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Starten
Tro på 1 Gud giver os 1 Tro 1 Tro er
vores moralske styrke
Tro er et følelsesmæssigt behov. 1 Gud ville kun have 1 Tro! For
depotmand 1 Tro giver moralsk styrke. Det opretholder os gennem
forklaringer. vejledning, skal gøre, bøn, lære og undervise, tilhørende
samfund.

Absorber 1 Tro så det kan røre ved dit hjerte og blive en permanent
del af din tænkning. Tænk og leve 1 Tro hver dag hver dag. Lade 1
Tro påvirke dine handlinger, uanset om de er bevidste eller
underbevidste.

Tilbede 1 Gud brug relevante bønner.

Folk med tro er velsignet, 1 Gud elsker dem.
Mennesker uden tro lever spildte unyttige liv.

Den 1 tro kom til:
Den ydmyge skriftkloge bemærkede den stadigt stigende spredning af korruption,
umoral og grådighed. Forårsager lidelse, elendighed lokalt og rundt om i verden.
Spurgte den ydmyge skriftlærde: "Hvorfor Gud”? “Hjælp venligst KæreGud”. “Gud
hvad kan menneskeheden gøre for at leve op til sin skæbne ”?

I lang tid fik den ydmyge skriftlærde ikke noget svar. En dag følte den
ydmyge skriftkloge en overvældende tilstedeværelse. Skribenten
modtog en besked via en tanke.“Er du klar til at acceptere svaret”.
Den ydmyge skriftkloge fik en frygtelig smertefuld hovedpine, overvundet af frygt,
han måtte lægge sig.

Tiden gik, igen gjorde verdensbegivenhederne den ydmyge skriftadresse Gud
stiller sine sædvanlige spørgsmål. Intet svar, 3 dage senere var den overvældende
tilstedeværelse tilbage og stillede den ydmyge skriver den samme spørgsmål. Igen var
den ydmyge skriftlærer bange for at svare.

Tiden gik, den ydmyge skriftkloge blev igen ked af lidelsen og
elendigheden i verden. Den ydmyge skriftkloge knælede, så op og
sagde: "Kære Gud Jeg tror på dig og kun dig, jeg er klar til at modtage
svaret ”.
Efterhånden følte den ydmyge skriftkloge den tilstedeværelse, den var Gud. Gud

stillede det samme spørgsmål, “Er du klar til at acceptere svaret”.
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Den ydmyge skriftkloge følte frygt overvinde ham, men han svarede ”Ja
Kære 1 Gud”. Kommunikationen, som den ydmyge skriftlærer modtog.
Skulle nedskrive tankerne og gøre dem tilgængelige over hele verden på
alle sprog.1 Gudseneste besked erstatter alle forrige.

Alt er samlet i “Law Giver Manifest”

(LGM). Det skal gøres tilgængeligt for alle. 'LGM'.
erstatter alle tidligere beskeder, der gør dem forældede.

Law Giver Manifest

1 Gud er i tvivl om menneskeheden!
1 Gud 's tidligere meddelelser er stort set blevet
ignoreret. 1 Gud 's advarsler er blevet ignoreret.
(se verdenshandelscenter USA, Brexit UK, pandemisk Kina,
klimaændringer globalt ...)

1 Gud vil få menneskeheden til at lytte! (se Profeti)
Hvornår 1 Gud pålagde den ydmyge skriftkloge at skrive
ned og sammensætte alle beskeder, '1 Tro'' var født.

1 Tro er en religiøs, social retfærdighed, filosofi.
1 Tro understøtter samfundslivet. Samfundets
opdragelse af børn.1 Tro er den eneste religion, der kan
accepteres 1 Gud. Alt andet bliver forældede kulter.

Forældet kultadministration undgås! De erstattes med:
1 Gud 1 Tro 1 Kirkens universums værge. Forældede kulter
religiøse skrifter erstattes med 'Law Giver Manifest'.
Tilhængere af forældede kulter opfordres til at opdatere: Bliv
vogter!

