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Reliģija?
Jautājums jautāja = Jautājums atbildēja ar likumu kukuļdevēja Manifestu

Visi risinājumi ir jābūt Bezpeļņas un Non vardarbīgu!
Reliģija skaidro dabas pasauli un mērķis dzīves. Reliģija organizē sabiedrību ar
saviem uzskatiem pareizu uzvedību (Vadība, noteikumi) . Reliģija ir saistīta ar
labklājību un labklājību tās atbalstītājiem.

Vēsturiski Reliģija skaidro humankinds pagātnē, tagadnē un nākotnē.
Reliģija ievieš garīgo pasauli cilvēcei ( 1GOD , Ticējumi Afterlife) . Piederība reliģijas
pieņemsim jūs satikt līdzīgi domājošiem cilvēkiem un pievienoties viņu rituālus,
pasākumi, svinības, ...

Reliģijas ir ceļvedis bieži šī rokasgrāmata ir balstīta uz
ziņojuma 1 GOD nogādāts personai. Cilvēces vēsturē
neregulāri laikā 1 GOD cērtes personu nodot uz ziņojuma, lai
cilvēcei.
Likums Devējs Manifests "Ir jaunākais vēstījums cilvēcei.
Tas padara visus ziņojumus lieks (Atbrīvoties) .

Pašlaik ir tikai 1 Reliģija: " 1GOD 1FAITH 1Church Universe Turētājbanka
Guardians '.
Viss pārējais ir Cults. Jūs vēlaties Reliģija kļuvis Turētājbanka Guardian un dzīvot ar
likumu dāvinātāja manifestu.

reliģiskie rituāli
Pielūgsme bieži tiek darīts ar mērķi būvēt ēkas (Baznīca, templis, ...) .
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1 GOD nevēlas mērķis būvēt kulta vietām. Tāpēc tie tiek nojaukta, un tās ēka materiul
tiek atkārtoti infrastruktūrai.
Turētājbanka Guardian pielūgt jebkurā laikā. Katru Fun dienu (diena
7) viņiem vākšana pie skolas.
Reliģija ir rituālus: dzimšanas, laulības, nāve ... Rituāli ir balstītas uz tradīcijām un mainās
kopienas standartus. Turētājbanka Guardian rituāli iekļaut vietējās tradīcijas, kas nav
pretrunā the'Law giver manifests ". Katrs vākšana ir unikāla (Pēc pasūtījuma, virtuves,
dialekts, pārnesumu, mantojums, tradīcijas ..) .

Kultiem izmantot upuri uz altāra kā pielūgsmes rituālu.

Upuris var būt faktiskas vai simboliska. 1 GOD nevēlas upurus.
Tāpēc tiek nojaukta altāri, tā ēka materiul tiek atkārtoti. Turētājbanka
Guardian nav upurēt, tie jāaizstāj ar altāri ar lectern. Viņi meklē,
peļņu, pielietot zināšanas (Scroll 1) praktizēt Zināšanu
nepārtrauktība.

Reliģija izmanto laika vadību. Turētājbanka Guardian izmantošana New Age laika vadība (NAtm) . NAtm
tiek izmantots, lai uzstādītu atrakciju dienām.

Reliģija iebilst 'Wealth aparteīdu ". Budisms, kristietība, islams, hinduisms, jūdaisms
.. ir bojāti nopirka mantkārīgs parazītiem.
Turētājbanka aizbildnis pret "Wealth aparteīdu". Atbalstīt mūs un ļauj beigu Wealth
aparteīdu un turiet mantkārīgs Parazīti atbildības.

Spekulācija ir ANTI 1 Dievs !!!
Reliģija iebilst "vardarbība" pret cilvēci, vides, dzīvnieku .. Budisms, kristietība,
hinduisms, islams, jūdaisms ... akts, veicina, piedalīties vardarbību. Atbalstīt mūs un
ļauj beigu vardarbību, turiet vardarbību accounrable. Būt ieroci ir noziegums.

ZERO TOLERANCE uz vardarbību !!!

