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Віра в 1 GOD дає нам 1 ВІРА , 1 FA  ITH наша моральна сила.

Віра моральної основи люди будують своє життя на. Віра моральна сила, віра є надія,
що це допомагає нам зрозуміти, чому ми живемо.

Переконання: Сувій 1! Фонд 1FAITH.
Переконання Custodian хранителі:

1 існує 1 GOD хто як ВІН і ВОНА
2 1 GOD створив 2 Всесвіт і вибрали Людство
щоб бути Хранителем фізичного Всесвіту
3 Людське життя священне з моменту її зачаття і

існує зобов'язання помножити
4 Людству, щоб шукати і отримувати знання потім застосувати його

5 Закон Подавець Manifest замінює всі попередні
повідомлення 1GOD надісланий

6 Числа є важливими і 7 божественна
7 Чи існує загробне життя і є ангели

1 Бог чекає, щоб почути від вас!

твердження молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець охоронець (1 вулиця ім'я)
Хоче, щоб підтвердити свої переконання: Eсть 1
GOD хто як Він і Вона
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1 GOD створив 2 Всесвіт і обрана Людство бути Хранителем
фізичного життя Всесвіту людини священна з моменту її зачаття і
існує зобов'язання помножити
Людство шукати і знання посилення потім застосувати його Закон Подавець
Manifest замінює всі попередні повідомлення 1GOD послані Числа є важливими
і 7 Божественно Існує загробне життя і є Ангели Для Слави 1GOD і Добра
Людства

Ця молитва говорить поодинці або з сім'єю один раз в тиждень будинки (День 1). Декламував на
Gathering.

Підтвердження 1:

існує 1 GOD хто як ВІН і ВОНА
Віра в 1 GOD абсолютно, немає винятків. Більше тисячі років
1 GOD неодноразово послав це повідомлення. 1 GOD прояснив розмічальної компроміс
або відхилення є неприйнятним і буде розглядатися в Судний День.

1 GOD очікує, тому повагу обожнювати 1 GOD абсолютно, немає винятків. Наявність
інших кумирів нешанобливо. 1 GOD проведе неповажні людей до відповідальності, в
житті і в загробному житті.

порадьте: Чи не гнів 1 БОГ!
Любити і поклоніння хибним ідолам образливо 1 GOD , Опудала помилкових ідолів, не повинні
використовуватися в релігійних культах. 1 GOD хоче людство, щоб довести, що він прийшов з
еволюційної стежці досить далеко, щоб протистояти помилковим ідолам. Розберіть свої символи,
храми і місця поклоніння. 1 GOD спостерігає.

Помилкові кумири живі або мертві люди, істоти або інші речі, чиє зображення або зображення є
обожнював.
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Помилкові кумири: Хрести, людина на хресті, огрядний чоловік, лідери Cult,
месенджери (Син Бога, месія, пророк) , Їх мати, святі, (Мч) , Половина істоти людського
половина тварин, воєначальники, рослини, тварини, пейзаж (Печери, рок-освіта) ,
елементи (Вітер) або об'єкти, плаваючі через фізичну всесвіт (Сонце, місяць,
планети),
знаменитості (ЗМІ) створення ...
Коли ви обожнюєте, молитися або поклонятися, є 1 вибір: 1 GOD !!!

в 1 GOD є позитивним ВІН і ВОНА негативний.
Коли 1 GOD створив фізичну всесвіт позитивні ВІН і ВОНА негативна були розділені. До
цього поділу 1 GOD створив бажання позитивних і негативних ОН ВОНА приєднатися (Мат)
, Завершуючи один одного стає цілим. Целост- ність необхідна для виживання виду.
виживання Specie має першорядне значення.

1 GOD хто як ВІН і ВОНА створив Він і Вона рівні. ВІН і ВОНА доповнюють один
одного і потребують один одного, щоб бути повним і виживання виду. Коли людина
ВІН і ВОНА люди об'єднається, вони знаходяться в стані 1 GOD подобу. Це не
можливо «Sexualdisability ураженого (Розбещувач, розгублений підлогу, однієї статі) ,
Статеві інвалідності поміщені в карантин, щоб захистити їх і захистити дитина.

Його погане поводження і біль або ВОНА погано поводиться і чи біль 1 GOD (1 БОГА з ВОНА
частина) , ВОНА і погане поводження або пошкоджуючи ОН погано поводиться і чи біль 1 GOD (1GOD
» з Його частина) , Чи не катують або пошкодити 1 GOD !

ВІН і ВОНА конкурують один з одним не так. ВІН і ВОНА конкурують один з одним на
роботі, вдома або в моделях рулонних спільноти заднім ходом є неправильним. Ролл
реверсування неправильно суперечачи

1 БОЖА Дизайн.

1 БОЖА
Дизайн: ВІН ВІН
і ВОНА
Батько,
створити
Provider,
сім'ю!
протектор.
ВОНА є Мати, Опікун, Домогосподарка.

ВІН і ВОНА матч, зроблений на небесах!
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ПОВИНЕН - DO:
Обожнювати, молитися і поклонятися 1 GOD , тільки 1, як ВІН і ВОНА!
Піклувальник Гардіан допомогу заблудлі люди знаходять і обожнювати, молитися і поклонятися 1
GOD ! ( Примітка! Використовуйте виклик Prayer) Реформати і тепер новий охоронець охоронець
допомагає скинути і переробити все, що нагадує їм про минуле «помилкових ідолів». 1 GOD спостерігає!

Опудала помилкових ідолів не повинні використовуватися в релігійних культах. 1 GOD

хоче людство, щоб довести, що вона досить еволюціонували. Для того, щоб протистояти помилковим
ідолам і демонтувати свої символи, храми і місця поклоніння.

Там немає місця для помилкових ідолів. Вони повинні бути пручався і
віддалявся. Не благаю, підтримку або показати захоплення помилкових
кумирів. Знаменитості новітній вид помилкових ідолів. Найбільш
ганебним, є обожнювання знаменитостей.

