 1 st of these is being ' Guardian Angel '. Everytime
a new Angel becomes an Eternal. There is great meriment (music, singing, dancing,
laughter..) in Heaven.

' Guardian Angel ' ( G.A.) monitor how a Soul's mission is
progressing. G.A. interfere when a soul stray's from its mission or
events threaten its mission. G.A. methods of interference:
conscience, miracles, vision.
Note ! G.A's are the only Angels that can make themselves be
seen by Humans and all creatures.
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A Soul and its physical companion (body) have 2 Guardian Angel assigned to them. 1
guards the mission the other tests' (temptation)
the maturity of the Soul and its moral strength (conscience) . Resist temptation and
listen to your conscience!

A Soul has completed its mission, a Guardian Angel tells it
that Judgment Day is imminent.
Folklore describes this behavior of a Guardian Angel as a
Reaper or Angel of Death! The Soul cuts its bond with its
body. Flashbacks' occur the Soul starts moving towards a
warm bright all embracing light.

A Gatekeeper decides whether to welcome a Soul or send it back. A
Gatekeeper checks each incoming Soul if it has completed it's
Mission and is due, to come in. Should a mission be unfinished the
Soul goes back into the body (no body to go back, is assigned a
new body) .

Gatekeeper administer: Judgment Day, Purity-Scale, Life experiences
Vault and supervise Guardian Angel .

There are other Angel ( too complex to understand by humans)

1 GOD ’s expanding Universe wants more Angel!
1 GOD is waiting to hear from you !
Afterlife Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Beliefs in an Afterlife
Beliefs there is an Eternal Soul Beliefs in Reincarnation Beliefs
there are Angels For the Glory of 1 GOD and the Good of
Humankind
This prayer is used when needed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Deceased
A Deceased person has a community afterlife:
Estate, Knowledge Continuity, Heritage and Traditions.
Estate passes on accumulated knowledge, life
experiences, heritage, family traditions and memorabilia. Estate
does not pass on Position (ends with death), Power
(ends with death) , all Wealth goes into
Government Revenue.
A Deceased person who had raised Children (own, adopted, foster)
becomes 'Immortal'! Those that didn't, 'Don't'! Children make you 'Immortal'!

Study topic assignment ( see Study)
A

Afterlife

End
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