Tev nebūs nokaut!
Tev nebūs nokaut. es t ir pamats katra reliģija. Visa tā saucamo reliģijas, Sin. Tās ļauj,
sekmēt, veicināt nogalināšanu. Tie, Fake reliģijas. Viņi apvainojums 1 Dievs! Piederība
vai atbalstīt Killer reliģijas vai kultiem radīs atskaitīšanās 1 GOD dzīvē un afterlife! 1
GOD nav, Aizmirstiet vai Piedod! aizbildnis
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Guardian pret nogalināšanu cilvēkus jebkāda iemesla dēļ (Aborts, izpilde, slepkavības,
nāvessods, mocekļa, pašnāvnieks, ..)
T

Reliģija ir ceļvedis, pamatojoties uz 1 Dieva ziņojums. Iepriekšējie ziņojumi tiek ļaunprātīgi ar
visām galvenajām reliģijām. Viņi nepatiesi izmantot savas rokasgrāmatas, lai palielinātu "Wealth
aparteīdu" un prakse "Vardarbība". Tas nav pieņemams 1GOD! 1GOD "S jaunākais ziņojums, tad"
Likums Devējs manifests (LGM) ir bezpeļņas un bez vardarbīgas. LGM padara visus iepriekšējos
ziņojumus un gidi novecojis. Apskāviens "LGM 'kļuvis par Turētājbankas Guardian.

skatīties !!!

1GOD ir

Mesija?
Nāk no Mesijas bija 1. ko Invoker minēto
(Zoroasters) . Citas reliģijas (Kristieši, islams, ...) izcelsme ir Persindia provincē sekoja
Invokers pieņēmumu. Invoker kļūdījās nav Mesija nāk, ne tad, ne tagad, ne nākotnē,
ne vienmēr. Visi cilvēki gaida Mesiju gaida veltīgi.

Kāpēc cilvēki uzskata, ka 1 GOD gatavojas nosūtīt Mesiju? Daudzi cilvēki neuzticās
sevi un cilvēces atrisināt ikdienas problēmas. Šie vāja patētisks cilvēki beg 1GOD nosūtīt
Mesiju, lai atrisinātu visas savas reālās vai saskatītās problēmas un padarīt tos
laimīgus. NO Mesija (Viņš vai viņa) nāk.

1 GOD nav gatavojas nosūtīt Mesiju. Ja cilvēce nespētu izdzīvot. Tad Cilvēce pazudīs
uz putekļiem vēstures. 1GOD būs vīlušies, un uzdot Evolution izveidot citu Dzīvnieka
suga, kas var rīkoties ar to Turētājbanku par fizisko Visumu.

1 GOD sagaida katrs indivīds rīkoties pašiem. Par lielākiem jautājumiem indivīdam
vajadzētu meklēt, iegūt atbalstu no savas kopienas.
Par jautājumiem, kas ir ārpus sabiedrības iespējām, lūdzieties!

1 Dievs darbosies!
Problēma ārpus sabiedrības spējām vajadzībām apvienot ticību un lūgšanu: 1 GOD darbosies!
1GOD " darbības vai bezdarbība, nav paredzama vai comprehandable. Bezdarbība var būt
labākais risinājums.

1 GOD grib mūs koncentrēties uz mūsu "Mērķis dzīves" (palīdzot
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mūsu Soul pieaugums dzīves pieredze) . Nav sapnis (Būt dzīvības izšķērdētājs) aptuveni
Mesija nāk. Turētājbanka Guardian pārliecība, ka 1 GOD vēlas cilvēks rīkoties
izaicinājumiem netērētu laiku uz nereālu cerību. Nav Mesija nāk!

Greedy spekulanti izmantot vajadzību pēc dažiem cilvēkiem par a Superbeing:

Thor, Supermens, Wonder Woman, Goku ... Izdomāts muļķības!

Reliģiskā Superbeing: Jēzus, Kalki, Mahdi, Moshiach ... Vai Nevar atjaunot vai
nāk. False Mesija popup bieži. Ignorēt viņiem!

Turētājbanka Guardian nevajag vai gaida Mesiju.
Turētājbanka Guardian uzticība 1GOD, ir lēmums 1FAITH un ir ' likums Devējs Manifests "kā
guide. Pievienojieties mums, jums nav nepieciešams Mesiju, kas nav nāk!