Til ære for 1 Gud og menneskehedens gode.
Det 1 Tro understøtter tal, '7'' er guddommelig. Menneskelig
forståelse af tal, matematiske ligninger, geometriske symboler
banede vejen for at opbygge civilisationer.

Menneskelig forståelse skal udvides yderligere (Plads).
Depotmandens værge mener, at det fysiske univers og alt
deri er ufuldkomment af design. Derfor er en UCGheptagon en ufuldkommen 7 vinklet, 7-sidet polygon, dens
sider har forskellige længder, dens vinkler er i forskellige
grader. Er det ideelle 1 Tro-symbol på anerkendelse.
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En heptagon symboliserer 1 Gud 's ufuldkomne fysiske
univers, en 7-dages uge. 7 vinkler symboliserer, 'Law Giver
Manifest's' 7 kapitler og 7 ruller. De 7 sider symboliserer, 7
stammer og 7 1 kirkeunivers depotforvaltere.

1 Tro er skrevet på 7 ruller: 1. Tro >

2. Forpligtelser > 3. Privilegier > 4. Mangler >

5. Dyder > 6. Kronik > 7. Efterlivet
De er en del af 'Law-Giver Manifest '.

Som det er skrevet, skal det være!
1 Tro introducerer New Age tidsstyring:
CG (Depotmand) Klock ~ Time Triangle ~ Day Time
line ~ Night Curfew ~ CG Planner ~
CG Kalender ~ Temaer til sjov dag ~ CG Khronicle ~
CG Quattro Almanak ~ Kontroltid.
Alt i det fysiske univers har en begyndelse og en slutning.
Slutresten genbruges til ny begyndelse(Reinkarnation).
Folk fra 1 Tro er Tilhængere. Supportere er adresseret som:
Depotforælder + 1. navn eller CG + 1. navn. CG bruges ved sms,
skrivning.
1 Trossupportere mødes ved en samling hver 7. th

Dag (Sjov dag) af ugen. De beder, tilbeder, socialiserer,
diskuterer, snakker, drikker (Alkoholfri), spise
(ingen junkfood), syng, dans, grine, spille, harmonisere, ..
De forsøger at bringe nye mennesker. Tilhængere har en
daglig rutine, der starter med at bede:

Daglige Bøn

1 Gud venter på at høre fra dig!

Kære 1 Gud, Skaberen af det smukkeste univers Hjælp
mig med at være ren, medfølende og ydmyg ved hjælp
af 7 Ruller som guide:
Jeg vil beskytte dine kreationer og straffe det onde

Stå op for de uretfærdigt angrebne, dårligt stillede, svage og
trængende Foder de sultne, husly hjemløse og trøst syge

Udråb: 1 Gud 1 Tro 1 Kirke, universet Depotforældre Tak for i
dag
Din mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Til ære for 1
Gud og menneskehedens gode
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1 Gud 1 Tro 1 Kirkeunivers værge
Alle læser, lever efter og forkynder 1 Guds seneste 'Besked',
“lovgiveren manifest”.
Drab på ufødte og fødte mennesker afskaffes.
Hver person har åndbar luft, drikkevand, spiselig mad,
beskyttelsestøj, overkommelig husly, gratis uddannelse,
gratis sundhedspleje, belønnet uudnyttet arbejde,
pensionering og død med værdighed.

Selviskhed, elitisme, udnyttelse, uretfærdighed,
fysisk og følelsesmæssigt misbrug, slaveri afskaffes.

At afhængighed (alkohol, rygning, frådseri, hasardspil,
pornografi, forurening, shopping) er indeholdt.
At samfund lever i harmoni med sig selv
det omgivende habitat og planeten.
At samfundet (Shire) ejer al Freehold, fast ejendom.
At privat og statligt ejerskab afskaffes og erstattes med
CROn (Community Run Owned not for profit).

1 Tro oprettede Vision baseret på 7 ruller. Vision er en moralsk
og filosofisk erklæring. Det bruges til at designe Universet
Guardian Guardians, Mission!
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