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7 сувої
огляд
1 GOD очікує почути від вас.
1 ВІРА Молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Дякую за 1
ВІРИ це дає мені моральну силу 1 ВІРА дає нон егоїстичні і
ненасильницького вирішення я обійму 1 ВІРУ з розуму, тіла і
душі, я розповім усім про 1 ВІРА захищу 1 БОГ з 1 ВІРА 1 Церква
проти культів Для Слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується для підвищення моральних сил людини!

Віра в 1 GOD дає вам 1 ВІРА , абсорбувати 1 ВІРА що це може торкнутися ваше серце і
стати невід'ємною частиною вашого мислення. Подумайте і жити, 1 ВІРА кожен день,
кожен день. Дозволяє 1 ВІРА впливати на ваші дії, чи є вони свідомо чи підсвідомими. Люди
з вірою благословенні, 1 GOD любить їх.

Сувій 1: віра

підтвердження Молитва

існує 1 GOD хто як ВІН і ВОНА!
1 GOD створив 2 Всесвіт і людство обраний, щоб бути Хранителем фізичного
Всесвіту!
Людське життя священне від зачаття, і є зобов'язання розмножуватися!
Людству, щоб шукати і отримувати знання потім застосувати його!
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Законодавець Manifest замінює всі попередні повідомлення 1GOD надісланий!

Числа мають важливе значення і номер 7 божественна!

Чи існує загробне життя і є ангели!
Прокрутка 2: зобов'язання обов'язковість Молитва
шанування 1 БОГ, відмовитися від усіх інших кумирів

Захист, людське тіло від зачаття
Життя довго, шукати, посилення і застосовувати знання

Mate розмножуватися і почати власну сім'ю

Честь, шанувати своїх батьків, бабусь і дідусів
Охороняйте середовища і всю його форму життя
Використовувати ' Закон Подавець Manifest », поширити його повідомлення
Захист тварин від жорстокого поводження і зникнення

Встаньте за несправедливо напали, знедоленим, слабким і нужденним
Нагодуйте голодних, дах бездомним і комфорт хворого
Протест несправедливості, аморальність і екологічний вандалізм
Робіть винагороджена роботу, не байдикуючої

Уникайте і очистити забруднення

Be Good Покарати Зла

Кремувати, близькі цвинтарі

Будьте справедливі і дати заслужену повагу Голосовать на всіх виборах!

Сувій 3: привілеї запит Prayer
Дихаючий, чисте повітря

Є насильницьке вільне співтовариство

Питна, відфільтрована вода

Є домашня тварина

Густий, здорове харчування

безкоштовну освіту

Захисна, доступний одяг

Безкоштовне лікування в разі хвороби

Гігієнічний, доступне житло

отримайте повагу

Поклоніння і вірити в 1 GOD Отримайте справедливість свободи слова з
моральними обмежувачами Нагороджена робота Mate, почати сім'ю

У вільно обраного уряду
Кінець з гідністю
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Scroll 4: неблагополучні

неблагополучна Молитва

наркоманія

канібалізм Envy

розкрадання

егоїстичний

лжесвідчення

вандалізм

Scroll 5: чесноти чесноти Молитва
поклоніння тільки 1 GOD і завжди карає зло
1 вулиця Дізнайтеся, потім перекажіть і спадкоємність знань

Захист навколишнього середовища і гармонізувати з Хабітат

Любити, Dependable і Faithful Чистий і охайний посидючість
Мужність, Співчуття, Просто, Sharing

Сувій 6: Khronicle молитва спадщини
створення

поруч Past - 700 в - 70 років

стародавні часи - 2,100 YRS

поточні часи - 70 до 0 років

далеке минуле - +2100 до - 1,400 YRS New Age від 0 років вперед'S:
пророкувати

Середня Past - +1400 до - 700 YRS
Сувій 7: загробне життя
печаль Молитва

кремація

Soul Молитва
Пожвавите Bad Молитву

Пожвавите Гарну молитву

Судний день чистоти Ваги

ангел

щоденна молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Допоможи мені бути
чистим, жалісливим і смиренним Використання 7 Сувої як керівництво:

Я буду захищати ваші творіння і покарати зло.
Встаньте за несправедливо атаковано, невигідний, слабкі і потребують нагодувати
голодний, дах бездомного і комфорт хворого

Оголосіть: 1 Бог, 1 ВІРА, 1 Церква, Всесвіт Депозитарні Guardians Дякую за
сьогодні
Ваш покірний вірний охоронець охоронець (1 вулиця ім'я) Для Слави 1
GOD і Добра Людства Ця молитва використовується кожен день!
кінець
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