Saints
In seniem laikiem, pagāni izmanto vairākas Dievam par galvenajiem jautājumiem. Half Dieva
pielūdza ar mazāku jautājumiem. Puse Dievs ir izveidojusi saikni starp cilvēkiem un Dievam.
Dieva izmanto savas varas pozīcijas, lai izvarošanu * cilvēki, kā rezultātā bastards. Tātad, cilvēki
varētu tos pielūgtu bastards kļuva puse Dieva.

Kad cilvēki sāka saprast, ir tikai 1 GOD lai dievināt un dievkalpojumu. Viņi cīnījās, viņi
neatbildētos multi elkus. maldināt 1 GOD un ir vairākas elkiem tie izveidotos svētie.
Viņi arī gribēja
1 GOD veikt šīs viltus elkus un sēdēt tās iekšējā aplī debesīs. Kristiana tic Marija tika
izvarota * ar DIEVA. Viņi padarīja viņu par svēto, idolizing un pielūdzot viņu. aizvainojošs
1 GOD tikai Idol! Nav citi.

Turētājbankai Guardian ir tikai 1 Idol pielūgt 1 GOD.
Idolizing un pielūgsme daudzu Dieva, galiem!
* Ja kāds sneaks līdz personai miega, biedriem, kas ir izvarošana!

moceklis
1 GOD nevēlas cilvēku upurus! Mocekļa ir dzīves wasters, Anti
1 Dievs! Kopienas negribu tos.
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Cilvēki, kuri ir nogalināti, lai saglabātu savus uzskatus nav apzināti meklē nāvi dažkārt
sauc par mocekļiem. Atbalsts mocībām un mocekļus mudina garīgi, emocionāli
nestabili indivīdi meklēt nāvi, pašnāvību, un tas apdraud citus cilvēkus. Tie ir viltus
mocekļi, kuri izdara pašnāvību. Turētājbanka Guardian nepieņem Mocekļu vai
atbalsts Viltus mocekļa.

Ir 2 veidi, 'Fake Martyr':
Cilvēki, kuri meklē moceklībā caur pašnāvību. Tie ir egoistiski
uzmanības meklētāji, izmantojot "Cause", lai iegūtu slavenību
statusu. Tie likts uz publicitātes trikiem, piemēram, sevi sadedzinot
vai bada. Tie ir emocionāli un garīgi nestabila (Slimības) . Ja viņi
izdzīvo tie tiek turēti sanatorija dzīvi.

Cilvēki, kuri meklē moceklībā krimināltiesisko Suicide (Pašnāvnieks) . Them sāpēt
vai nogalināt citu padara tos Assassins
(noziedznieki) . Ja viņi izdzīvo tie tiks sodīti: JAUNKUNDZE R7 . To nosaukums nekad
runājis, visi pierādījumi par tiem esošo jāiznīcina tā, it kā viņi nekad nav pastāvējusi.
Viņu vecāki ir apkaunojusi un vairījās.

LIFE! Visdārgāko valdījumā.
1 GOD grib mūs koncentrēties uz mūsu "Mērķis dzīves" (Palīdzot mūsu dvēsele iegūt dzīves
pieredzi) . Ne plānot mūsu priekšlaicīgu nāvi (Būt dzīvības izšķērdētājs) . Turētājbanka Guardian
pārliecība, ka 1 GOD grib personai nevar pakļaut sevi pārmērīgam riskam nevajadzīgi un
aizsargātu 1. dzīvi.

1 GOD nevēlas cilvēku upurus!
Cilvēka upuris ir primitīva, psihiski, pagānu, novecojis rituālu pieder pagātnei.
Pašnāvība ir cilvēka upuris izniekota DZĪVE!
Cilvēku upuri iesaistot pašnāvību un nogalināt citus, noziegums: JAUNKUNDZE R7

Nolūkam dzīves nav nogalināt sevi vai jebkuru citu personu! Jūsu ķermenis ir izdzīvot. Pašnāvība
vai nonāvēšana ir apvainojoši 1 Dievs!

Cilvēka dzīvība ir svēta!
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Jebkura organizācija reliģisko vai citādi, kas veicina, piekrīt, mocekļa vai mopēc ir Anti
Cilvēce un Anti 1 GOD. Šīs organizācijas tiek saukti pie atbildības. Turētājbanka
Guardian Shun un kauns! Kopienas aizveras šīs organizācijas dūnas un vajāšanu!
1 GOD tur to atbildību dzīvē un afterlife!