Опудала помилкових ідолів не повинні використовуватися в релігійних культах. Ці язичницькі символи
повинні бути демонтовані (Переробляють все опудало помилкових кумирів скульптури, цифрові
зображення, ювелірні вироби, картини, фотографії, публікація, статуя ...) ,

Знести все помилкові кумири місця
поклоніння (Собори, церкви, монастир,
Мечеть, монастир, Святині, храми,
синагоги ..) ,
Кошики будівельних матеріали для притулків для
бездомних, інших нужденних. 1 GOD спостерігає!

Будинки, вулиці, міста названі на честь помилкових ідолів: перейменовувати їх.

ритуали (Пісні, музика, танці) , Шанування помилкових ідолів, «Ends».

ПРИМІТКА! Релігійне месенджер не слід розглядати як ідол. ВІН
чи ВОНА Спаситель з важливого повідомлення. Нічого більше не
менше. 1 GOD месенджери «s повинні бути дотримані.

ВІН і ВОНА повинні дотримуватися стандартних моделей рулонних спільноти. Ролл реверсу
суперечить 1 БОЖА Дизайн, що не прийнятне поведінку.
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ВІН і ВОНА доповнюють один одного і потребують один одного, щоб бути повним і
виживання видів. Коли людина ВІН і ВОНА люди об'єднається, вони знаходяться в стані 1
GOD подобу. Це не можливо для сексуальної інвалідності ураженої (Розбещувач, однієї
статі, розгублений підлогу) ,

ВІН і ВОНА приєднатися до Святих Браку, щоб створити
сім'ю. Виконуючи свою долю. ВІН, ВОНА створити сім'ю!

Його Батько Provider, протектор. ВОНА Мати Опікун, домашній виробник.
Там немає спарювання, що не Святого Подружжя, не заводити сім'ю, не живе разом, чи не виховують
діти, для сексуальної інвалідності не страждають. Вони поміщені в карантин.

Індивідуальні статева інвалідність через генетичні аберації. Їх інвалідність прищеплює
гнів у нормальних людей. Тому що вони відчувають їх як загрозу для дітей і дзвінкою. Вони
поміщені в карантин (Під охороною) щоб захистити їх від спільноти (Гнів, насильство) і
захистити громаду від їх неприродного поведінки. Це нормально відчувати огиду і
відраза при зіткненні з сексуальною diability людиною. 1 GOD дав нормальним людям
цього інстинкт, щоб захистити нашу дзвінкі. Батьки зобов'язані тримати дітей подалі від
Статевий інвалідності страждає. Батьки, які підтримують такий же гендерний Mariage. Є
розпусні непридатним бути батьками. шан Custodian Гардіан і сором, розпусні батьки.

ВІН і ВОНА однаково (7_7 правило) представлені на 1 ВІРИ і UCG комітету. Як вони
повинні бути на всіх комітетах.

1 GOD він створив, як син, і вона, як дочка. Це робить кожен Його син 1 GOD і
кожен ВОНА дочка 1 БОГ. Будь стверджують, що єдиний син 1 GOD Тобто,
FALS Е.

1 GOD молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Матері і Батька
Всесвіту 1 і тільки для мене кумиром, щоб поклонятися зобов'язуюсь не
мати ніяких інших кумирів
Я буду цуратися все помилкові кумири і переробляють їх символи я
намагаюся відновити всі втрачені душі
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для Слави 1GOD і Добра Людства
Покажіть своє обожнювання до Творця!

ВИКЛИК молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Просить допомогти з конвертацією неосвіченого невіруючий допомогти
невіруючому отримати віру 1GOD 1FAITH 1Church Дякуємо Вам за цей
досвід, щоб бути залучені в виклик, який я прагнути зробити більше
проблем для слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується при зіткненні з неосвіченим невіруючим!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Підтвердження 2:

1 GOD створено: 2 Всесвіту і вибрав Людство, щоб стати Хранителем
фізичного Всесвіту.
Коли 1 GOD створив Всесвіт вона була розділена на 2 частини: «Фізична Всесвіт»
(ПУ) і «Духовна Всесвіт» (СУ) , Наше тіло живе в «P U». Наші комутує Soul (Реінкарнація)
між двома вселеними закінчити перебування в "Духовної Всесвіту", як ангел (Безсмертя)
, Безсмертя організму приходить через спарювання, множачи і має, виховання
дітей.

1 GOD створений пульсує, яскравий, полум'яний 'Sun Stars'. Ці ВС зірки народили
орбітальний Planets створення сонячних систем.
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1 GOD створена фізична Всесвіт трохи недосконала. 1 GOD
створив цикл " Початок і кінець і переробка » ( B & E & R) ,
Все в розширюється фізичного Всесвіту має начи- нин і кінець із залишками
переробляється. Це недосконалість і цикл «B & E & R призвело до створення"
Evolution ". 1 GOD створили «Еволюція», щоб гарантувати, що їх на відбувається
зміна відбувається у Всесвіті. Людству необхідно визнати, що зміна триває,
завжди! Еволюція працює за допомогою «Trial & Error» для вирішення проблем.
Людство в еволюції «плагіатом».
Примітка! 1 GOD не нараховувати авторське право. Не повинно люди
(Жадібні паразитарні praedatory спекулянти) Міссісіпі R6

Все, що є частиною B & E & R циклу дається частина оригіналу душі. Душа
зберігає і Всесвіт на зв'язку і в контакті з
1GOD.
1 GOD s ' Процедури, які використовуються при створенні як Всесвіту, направляти нас, які процедури
повинні застосовуватися до життя. слідувати 1 Gods ' приклади!

1 GOD створений дизайн недосконалою Всесвіту. Ми повинні визнати, що ніщо не є
досконалим (Досконалість неможливо) , Досконала є абстрактним, нереальним. 1 людина
здійснений недосконалий інша людина.

1 GOD створив фізичну всесвіт в 6 днів, 7-й день був день відпочинку.
1GOD встановити приклад роботу 5 днів на 6-й день оцінити вашу роботу, завершити будь-яку незакінчену
роботу, планувати наступні тижні роботи. На 7-й день відпочинку насолоджуватися життям є Fun день,
молитися, спілкуватися, відвідувати Gathering.

1 GOD створив «Еволюція», щоб гарантувати, що їх це постійні зміни, що відбуваються у
Всесвіті. Людству необхідно визнати, що зміна триває, завжди! Еволюція шляхом
регулювання для зміни і недосконалостей. Людство використовувати Evolution в якості
наставника.

