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Begjin
It leauwe yn 1 God jout ús de 1 FAITH! 1 FA  Ith

is ús morele krêft.
Leauwe is in emosjonele needsaak. 1 GOD woe mar 1 LEAUWE! Foar bewarder
Guardian 1 FAITH jout morele sterkte. It ûnderhâldt ús troch it ferklearjen.
begelieding, moatte dwaan, gebed, Learn & Teach, mienskip heart.

opfange de 1 FAITH dat it oanreitsje jimme hert en wurden in permaninte diel fan jo
tinken. Tinke en libje de 1 FAITH elke dag alle dagen. Lit 1 FAITH ynfloed op dyn
aksjes oft se binne bewuste of ûnbewittene.

Oanbidding 1 GOD brûke relevante gebeden.

Minsken mei leauwe binne sillich, 1 GOD hâldt fan har.
Minsken sûnder leauwe live fergriemd nutteloos libben.

De 1 FAITH ta stân kommen:
De beskieden skriuwer opfallen de hieltyd tanimmende sprieding fan korrupsje,
ymmoraliteit en habsucht. Wêrtroch lijen, ellinde lokaal en om 'e wrâld. De beskieden
skriuwer frege, "Wêrom GOD "? "Tink help Dear
GOD ". " GOD wat kin humankind dwaan nei wenjen oant syn bestimming "?

Foar in lange tiid de dimmene skriuwer krige gjin antwurd. Op in dei de dimmene skriuwer
fielde in oermachtige oanwêzigens. De skriuwer krige in berjocht fia in gedachte. " Binne jo
ree om te akseptearjen it antwurd ".
De beskieden skriuwer krige in skriklike pynlike hoofdpijn, oerwûn troch eangst, hy moast nei
sliepen.

Tiid foarby, wer wrâld foarfallen makken de dimmene skriuwer adres
GOD freget syn gebrûklike fragen. Gjin antwurd, 3 dagen letter de oermachtige oanwêzichheid
wie werom, freget de dimmene skriuwer deselde fraach. Wer de beskieden skriuwer wie benaud
om te beänderjen.

Tiid slagge it dimmene skriuwer wer waard boos mei it lijen en ellinde yn 'e wrâld. De
beskieden skriuwer knibbeljend, seach omheech en sei, "Dear GOD Ik leau yn Jo en
allinne Jo, ik bin ree om te ûntfangen it antwurd ".
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Yn due fansels de dimmene skriuwer fielde de oanwêzigens it wie GOD. GOD

frege deselde fraach, " Binne jo ree om te akseptearjen it antwurd ".
De beskieden skriuwer fielde eangsten boppen him, mar hy antwurde: "Ja Dear 1 GOD ".
De kommunikaasje de dimmene skriuwer krigen. Wie te skriuwen de tinzen en meitsje
se beskikber hiele wrâld, yn elke taal. 1 GOD 'S lêste berjocht ferfangt alle foarige.

Alles is gearstald yn it " Law Ferhat Manifest "
(LGM) . It is foar beskikber steld wurde oan allegearre. De 'LGM ferfangt alle
eardere berjochten wêrtroch't se ferâldere.

de " Law Ferhat Manifest "
1 GOD hat twifels oer humankind!
1 Gods foarige berjochten hawwe foar it grutste part is negearre .

1 Gods warskôgings binne negearre.
1 GOD sil meitsje humankind harkje! ( sjoch profesy)
Wannear 1 GOD ûnderrjuchte de beskieden skriuwer te opskriuwe en compile alle
berjochten, ' 1 FAITH ' wie berne. 1 FAITH is in religieuze, sosjale rjochtfeardigens, filosofy. 1
FAITH stipet mienskip libbet. De mienskip grutbringen fan bern. 1 FAITH is de iennichste
Religion akseptabel foar 1 Heare. Alle ding oars wurdt ferâldere kultussen.

Ferâldere kultussen wurde shunned! Se wurde ferfongen troch: 1GOD 1FAITH 1Church Universe
bewarder Guardians. Ferâldere kultussen religieuze geskriften wurde ferfongen troch de 'Wet
Ferhat Manifest. Supporters fan efterhelle kultussen wurde stimulearre om fernije: wurden
bewarder Guardian

Foar de Glorie 1 GOD & de Goede fan it minskdom.
De 1 FAITH stipet nûmers, ' 7 ' is godlik. Minsklik ferstân fan nûmers, wiskundige
fergelikingen en geometryske symboalen ferhurde de wei te bouwen beskavingen. Minsklik
ynsjoch moat om fierder útwreidzje (Rûmte) .

Bewarder Guardian fan betinken dat it fysike romte en alles is it
ûnfolsleine troch design.
Dêrom it UCG Heptagon in ûnfolslein 7 angled,
7 sided Polygon har kanten binne fan ferskillende lingtes syn hoeken binne fan ferskillende
gradaasjes. Is it ideaal 1 FAITH symboal fan erkenning.
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The Heptagon symbolisearret 1 GOD ' s Imperfekt Natuerkundige Universe en 7 dagen wike. De
7 Angelen symbolisearje, de 'Wet Ferhat manifest fan 7 haadstikken en 7Scrolls. De 7 kanten
symbolisearje, de 7 stammen en de 7 1Church Universe bewarder Guardians oerheidstsjinsten.

1 FAITH is skreaun op 7 Scrolls :
1.Belief > 2.Obligations > 3.Privileges > 4.Failings >
5.Virtues > 6.Khronicle > 7.Afterlife
Se foarmje in part fan de ' Law-Ferhat Manifest '.

1 FAITH yntrodusearret New Age tiid management:

CG (Bewarder Guardian) Klock ~ Tiid Triangle ~ Day Timeline ~
Night nachtklok ~ CG Planner ~ CG Kalender ~ Funday tema ~
CG Khronicle ~ CG Quattro Almanak ~ Control tiid.
Alles yn 'e Physical Universe hat in begjin en in ein. Ein oerbleaune wurdt opnij brûkt
foar nije begjin (Reynkarnaasje) .
Minsken fan 'e 1FAITH binne supporters . Supporters binne rjochte as: Bewarder
Guardian + 1e namme of CG + 1ste namme. CG wurdt brûkt as texting.

1 FAITH Supporters moetsje eltse wike op gearkomsten. Se besykje te bringen nije
minsken. Se bidde:

Challenge Prayer
Dear 1 GOD , Skepper fan de moaiste Universe Jo meast humble trou
bewarder Guardian (1 st namme) Fersiken helpe mei it konvertearjen fan
it ûnwittend unbeliever Help de unbeliever krije de 1 FAITH
Tige tank 's jo foar dizze erfaring fan it behelle te wurden yn in útdaging ik
ynspanne om mear útdagings Foar de Glorie 1 GOD en it goede fan it minskdom
Dit gebed wurdt brûkt as konfrontearre mei in ûnwittend unbeliever.

Ein
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