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7 svitky
Přehled
1 GOD čeká slyšet od vás.
1 FAITH Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru Děkuji za 1 VÍRY mi to dává
morální sílu 1 FAITH dává non sobecký a nenásilného řešení budu
obejmout 1 víry mysli, těla a duše jsem se říct všem o 1 FAITH budu
chránit 1 GOD‘ s 1 FAITH 1 Church proti kultů ke slávě 1 GOD a
dobro lidstva

Tato modlitba se používá ke zlepšení morální sílu člověka!

víra v 1 GOD dává ti 1 VÍRA , Absorbovat 1 FAITH že to může dotknout vašeho srdce a
stane se trvalou součástí vašeho myšlení. Myslet a žít, 1 FAITH Každý den každý den.
Nechat 1 FAITH ovlivňovat své činy, zda jsou při vědomí nebo podvědomí. Lidé s vírou,
docházejí požehnání, 1 GOD miluje je.

Scroll 1: Víra

ujištění Prayer

Tady je 1 GOD kdo je jak on a ona!
1 GOD vytvořil 2 Vesmír a lidstvo vybrán jako kustod fyzikálního vesmíru!
Lidský život je posvátný od početí a je zde povinnost množte se!
Lidstvo je hledat a získat znalosti pak to platí!
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Zákon-dárce Manifest nahrazuje všechny předchozí zprávy 1GOD odeslán!

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

Scroll 2: závazky povinnost Prayer
Uctívání 1 GOD, zahodit všechny ostatní modly

Chránit lidské tělo od početí
Celoživotní, hledat, zisk a aplikovat poznatky

Mate se množit a začít vlastní rodinu
Čest, respektovat své rodiče a prarodiče
Střeží životní prostředí a všechny její životní formy

Pomocí tlačítek " Zákon Giver Manifest‘ šířit jeho poselství
chránit zvířata před krutostí a zániku

Zastat nespravedlivě napadl, znevýhodnění, slabým a potřebným
Krmit hladové, přístřeší domova a pohodlí nemocného
Protest nespravedlnost, amorálnost a vandalství na životní prostředí
Dělat odměněn práci, no povalečství

Vyhnout a uklidit znečištění

Be Good trestat zlo

Zpopelnit, v blízkosti hřbitovů

Být jen a dát zasloužený respekt Hlasování ve všech volbách!

Scroll 3: oprávnění žádost o Prayer
Prodyšný, čistý vzduch

Mají násilné volný komunity

Pitná, filtrované vody

Mít domácího mazlíčka

Jedlý, zdravá výživa

Vzdělání zdarma

Ochranné, cenově dostupné oblečení

Bez ošetření, kdy nemocný

Hygienický, cenově dostupné přístřeší

přijímat respekt

Uctívání a Věřte 1 GOD Přijímat spravedlnost svobodu projevu s
morálními zadržuje Odměněn práce Mate jazyce rodinu

Svobodně zvolená vláda
Skončit s důstojností
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Scroll 4: selhání

nedostatky Prayer

Závislost

kanibalismus Envy

Kořist

Sobecký

Křivá přísaha

Vandalství

Scroll 5: ctnosti ctnosti Prayer
uctívání pouze 1 GOD a vždy trestat zlo
1 Svatý Učit, pak se učit a kontinuita znalosti
Chránit životní prostředí a ladí s Habitat
Milující, spolehlivý a věrný Čisté a uklizené Vytrvalost
Odvaha, soucit, Just, sdílení

Scroll 6: Khronicle dědictví Prayer
Stvoření

blízko Past - 700 k - 70 let

Pradávna - 2.100 yrs

Aktuální Times - 70 až 0 let

dávné minulosti - 2100 do - 1400 yrs New Age od 0 let kupředu to:
Prorokovat

medium Past - 1400 do - 700 yrs
Scroll 7: Posmrtný život
zármutek Modlitba

Kremace

duše Prayer
Prožít Bad Modlitba

Prožít dobrý Modlitba

Judgment Day Čistota váhy

Anděl

Daily Prayer
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru Pomoz mi být čistý,
soucitný a pokorný Použití 7 Svitky jako vodítko:
Budu chránit své výtvory a trestat zlo.
Zastat nespravedlivě napaden, znevýhodnění, slabým a potřebným nakrmit hladové,
přístřeší pro bezdomovce a pohodlí nemocné

Hlásat: 1 BŮH, 1 víře, 1 církevní, Universe Depozitář Strážci Děkuji za dnešek
Váš nejpokornější věrný opatrovník opatrovník (1 Svatý name) pro slávu 1
GOD a dobro lidstva Tato modlitba se používá každý den!
Konec
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