Mocekļa ir nepieņemami!
Nevienam nav tiesību nogalināt cilvēkus!

Dzīve ir laba un vēlama!
celibāts
Celibāts notiek pret 1 Dieva Design pārošanās, reizinot un dibināt ģimeni. Pārošanās un
vairošana ir nepieciešama sugu izdzīvošanu un iedzīvotāju skaita pieaugumu. Iedzīvotāju
pieaugums ir nepieciešama, lai izpildītu cilvēces liktenis: koloniālisma Fiziskā Visumu.

Garīdznieki, mūki, mūķenes, ka prakse celibātu tiek aizskarts 1 GOD !

Tie ir arī drauds cilvēka sugas izdzīvošanai, un to izpildot likteni! Būt Turētājbanka
fizisko Universe!
Celibāts gali! Reliģiskās organizācijas, kas atbalsta celibāts ir vairījās shamed un
nāk ar laiku beigām! Klosteris, Convent, sieviešu klosteris, tiek nojaukta
būvmateriāls tiek pārstrādāti.
C

1 GOD
1 GOD ir augstākā! 1 GOD ir gan HE un viņa! 1 GOD ir oriģināls Mūžīgā-Soul! 1
GOD izveidots 2 Universe: garīgā un fiziskā. Gan Universe nepieciešams turēšanu:
Angels un cilvēci!
1 GOD grib tikai 1 Reliģija: 1 TICĪBA! 1 Ticība vajadzības tikai 1 Baznīca pazīstami
kā Visuma Turētājbankas aizbildņu!

1 GOD grib 7 neatkarīgas ciltis. Runājot 7 galvenās valodas un daudzas dialektos,
dzīvo 7 provincēs un daudzas Shires. Katram Province ir neatkarīga 1 baznīca (UCG1,
... 7) ievadīšanas, izmantojot: 1 Dieva jaunāko ziņu, "Likums Devējs manifests" kā
guide.
1 GOD vēlas, bez vardarbīgas, bezpeļņas risinājumus visaptverošā Kopienas
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dzīvo. Par ģimeni, sabiedrību, valsts un reliģijas. Izmest reliģiskās vai politiskās
organizācijas un rakstiem, kas veicina vardarbību, peļņu elitismam, ...

1 GOD grib atbildīguma! 1 GOD attiecas Atbildība ne piedošanu. Turētājbanka-Guardian
atbalsts atbildība. Katrai personai, organizācijai, valdība ir atbildīga!

1 GOD ir augstākā un absolūts nav svarīgi, kādi nosaukumi tiek izmantoti. 1
GOD, godina reliģisko cilvēki, izmantojot dažādus nosaukumus un nosaukumi:
Adonai, Ahura Mazda, Allah, Al Hakam, ATEN, Al Mutakabbir, Baha'i,
Brahmana, Tēvs, Radītājs, Gott, hashem, Jehovas, Manitou, Kungs, Jahve,
Waheguru, .. 1 GOD ir visi no tiem.

Turētājbanka Guardian dievkalpojumu 1 GOD kā " 1 GOD '
1GOD sagaida Cilvēce mācīties un mācīt būtu izglītoti! J udgment dienu, 1
GOD grib paskaidrots, kādas zināšanas persona ir pastāvīgi uzkrāto un kā
tas tika izmantots par labu vietējo biotopu, vidi un sabiedrību. Turētājbanka
Guardian meklēt, iegūt un izmantot zināšanas un praksi zināšanu
nepārtrauktība visu mūžu.

1 GOD sagaida Cilvēce pievērst uzmanību jaunāko ziņu un neņemt vērā
visas iepriekšējās! Uz spriedums dienā, 1 GOD grib paskaidroja, kā viņa
jaunākā ziņa tika ņemts vērā, piemērots un izplatību. Turētājbanka
Guardian dzīvot un pielūgšana ar "Likumu kukuļņēmējam Manifestu".
Viņi iedrošināt citus darīt.