1 GOD віддав все в «PU» інстинкт виживання. Коли хімія була права, Evolution
розширена (Еволюціонували) інстинкт виживання для інтелекту. Можливість
робити вибір, логіку, розум, ..

Чудо Еволюції 1GOD в !!!
Постійно розширюється «PU» потрібен «Хранитель». 1GOD

шукали і знайшли планету, яка розвивалася більш, ніж будь-який інший.
Планета ' землі наш " Головна ».
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∞

розуміння.
1 GOD створив
нову
дзвінкий
наматематичної
Землі, який
Для того,
щоб бути Хранителем
Всесвіту
породи
потребує

мав цю

здатність, розуміння: Humans (Ми, ви) ,

1 GOD створено 3 породи (Гонки) версії. Еволюція нахабно розвивалася більш 1. Африки,
Європи, монгольська і Evolved. 1 GOD задоволений 3 + 1 Гонки. Людству, щоб зберегти 1 GOD
щасливим, застосовуються: «расова цілісність».

' Расова-Integrity "!
3 + 1 гонки рівні, але
різні.

Змішані породи образу 1 GOD ! Змішані породи підривати 1 GOD «S дизайн.
Пишаючись своєю раси є спаровування і множення в межах вашої раси: RACIALINTEGRITY
!!!
1 GOD створений на 6-й день людства, щоб стати Хранителем фізичного Всесвіту. 1 GOD очікує
людство бути Хранителем місцевого Хабітат і ширшої навколишнього середовища. Це
відноситься і до нашої планети, місяці і всьому решта в фізичного Всесвіту.

Всесвіт продовжує розширюватися, так повинна Людство. 1 GOD хоче людство виходити в
космос (Дослідити і колонізувати) і за межами нашої сонячної системи, що охоплює всі
фізичного Всесвіту. Для того, щоб виконати наш «Destiny», там має бути «Святе Подружжя»
контрактом, то спарювання і множення. Зростання чисельності населення, Космічні
дослідження і колонізація є займає людство «Доля».

Для того, щоб бути Хранителем вам потрібно піклуватися, розуміти і погоджувати з
місцевим Хабітат і більшою навколишнім середовищем. Людству, щоб зрозуміти
взаємозалежної екосистеми. «Ми змінюємо 1 річ і еволюція буде реагувати на зміни все (Еко
ланцюг, система)

Решта залежить від 1 речі ».
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В даний час продуктивність займає людство в якості Зберігача бідна. 1
GOD стривожений ! Люди, які відповідальні за 1 БОГ Красиві Створення
Планета Земля хвора, непридатні повинні бути реабілітовано: Міссісіпі R7

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТІ забруднює: AIR ~
ПОЧВА ~ ВОДА та КОСМОС !!!
Виснаження ресурсів та енергії для непотрібних споживачів «Junk» і на холостому ходу
«Entertainment» є СТОП ! Ресурси, енергія і «KnowHow» повинні бути виділені для
дослідження космосу, колонізація, Долі Людства ! Освіта переорієнтувати. Розуміння:
навколишнє середовище Еволюція, космічні подорожі, розширюється недосконала фізична
Всесвіт. Це новий фокус.

MUSTDO:
повагу 1 БОГ s дизайн Всесвіту. слідувати 1 GOD S'прімери!
Дослідження, застосовувати Цикл ' Початок і кінець і переробка ».
Зауважимо, ' еволюція «Як вона пристосовується і виживає недосконалістю і унікальністю. Думай
про ' причина і ефект ' * перш ніж почати діяти.

* Фізична Всесвіт використовує причини і слідства. У невеликих масштабах будь-яка зміна в
локальній системі Eco впливає на інші частини системи Eco.

Причина: Використання «інсектицидів»
ефект: Alters Харчова ланцюг зменшує рослини запилення, створюючи
мутації, стаючи небезпекою для здоров'я людини.

дія: Замінити хімічні інсектициди з природними інсектицидами.

Причина: Збагачення урану!
ефект: Смертельний Променева. Найбільша загроза для виживання!

дія: Зупинка ядерних досліджень! Закрити Ядерні об'єкти! Закрити уранові
рудники! Клітка ядерник, Міссісіпі R7 ,
Причина: Спалювання вугілля!

ефект: Задихаючись людей і тварин. Greatest Human
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Небезпека для здоров'я!

дія: Зупинити спалювання вугілля. Закрити Вугільні шахти! суди Міссісіпі
R7 всі шахтарі, власники шахт, вугільних транспортерів, вугільні пальники !!!!
Причина: Вирощування ГМ-культур!

ефект: Alter генетики цілих харчового ланцюга створення мутацій. втручання 1 Бог «S
дизайн! Найбільша загроза для людського дизайну!

дія: Ширше знищують посіви і випалює грунт протягом 3 років. Клітка GM
Вчені, виробники насіння, насінництво! Міссісіпі R7
Причина: Споживацтво створення Garbage!

ефект: Забруднюючі грунту і води; шкідників і комах; виразки газовиділення!
дія: Припинити виробництво, покупка одноразового використання, яка не є першої необхідності (Небажаний)
Причина: Насильство по відношенню до життя (Людина, тварина) , Навколишнє середовище!

ефект: Нещастя, страждання, травми, смерть і руйнування!
дія: Зупинити насильство і переслідувати винних! Міссісіпі R1-7
Причина: Капіталізм!
ефект: В тільки, корумповані, егоїстичні, елітарним, багатство апартеїд, Анти- 1GOD!
дія: Клітка Баришніков, Міссісіпі R6 , Конфіскувати особисті активи власності. перетворити CRON ( Спільнота
Run належать не для отримання прибутку) !

Причина: Комунізм!
ефект: За, некомпетентною, корумпованою, Анти- 1GOD!
дія: Замінити уряд з мульти вибір обраних кандидатів. Замінити державні
підприємства з CRON !
Причина: Heridatory Тиранія!
ефект: Несправедливий, некомпетентний, корумпований, Багатство апартеїд, Anti-GOD

дія: Замінити Тиранія з мульти вибір обраних кандидатів. Замінити Wealth
апартеїд з соціальної справедливості і CRON!

Причина: Канібалізм!
ефект: Клонування, Пересадка органів і рідини організму, створюючи монстр!
дія: Зупинити клонування! Стоп трансплантацію органів! Припинити переливання крові.