1 Dieva Destiny cilvēcei! 1 GOD sagaida Cilvēce būt aizbildnis vietējo Habitat, lielāka
vides un pārējo fizisko visumu. Cilvēce ir mate, vairoties, izpētīt, kolonizēt Space.
Turētājbanka-Guardian jātiecas uz to Destiny!

dievināt 1 GOD atbalsts 1 FAITH 1 baznīca
1 FAITH
ticība 1 GOD sniedz Jums 1 FAITH ! 1 FAITH dod norādījumus, lai jums un jūsu
kopienai. 1 TICĪBA ir mūsu morālais spēks.
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1 GOD norādījumus pazemīgs rakstvedis pierakstīt un apkopot visas ziņas, " 1
FAITH ' piedzima. 1 FAITH ir vienīgais Reliģija pieņemams 1 GOD. Viss pārējais
kļūs novecojuši kults. Apskāviens 1 ticību! Kļūsti Turētājbanka Guardian!

Novecojušas kultiem ir vairījās! Tie ir aizstāts ar:
1 GOD 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbankas sargi.
Par Glory 1 GOD un labu Cilvēces!
1FAITH ir rakstīts uz 7 Scrolls
:

Ritiniet 1: ticība

Affirmation-Lūgšana

Tur ir 1 GOD kurš ir gan HE un viņa!
1 GOD izveidots 2 Universe un izvēlas cilvēci būt Turētājbanka par fizisko visumu!
Cilvēka dzīvība ir svēta no ieņemšanas brīža un ir pienākums vairoties!
Cilvēce ir meklēt un iegūt zināšanas, tad to!
Likums Devējs manifests aizvieto visus iepriekšējos ziņojumus 1 GOD nosūtīts!

Skaitļi ir svarīgi, un numuru 7 ir dievišķa!
Ir Afterlife un ir eņģeļi!

Ritiniet 2: pienākumi Saistība-Lūgšana
dievināt 1 GOD, izmest visus citus elkus
Protect, cilvēka ķermenis no ieņemšanas brīža

Mūžu, meklēt, iegūt un izmantot zināšanas

Mate pavairot un sākt savu ģimeni
Godu, cienīt savus vecākus un vecvecākus
Guard vides un visas tās dzīvības formas
Izmanto ' Likums Devējs Manifests ", izplatīt savu ziņu pasargātu
dzīvniekus no nežēlības un izzušanas
Piecelties, lai negodīgi uzbruka, neizdevīgā stāvoklī, vājš un trūkumcietējiem
Feed izsalkušo, pajumti bezpajumtniekiem un komfortu slims
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Protests netaisnība, amorality un vides vandālisms
Vai apbalvoti darbu, nav loafing Izvairieties un sakopt Piesārņojuma Be Good Sodīt
Evil

Kremēt, tuvu kapsētas

Esiet vienkārši un dot pelnīto cieņu

Balsot visās vēlēšanās!

Ritiniet 3: Privilēģijas Pieprasījums-Lūgšana

Elpojošs, tīrs gaiss

Vai vardarbīgu bezmaksas kopiena

Dzerams, filtrēts ūdens

Ir mājdzīvnieks

Ēdamais, veselīgs ēdiens

Bezmaksas izglītība

Aizsardzības, pieejamu apģērbi Bezmaksas ārstēšana, ja slimi Higiēnas, pieejamu

Saņemt cieņu

patversme

Dievkalpojumu un Tici 1GOD Saņemiet taisnību Free Speech
morāles ierobežo

apbalvoti darbs

Mate, sākums ģimene

Vai brīvi ievēlētu valdību

Gala ar cieņu

Ritiniet 4: trūkumi

Trūkumi-Lūgšana

Atkarība

kanibālismu Envy

izlaupīt

patmīlīgs

zvēresta laušana

vandalisms

Ritiniet 5: tikumi Tikumi-Lūgšana
pielūdzot tikai 1 GOD un vienmēr sodīt ļauno
1 st Uzziniet, tad mācīt un zināšanu nepārtrauktība