Жити в «гармонії» з оточенням ...
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Будучи Хранителем Всесвіту тягне за собою «Space
Exploration». Space Exploration веде до 'колонізації
космосу'! Обидва Доля людства.
Простір Колонізація потребує «Зростання населення»! Зростання населення йде через
«Святий Шлюб», в'язки і множення! Примітка!
Не відноситься до сексуальної інвалідності ( той же підлогу, ..) страждає.

Розширюється Всесвіт 2 потрібно більше Охоронцями і Ангелами. Нехай
ніщо не заважає життєвий досвід місії вашої душі. святкують: 8.1.7 , всесвіт

день
CG Kalender, Funday теми
Піклувальник Гардіан використовувати Gathering в якості хаба для опікунів.
Pro природоохоронних заходів та заходів, що стосуються зміни клімату, екосистеми, диких
тварин, рослинності і виживання людини. Про дію ненасильства і діяльність, звітність насильства
по відношенню до людей, тварин і навколишнього середовища.

Pro не діє і заходи прибутку, створення CRON, заохочувати і використовувати їх.

Pro Безкоштовна освіта, 1 GOD дане право. Pro уряд освіту
(SMEC, PHeC) , Хранитель Хранитель доброволець. Pro Free охорони здоров'я (SMEC, PHeC,
ПРОП, С) , Хранитель Хранитель доброволець.

Анти дію забруднення і діяльності, починаючи з родини, громади, ... Анти дій і
діяльності сміття, починаючи з родини, громади, ... Анти дій і діяльності
макулатурної, починаючи з родини, громади, ... Анти дії Junkfood і діяльності ,
починаючи з родини, громади, ...
Для всіх видів діяльності Закон Подавець маніфест використовується в якості керівництва ,

11

1 ВІРА 15.07.3.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ВСЕСВІТ молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець охоронець (1 вулиця ім'я)
Дякую Вам за вибір Обіцянки Людство бути
хранителем планети Земля
Обіцянки колонізувати Всесвіт і бути його охоронець Просить
допомогу у виконанні Долі Людства Для Слави 1 GOD і Добра
Людства
Ця молитва використовується при необхідності і Всесвіту день!

До колонізації космосу йде освоєння космосу.
Кожна провінція побудувати і ввести в орбіту «Space Exploration порт '(SXP)
, , Всі розвідувальні роботи починаються від SXP » s.

Космічні дослідження і колонізація потреба правлять Space Exploration суду (S> XC) , A Space
Exploration суд налаштований підтримувати дослідження космічного простору і колонізацію закон. S>
XC постанови є обов'язковими для всіх провінцій !!!

S> XC (Space Exploration Court)
розвідці і колонізації Space потрібні правила
(Закони) Космічний Exploration суд. S> XC підтримувати дослідження
космічного простору і колонізацію закон.
S> XC постанови є обов'язковими для всіх провінцій !!!

Цей суд має 7 суддів (1 від кожної провінції) , Суд приходить таємним голосуванням і
більшістю голосів. Мінімальна більшість 4 з 7. Там немає апеляції.

Внутрішній простір Закони (1) задоволення Землі простору і Землі Місяця. Закони космічного простору (2)
обслуговувати Planet Exploration і -Колонізація.

Якщо провінція порушує закон Space Exploration це переслідувалося. Залучені люди отримують
переслідуються. Обладнання, що використовується в злочині конфісковано і передано честними
Областей (В рівних частках) ,
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Закон Подавець правосуддя є правилом в кожній частині фізичного Всесвіту.

Для Слави 1GOD і на благо Людства !!!
S> X Закони 1 ( Внутрішній простір)
Космонавтика / колонізації потрібні правила (Закони) які підтримуються і застосовуються на
дослідження космосу суду ( S> XC) , Внутрішній простір Закони (1) задоволення Землі простору і
Землі Місяця.

Закон SX Карантин
Ніщо не може бути повернутий на Землю! Все привезені з космосу
ізолюється на порт Space Exploration (SXP) , Люди, залучені
порушення цього Закону отримати, Міссісіпі R7
Закон SX Супутники
Кожна провінція має право на особисте життя! Супутники з інших провінцій
вторгнутися цю приватну життя. Іноземні супутники в губерніях Inner Space
конфіскуються, демонтовані і можуть бути знищені.

SX Moon-Law
Earths Місяць меж для видобутку корисних копалин і військової колонізації. Люди,
залучені порушення цього закону отримати,

Міссісіпі R7 провінція (И) беруть участь в порушенні цього закону мають
свої ' SXP » закрили на 70 років. Все обору- дование використовується
порушенням цього закону вилучається і розділити порівну чесні провінції.

S> X Закони 2 ( Зовнішній простір)
Закони космічного простору (2) їжу для дослідження і колонізації планети.
Вони будуть підтримані і застосовуватися в космічних дослідженнях суду.

Закон SX Exploration
перший XC (Перший Exploration претензії) планети або місяця йде в провінції, який будує постійну
пілотований базу. Перший XC дає право на 1/7 планети. Перший заявник ділить планету на 7
областей, вибирає один з областей. Другий заявник вибирає один з решти 6 областей ... 7-й
заявник отримує останню зону. Після того, як вибрав, область не може бути змінена.

Зміна районів є порушенням 1-й закону XC. Обвинувальний провінція втрачає право досліджувати планету
протягом 70 років. Все обладнання, яке використовується
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для цієї злочинної діяльності конфісковані і розділені порівну чесним провінціями. Люди, які
беруть участь в цій злочинності отримати Міссісіпі R7

Закон SX Planets Moon
Планети Місяць належить до провінції, що перший пілотований будує базу на нього. Він не
використовується спільно з іншими провінціями! Коли місяць база стає невикористаної (Через
нехтування, ..) будь-яка інша провінція може рухатися і претендувати на Місяць. Порушення закону
Планета Moon винна провінція втрачає право досліджувати планету Місяця протягом 70 років. Все
обору- дование використовується для цієї злочинної діяльності конфісковано і розділено порівну
чесним провінціями. Люди в порушенні отримати Міссісіпі R7

SX внутрішнє і зовнішнє Простір в сумісних законів:
SX Earth Moon-Law ( внутрішній простір) не поширюється на інші колонізованому Planet
Місяця (зовнішній простір) !

SX внутрішнього і зовнішнього космосу, сумісні закони:
Закон SX Карантин ( внутрішній простір) застосовується до кожного колонізували планети (зовнішній
простір) !
SX Satellites'-Law ( внутрішній простір) застосовується до кожного колонізували планети (зовнішній
простір) !

В Universe Депозитарні Guardians спасибі 1GOD 'Для створення
найкрасивішою Всесвіту і робить це Людство зберігачем.
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Підтвердження 3:
Людське життя священне з моменту її зачаття і існує зобов'язання розмножуватися.

HE сперматозоїди зв'язок з SHE яєчної вагітності почалася (Людське життя) , Людське
життя священне тому вона повинна бути захищена від фізичних погроз і морального зла.
припинення вагітності (Аборт)
вбиває Анти-1 GOD. Аборт є самим огидним Злом, боягузливим злочином людина може
зробити !!! Міссісіпі R7

загрози ( небезпеки) для благополуччя і виживання людства відбуваються з людських
хижаків (Наркоманія постачальники, педофіли, заплуталися підлогу, той же підлогу,
кілери, забруднювачі, спекулянти, ..) , Спільнота повинна утримувати ці небезпеки. Батьки
і педагоги мають особливий обов'язок тут.

Виконання запланованого вбивство людини життя (Аборт, Замах, смертна кара) , Killing чи
урядовими, винищувачі Військові, Свобода (Сепаратисти) , Помилкові релігійні культи (Терористи)
, Злочинці, Правоохоронні або цивільне помста Анти- 1GOD. Кожна людина має цивільний і
моральний борг, щоб забезпечити кожну вбивця переслідується.

ZERO ТОЛЕРАНТНІСТЬ у вбивстві! ! !
Вбивство людини непробачно !!!

ВБИВСТВО Анже 1GOD !!!
самостійна нанесений вбивство (Евтаназія, самогубство) є ознакою слабкого розуму і слабкий
дух. Це життєвий досвід для душі. Інші люди не повинні втручатися, якщо не існує небезпека
для оточуючих. 1 GOD буде обробляти це в Судний День. Допомога людині в себе нанесений
вбивство є прийнятним, якщо відповідний суд визнає, що існує Deathwish. Важкі страждання
катування (Не ви евтаназія в домашню тваринку людина заслуговує не менше) , Кінець його!

Інші небезпеки для благополуччя і виживання людського життя відбуваються з:
клімат, ( занадто холодно, занадто спекотно, занадто сухий, занадто вологий, ..)

використовувати захисний одяг і дах. Особи, Шир і провінції
повинні працювати разом.
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Істота хижаків, ( Собаки, комарів, акули, змії ..)
усвідомлення і контроль спільноти має важливе значення. A Shire повинен діяти
відповідально. Особи повинні бути пильними і використовувати здоровий глузд.

Генетична модифікація, ( бактерії, птиці, фермент, гриби, комахи, ссавці, насіння, вірус, ...) образливий
1GODs ' Дизайн. ГМ зміна екосистем і харчового ланцюга. Stop 'GM' дослідження, зростання і
переслідувати дослідник, виробник. Міссісіпі R7

Мікроскопічні хижаків, ( бактерії, гриби, зародки, вірус, ..) є непомітною загрозою, але може
бути найнебезпечнішим. Чистота, охайність, імунізація, харчування, засоби особистої гігієни,
карантин, перевірки стану здоров'я людей і тварин, допомагає. Батьки, педагоги, Шир і
провінції повинні працювати разом.

Забруднення навколишнього середовища, ( витратні матеріали, ядерні відходи,
упаковки, токсичні відходи, спалювання: угль, газ, нафта, уран ..) міститься. Закрити
вугілля та уранових рудників, зменшити нафти і газу горіння. переслідувати в судовому
порядку Міссісіпі R7 Вугільні пальника і шахтарів, шахтарів уранових рудників і
виробників ядерних відходів.

Погане харчування, немає нездорового (Алкоголь, солодкі газовані, ...) не пити, акустичних систем не
здоровим (ГМ, виробництво) їжа. Судове переслідування постачальників хворих напоїв і продуктів
харчування. Ширше і провінції повинні забезпечити кожен мають питну воду і їстівну їжу. Спільнота з
жагою голодуючих невдала спільноти. Не дозволяйте вашому спільноті не вийде!

Захист Людина-життя від небезпек і загроз !!!
множення
Для дзвінкою виживання людини фізично, розумово і емоційно потрібним, має 1GOD враховуючи
обов'язок спаровуватися і розмножуватися. Парування, множачи необхідно створити сім'ю.
Недотримання цього правила є асоціальним загроза

(Виживання) Спільноті. безшлюбність Анти- 1GOD.
Основна мета життя полягає в спаровуватися і
розмножуватися. Недотримання цього правила живе
невдале життя. Неприйнятно в 1 GOD і спільнота.
виживання Specie має першорядне значення.
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Виживання спільноти може диктувати примусове множення. Штучне запліднення, але не
модифікації гена. Людина не повинна спаровуватися розмножуватися.

Парування і множення в межах сімейної одиниці є найуспішнішим і вигідним способом
жити в борг і долю людини. Добре функціонуючі громади використовують сімейну
одиницю і релігійні правила множити. Сімейство блок підтримується спільнотою. Шир
надає безкоштовну медичну від зачаття до смерті, і безкоштовну освіту для дітей і
літніх людей через " SMEC ' ( Ширше медичну освіту комплексу) ,

графство , додому сім'я, традиція, ...
Минулий вибір «наречений і наречена» покладався на: елітарність, жадібність, хіть ... Це
призвело до інбридингу (Небажаний) , Наречена і наречений вибір співтовариство краще. Під
час 1 року «CE'service (Community Emergency) кожен 17-річний SHE і 18-річний HE
оцінюються
(Здатний розмножуватися, здатний до виховання, расової цілісність, провінційне різноманітність) і
обраний для введення контракт на «Свято-Подружжя» (НМ) ,