Aizsargāt vidi un saskaņot ar Habitat
Loving, droša un Faithful

Tīra un kārtīga

neatlaidība

Drosme, Labestība, Just, koplietošana

Ritiniet 6: Khronicle Mantojuma Lūgšana
radīšana
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Vissenākajiem laikiem līdz - 2100 g

pašreizējais Times - 70 līdz 0 gadi

tālā pagātnē - 2100 līdz - 1400 g New Age no 0 gadiem uz priekšu ir:
pareģot
Vidēja Past - 1400 līdz - 700 g

Ritiniet 7: Afterlife
skumjas Lūgšana

kremācija

Soul-Lūgšana
Izdzīvojiet Bad Lūgšana

Izdzīvojiet Laba Lūgšana

Spriedums diena Tīrība svari

eņģelis

1 FAITH inrtoduces, New Age Laika vadība. Tas aizvieto visas citas laika vadību.
Īstermiņa: CG Klock ~ laiks trijstūris ~ Nakts vakara zvans ~
CG Ikdienas ~

Vidēja termiņa: CG Kalender ~ Fun Day tēmas ~
CG Planner ~ CG Gada almanahs
Ilgtermiņa: CG Khronicle ~ CG Knowlege nepārtrauktība ~ New Age laika vadība
nedrīkst ļaunprātīgi paverdzināt vai spekulāciju un izmantošana. Neizmantojiet laiks
steigties cilvēka ķermeni. Tā nav paredzēta steidzoties. Nav nepieciešams ātrums.

1 FAITH 'S simboli atzīšanu ir numurs " 7 ' (Dievišķo)
un septiņstūris ( 7 puses, 7 leņķi, ģeometriskā daudzstūris) .
Cilvēki no 1 FAITH ir atbalstītāji. Atbalstītājs ir pazīstama kā "Turētājbanka
Guardian (CG) . Tie ir jārisina kā turētājbankas aizbildni (1 nosaukums) .

Katrs Jautra diena ( nedēļas 7 dienas) no 1 stundas pēc saullēkta līdz 1 stundu pirms
Sunset, Turētājbanka Guardian satiekas vākšana. Par C.

G. vākšana ir ne tikai reliģisko, sociālo taisnīgumu, vides, iegūt kopā. Bet arī ir
socializācijai: Lūdzieties, diskutēt, tērzēšanu, smieties, dziedāt un dejot, spēlēt spēles un
saskaņot, ēst un dzert (Non alkohola) . 1 GOD nevēlas mērķis būvētas vietās uz
dievkalpojumu. Apkopojot s notiek izglītības iestādēs (SMEC, PHeC, valsts skola) .

1 FAITH ir admistered vēlēto komitejām. Vākšana ir KLAN no 14 (7HE, 7SHE) Vecajiem.
Ir 7 ievēlētie provinču komiteju
(Orackle) no 7HE, 7SHE Praytorian. Orackle satiekas retorikas.
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1FAITH ir mūsu morālais spēks
1 baznīca
1 GOD vēlējās 1 FAITH un 1 baznīca . 1. Baznīca ir jābūt 7 neatkarīgas pārvaldes
iestādes, 1 par katru cilts. 1. Baznīca ir pazīstama kā: Universe Turētājbanka
Guardians !
Universe Turētājbanka Guardians Vārds paskaidroja:

visums

ir fiziskā Universe.

aizbildnis Cilvēces Destiny esiet pārzinātājs fizisko
Universe.
aizbildņiem Atbalstītāji un locekļi ir aizbildņi " 1 Dieva "
Jaunākais ziņojums: ' Likums Devējs Manifests " .

Ir 2 saīsinājumi:
UCG1 ( 7 cipari) , UCG1 ( 3 burti + 1 skaitlis) .
UCG1 Universe Turētājbanka Guardians '1GOD', ' 1FAITH ",
1Church!
UCG1

numurs (1-7) parādīt kārtība Orackle izveidota.