Контракт «HM» дозволяє 1 ВІН і ВОНА 1 спаровуватися і розмножуватися. «Holy-Подружжя
Контракт» має початок і кінець. Вона починається в день весілля,
підписавши. Вона закінчується, коли молодша дитина закінчує вік 14. розірвати
контракт (Прелюбодеяние ..) злочинно. Міссісіпі R4-R5

немає HM для дітей насильника, однієї статі і сплутати статі.
Одностатеві пари і транссексуалів, які живуть разом не сім'я одиниця і не може
виховувати дітей. Дитина хуліган, той же підлогу і сплутати гендерні підвищення діти
скоюють злочин (Дитина приставати)
Міссісіпі R7 ,

Парування і примножуючи зовні «Holy-Подружжя» є «Trashy». Погані батьки
втрачають свої дитина. Діти стають доступні для прийняття.
полігамія (Людина має більш ніж 1 чоловік) це тварина, як примітивне неприйнятного
поводження людини злочин. Групові шлюби розпуста, аморальне злочин (Прелюбодеяние) , Міссісіпі
R4
Пари, які не можуть розмножуватися (Проблеми зі здоров'ям) стати прийомними батьками.
Може кваліфікуватися прийняти. Не відноситься до сексуальної інвалідності (Дитина хулігана, той
же підлогу, розгублений підлогу) страждає.
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Є 4 основні загрози «Holy-подружжя», егоїзм, перелюб, наркоманію, сексуальна
інвалідність і порнографію. Моральна сила над- приходить ці загрози. Для дітей і
себе моральні сили.

Mate і Multiply для дзвінкою виживання !!!
ПОВИНЕН - DO:
зачаття 1GOD-х Найбільше диво! забій
(Аборт) Ненароджений є самим огидним злочином у Всесвіті! найбільше
образу 1GOD!
Примітка! Аборт є виконання! Міссісіпі R7

підробки: Еколог бажаючи захистити рослинність і тваринний світ, але підтримку, аборти. Права
тварин activitist, які підтримують аборти є підробками. Уникайте їх! Ганьба їм! Покажіть
ваше огиду до них (Ненасильницьких) ,

ZERO толерантність до аборту, Смертна кара! Відповідальність в
життя і загробного життя.
Страти планується вбивство ( Міссісіпі R7 ) будьте державними, військової, злочинці, борці
за свободу (Сепаратисти) , Помилкові релігійні культи (Терористи) , Правоохоронні або
цивільне помста. Кожна небезпека, загроза і злочин проти людського життя,
розглядаються Міссісіпі R7 ,
Минуле й сьогодення злочин проти людського життя притягнуті до відповідальності

1GOD Судний день.
Кожна людина має 1GOD враховуючи обов'язок захищати життя людини від

небезпеки:

людські хижаки (Нападники, педофіли, гомосексуалісти, убивці, забруднювачі,
спекулянти ..) , Істота хижаків (Собаки, комарів, акули, змії, ...) ,
мікроскопічні хижаків (Бактерії, гриби, зародки, вірус ..) , клімат (занадто жарко

,

занадто холодно, занадто сухий, занадто вологий ..) , Погане харчування (Не пити, нездоровий напій, без

їжі, нездорове харчування ..) , Кожна людина має захищати священне людське тіло. Це ваше тіло захистити
його.

Кожна людина має 1GOD враховуючи обов'язок зупинити уряд Тортури & Страта (Вбивства,
Смертна кара) , Уряди цих країн з
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їх співробітники, які беруть участь замінені, переслідується , Міссісіпі R7
Домашнє насильство є неприйнятним співтовариство зобов'язане тут. Доповідь
кожного домашнього насильства ви спостерігати. Перевірте, щоб забезпечити
Comm- єдність вжиття заходів. Зупинимо насильство Start будинку

Кожна людина має 1GOD враховуючи обов'язок вести здоровий спосіб життя (Забруднення, здоровий
раціон харчування, підтримувати гарну фізичну форму, чисту питну воду, захисний одяг і дах ..) , Спільнота
має зробити це можливим.
існує 1GOD беручи до уваги зобов'язання спаровуватися і розмножуватися.

Для того, щоб виконати це зобов'язання ВІН і ВОНА ввести контракт
«Holy- шлюбу». Парування, Свят-Шлюб не поширюються на однієї статі
або сплутати статі.
Підтримка концепції сімейної одиниці і комунальної життя. Для нареченої і нареченого
використання вибору «CE» (Community Emergency) обслуговування. Кожен 17-річний SHE і 18
років HE оцінюються (Здатний розмножуватися, здатний до виховання, расової цілісність,
провінційне різноманітність) і обраний, щоб ввести «контракт Свято-шлюбу. розірвати контракт (Прелюбодеяние
..) злочинно.

вона відвідує (Обов'язково) до, під час вагітності і після того, як
новонароджений вже прибув «SMEC» (Медична освіта комплексу
Shire) ,
Той же підлогу ритуал спарювання ненормально, аморальний, розпусний, дис- поривчастий,
огидне. Загроза з монетою. Дитина приставати, Той же підлогу і Confused статі є інвалідами (Сексуальний)
що представляють собою загрозу для людського виду. Тому виникає необхідність в карантин

(Ізолят) ці загрози. Одностатеві пари, які живуть разом за межами «ГКК»

(Сексуальний карантин з'єднання) аморальний, розбещений. Те ж статі, Confused діти
вантажно гендер дитини приставати, злочин переслідується, Міссісіпі R7

святкувати

2.1.7 , розквітати день
CG , Kalender
Fun-Day Теми
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HUMAN - ЖИТТЯ молитва
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець охоронець (1 вулиця ім'я)
Дякую Вам за створення Людства зобов'язується захищати
Людина-життя від зачаття я зобов'язуюсь містити і покарати будь-яку
загрозу людському життю я зобов'язуюсь Mate і Multiply для дзвінкою
виживання і космічної колонізації Для Слави 1GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується при необхідності!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Підтвердження 4:
Людству є пошук і отримати знання, ніж застосовувати його.

Центральний диспетчерський центр священного людського тіла є мозок. Мозок
дає Людства унікальний інтелект, уяву, абстрактне мислення, навички
вирішення проблем і здатність засвоювати знання і застосовувати
знання.