Neatkarīgo administrācija reglamentē "Orackle" (Ievēlēts komiteja 7 HE, 7 SHE) . Orackle
tikšanās vieta ir pie provinces retorikas.
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1. Baznīca aptver 7 cilvēku tipus: neticīgo>
Atbalstītāji > Elders > C. Zenturion > C. Praytorian >
māceklis CG pasludināja > Turētājbanka Guardian pasludināja

1Church administrēšanas Humankinds Destiny
UCG1 - TREE
• Cilvēki no
Likums Devējs Manifests
Faith Atbalstītāji

izredzētie 14 Elders

Elders (7HE 7SHE)

forma Klan ( 14)

Klan

izredzētie 2 Turētājbanka-Zenturion 1HE 1SHE

Turētājbanka-Zenturion kļūt Dalībnieki UCG1
Turētājbanka-Zenturion izredzētie 14 Turētājbanka-Praytorian 7HE 7SHE

Turētājbanka-Praytorian forma Orackle ( 14)

Orackle

izredzētie 2 māceklis CG pasludināja 1HE 1SHE

ACG pasludināja
fromthe 7 Orackle

izredzētie 1 CG pasludināja
Life-loceklis, viņš vai viņa

CG pasludināja ir Guardian no Likums-Devējs manifests

Universe Turētājbanka Guardians
ne peļņu, ne vardarbību reliģisko, vides, sociālā
taisnīguma risinājumiem. Bezmaksas Izglītība
sniedzējs, New Age laika vadība administrators
pasludinot
1GOD s Jaunākais ziņojums: " Likums-Devējs
manifests '.

Risinājumi ir bez vardarbīgas

LG M
Likums Devējs manifests ( LG M
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Padarīt visus ziņojumus novecojis . Atbrīvojieties no tīri
Cilvēces vēsturē neregulāri laikā 1
GOD
cērtes personu nodot uz ziņojuma, lai
cilvēcei.
1 GOD pauž nožēlu, ka daudzi cilvēki nav
jāuzklausa šie ziņojumi Ticu 1 GOD ir
absolūts, ne exemtions.
1 GOD skaidri necilajai Scribe ka kompromiss vai novirze ir nepieņemami, un tiks
aplūkoti uz 'Pastardiena ".
Ieteikumi: Gars un izpratne ziņu ir tas, kas ir svarīgi. Ne izpratnē atsevišķa vārda vai
teikuma struktūru. Izpratne garu un mērķi domas palīdzēs ziņu īstenošanā.

Valdība likums ir jābūt atbilstoši un piemēroti ar ' Likums Devējs Manifests ' kā guide. Visi
likumi un tiesību akti, ir jābūt atskats. Re notiesāšana obligāta. Nē "Guilty" ir nesodīti.

Tūkstoš s gadu Ļaunuma tuvojas
beigām.

ESI LABS sodīt EVIL

Harmonija ir būtība Turētājbanka Guardian dzīvi. CG dzīvo harmonijā ar 1 GOD, paši,
ģimeni, sabiedrību, vietējo biotopu, lielāka vides un fizisko Universe. Dzīvo harmonijā ir
daļa no Turētājbanka Guardian ikdienas rutīnas.

Par garīgo ieskatu un iekšējo harmoniju, meditēt.
Meditācija tiek veikta, neizmantojot ķīmiskos vai augu
piedevām. Turētājbanka Guardian izmanto tikai dabas
neslīpēts negluds rozā kvarca.
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Reliģiskā dievkalpojumu nozīmē lūgties, caring, izmantojot un bauda 1GOD
s darbi. pielūdzot 1GOD ietver lūgšanas. Praying ir labākais veids,
uzturot kontaktus ar 1GOD . Ja nav 1 klausās! Ja nav nekādu cerību!
Lūgties! 1GOD klausās. Pamēģini!

Pētījums tēmu uzdevums

reliģija
Eseja ( 700 vārdi) : Kas ir reliģija!
Extended eseja ( 1400 vārdi): Paskaidrojiet 1 Dievs 'S jaunākais ziņojums!

Runa ( 3 minūtes): Turētājbanka Guardian?

iepazīstināšana ( 7 minūtes): New Age laika vadība!
Group Discussion ( 7 minūtes): 1 FAITH, 7 tīstokļi!
kampaņa : Pievienojies mums kļūt aizbildnis aizbildni!

Plakāts : Design digitālo plakātu ( grafikas, video un skaņa) 1 TICĪBA!
Run: pareizrakstības pārbaudi un gramatikas pārbaudi.

Pievienot: krāsu, bija nepieciešami attēlus un audio.
Pārlasījis: Ja nepieciešams veikt izmaiņas. Padariet savu darbu autortiesības bez maksas

Beigt.
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