1GOD хоче, щоб
людство:

Прагніть навчатися через

посилення знань
застосування знань

У Судний День, перше питання 1 GOD питає: Поясніть, що знаєте
- уступ людина постійно накопичується і як це ноу уступ був використаний в інтересах місцевого
середовища проживання і всієї навколишнього середовища.

1 GOD хоче, щоб придбати знання і застосовувати знання від колиски до
кремації.
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Шукане знання означає бажання знати, вчитися, досвід ... Прагніть навчатися через від: Батьки,
педагоги, книги, Закон Подавець маніфест, чоловіків- техзавдання, інтернет ...

Отримання знань означає отримання освіти, ING, набувають навички і
життєвий досвід. Отримання знань від:
Вивчення, запитуючи, читання, слухання, спостереження, проектів, випробування &
помилки, навчання наставництва ...

Застосування знань означає навчання інших, навчання інших і ділитися життєвим
досвідом з іншими. Застосування знань через:
навчання, застосування, перетворення, використання, використання ...

Хранитель Хранитель віра кращий спосіб звернутися, Gain & Застосувати ноу уступ по
Learn & Teach методом (1 вулиця вчитися потім вчити) , Успішна життя складається з
безперервного навчання, викладання і отримання життєвого досвіду.

Життєвий цикл навчання і викладання
Людина зростає його матері бути утробі. зростаючий плід
дізнається слухати і визнати його батьків голосу. Батьки навчити розмови, читання, кричати,
співати, писати музику, сміх, introdu- Cing звуків домашніх тварин. Зародок отримує свій 1 вулиця життєвий
досвід. Батьки, щоб бути отримати їх 1 вулиця досвід у вихованні дітей.

При відвідуванні Шир і провінційної Безкоштовних вчених державного утворення

вчитися через вивчення, осмислення, розуміння і повторення.
Швидкі навчаються навчити ( допомога педагога) повільні учні.
На роботі кожний працівник навчається і перенавчатися. Більш обізнані, досвідчені працівники
допомагають з підготовкою та перепідготовкою.

Місія Душа, складається з накопичення життєвого досвіду нашого життя.
Це ваш обов'язок, щоб допомогти вашій душі. Пошук, одержання і застосування ноу-уступ призводить до
життєвого досвіду. Доля & ВИБІР подальші життєві переживання.

Доля життєвий досвід: жізнеопасной аварія (Падіння з великої висоти) життя-досвід,
який ніколи не забувається.

Вибір життєвого досвіду: Людина вирішує парашут досвід, який
ніколи не забувається.
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Інтелектуальна власність, зберігаються знання живого досвіду індивідуума (Нерухомість)
щоб стати безсмертним. Знання-Безперервність підхід визначає критичне знання і
надає методи для захоплення, нанесення і перенесення цих знань. Рятувальний досвід
повинні бути розділений між роботою та особистим.

Коли працівник іде з роботи, величезна кількість «IP (інтелектуальна власність) 'Знаходяться
в небезпеці. Для протидії цих витоку мізків дуже важливо, що зберігається «IP працівника.
Вкрай важливо, щоб захопити і зберегти ці знання, перш ніж листя працівника. Захоплення
аудіо означає
(Розповідь історій) , відео (Показ) , затінення (Працювати пліч-о-пліч) ,

знання життєвого досвіду індивіда (ІС) використовується спільно з спільнотою і
сім'єю. Спільнота обмін приходить через систему Free-освіту. Спільне
використання означає пероральний, аудіо
(Розповідь історій) , відео (Показ) , затінення (Руки на) ,
Примітка! Все про інтелектуальну власність (Commrcial, приватні)

належить спільноті (Шир) , Спільнота надає кошти для людини, щоб
отримати, IP-заявок «авторське право, патентний-право» крадуть з
громади, злочин Міссісіпі R6

Обмін сім'ї знання приходить через дітей і онуків.
Спільне використання означає пероральний, аудіо (Розповідь історій) , відео (Показ) , затінення

(Руки на) ,
Всесвіт Депозитарні Guardians допомогти з Study-Guide " вчитися &

навчити «Метод безперервного навчання і викладання. UCG підтримка уряду
безкоштовної освіти і виступає проти недержавної освіти. UCG1 освіту підтримує
Шир і Province освіту:
SMEC
PHeC
ПРОП
CE

«Шир медичну освіту комплексу.
' Провінційна лікарня освіти комплексу » , "Центр
провінції оборона надзвичайних ситуації. "Аварійна
служба Товариства.

хранитель хранитель знання терміни!
Матері і діти> SMEC ( Новонароджений клуб, Basic-школа, школа тільки для дівчаток, Сімейний
коледж, старша активність клуб ) >

PHeC ( тільки школа хлопчика, Apprentice, технічні керівництва коледжу,
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Лідерство-Camp ) >
ПРОП ( CE, Лідерство-Кемп, Пара вибору ) > рятувальний досвід >
Знання-Безперервність !
Піклувальник опікуни Вільне Освіта є результатом спільних зусиль педагогів

, медики, батьки, вчені, добровольці, пенсіонери і уряд.

MUSTDO:
Шукайте знання: питайте, пригоди, цікаво, слухати, спостерігати, дослідження, читати,
дивитися ..
Отримайте знання: зрозуміти, експеримент, схоплювання, дізнатися, кажу, теоретизувати,
зрозуміти, ...
Застосування знань: порадьте, робити, направляти, наставляти, наставник, показати, навчити ..

підтримка 1 вулиця Learn & 2 й навчити (Як: дитина, батько, працівник, керівник ...) ,

Підтримка «Шир медичної освіти комплекс» (SMEC) , Підтримка «освіту
комплекс провінційної лікарні» (PHeC) ,
Підтримка «Провінційні оборони Emergency комплекс» (ПРОП) ,

Підтримки «Community Аварійна служба» (С) ,

Попит Free-Government Освіта від колиски до кремація це ваш 1 GOD дане право! Недержавне
освіту закрито.
Уряд, який дає гроші неурядового освіти steal- ІНГ від народної освіти, а також
образливо 1 GOD , Такого роду уряд віддаляється і переслідуються. Старші
державні службовці, які полегшують цей тип уряду, винні. Вони втрачають свою
роботу і переслідуються.

НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ в крадіжці з державного утворення.
Everytime ви дізнаєтеся щось, запишіть його. Пізніше навчити його іншим.
Збережіть свою працю для баз знань безперервності. Використання Всесвіту
Депозитарні Guardians Study-Guide. Підтримка Плагіат в сфері освіти. Чому
переписати те, що добре написано. Швидше використовувати його і розширити
його.
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,
Всесвіт Депозитарні Правоохоронці не підтримують університети. Сказати НІ
розбещувати, елітарний університет. Піклувальник старт опікуни як учень. Після того, як досвід роботи робить
подальші дослідження. Отримати підвищення по службі по старшинству ,

Більш досвід роботи більше подальше дослідження, більш просування по ..

Інтелектуальна власність (Авторське право, патент ...)

належить до спільноти! Спекуляція від інтелектуальну
власність є злочином! Міссісіпі R6

святкувати 6.1.7. освіту день
CG , Kalender Fun-Day Теми

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ЗНАННЯ молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Застави шукати, посилення і застосовувати знання Всіх життя застави
навчитися і навчити за допомогою безкоштовної освіти, робота застав для
підтримки пас державного утворення на життєвому досвіді для наступного
покоління для Слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується при необхідності і на освіту день!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Підтвердження 5:
Закон Подавець Manifest замінює всі попередні повідомлення 1GOD надісланий.

Через історію людства через нерівні проміжки 1 GOD вибирає людина, щоб
передати повідомлення людству. 1GOD розчароване тим, що Людству не почула ці
повідомлення. Останнє повідомлення є ' Закон Подавець Manifest ». Він замінює всі
поточні і минулі релігійні видання Тому ці застарілі видання уникали і не
дотримувалися. Застарілі тягне за собою екологічно безпечне видалення.

Минулі повідомлення були проігноровані. Це останні повідомлення перед своїм родом людино
зміниться. Обійми це повідомлення всім своїм серцем і душею. Захист і плекати це повідомлення.

Для того, щоб гарантувати, що кожна людина отримує можливість читати,
охопити і осмислити " законодавець Manifest ' ( LLL GMGMGM) , Це до
кожного, щоб поширити повідомлення навколо. Отримати копії і роздати їх. 1
GOD спостерігає.

Введення інструктує про те, як поклонятися. 1 GOD чекаємо, щоб почути від вас,
поклоніння щодня (Daily-молитва) , Як застосовувати «ЛГМ». Чому була написана «ЛГМ».
Перетворення моралі в управлінні ...

1 ВІРА пояснюється, його символом визнання і його
бачення! Існує огляд 7 сувою з подальшим сувоями:

SC1: переконання фундамент, на якому 1 ВІРА побудований на
SC2: зобов'язання обов'язок осіб по відношенню до 1GOD

Sc3: привілеї нагороди за виконання "Зобов'язання"
Sc4: неблагополучні є образами на сторону 1GOD & уникнути
sc5: чесноти є поведінка способу життя встановлюється 1GOD

sc6: Khronicle є спадщини всього людства
sc7: загробне життя де душа йде
1 GOD створив час, щоб виміряти «Початок» & «End». 1 GOD «s цикл: Початок>
Кінець> рециркуляционний> початок> Кінець> рециркуляционний ...

1GOD хоче новий тайм-менеджмент.
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UCG: Нове управління Вік час!
Короткий термін

CG Клок ~ Час-трикутник-лінія ~ Ніч-Curfew ~
CG Daily Routine ~
середньострокове

CG Kalender ~ теми Fun-Day ~ CG Planner ~ CG Щорічний альманах
Довгий строк

CG Khronicle ~ Безперервність CG Knowlege ~
Хранитель Хранитель Клок ( CG Клок) для короткострокового управління часу-замінює
всі інші години , день має 21 годин> 1 годину має 21-й> 1 хвилина має 21 секунд> 1
секунда має 21 блимає> -міганіе має 21 блимає> 1 спалах має 21 клацань

14h-12m-16
207 ду - 4 с.в.
Y1 - M8 - W2 - D4

Рядок 1: 14 го годину, 12 хвилин і 16 секунд.
Рядок 2: 207 го день року, 4 го день тижня
рядок 3 : 1 рік - місяць 8 -недельний 2 - 4- й день

Час-трикутник:
День початку:

годинник O схід сонця ~

від 0-7 годин є Early Day
7 годин є Mid-Day ~
з 7-14 годин є В кінці дня
14 годин є Захід сонця ~

з 14-21 годин є ніч
Обов'язково Нічний комендантську годину з 14-21h (CG Клок) , Нічну
комендантську запропонована Шир. Нічну комендантську годину,
тому що наше тіло не призначене, щоб можливо нічним способом
життя!

CG Kalender, термін середній час. 'Standard' Year 14 місяців (13, 28 день momths +
1, 1 день місяць) 365 днів. Кожні 4 роки: Quattro-Рік
(13, 28 день місяця + 1, 2 дня місяця) 366 днів.
Fun-Day теми, для задоволення громади повинні святкувати, соромитися і пам'ятати.

Комп'ютерна графіка Planner, повинна бути частиною вашого щоденного Routine.

26

1 ВІРА 15.07.3.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

1 GOD хоче 7 Племен, які живуть у багатьох графствах
в 7 провінціях. Люди є соціальними істотами жити,
працювати і ростити дітей в суспільстві. Приватний
корабель owner- (Капіталізм) егоїстичний провальний,
Анти- 1GOD, Анти-спільнота.

Кластер-будинок і CRON замінити його.

Спільнота власності як охоронець охоронець.

O% приватна
власність (Комерційний) Державні і громадські належать об'єкти
заміщуються CRON ( Спільнота Run належать не для отримання

прибутку) , Приватне житло замінюється спільноти притулок (Кластер-корпус)
,

Справедливість потреба людини. Люди живуть у спільнотах з законами (Правила,
Правила) функціонувати, виживати. Коли виникає порушення закону,
осягається істина, ку провину чи ні провини. Почуття провини слід
Accountability обов'язкового покарання, реабілітації та компенсації.

Примітка! Їх немає Присяжні!

1 GOD хоче 1 ВІРА (Релігія) і
1 Церква (Всесвіт Кустодієв опікуни) з 7 незалежних
адміністрацією представляє 7 Tribes
всесвіт > це фізична Всесвіт.
попечитель > Доглядач фізико-всесвіту.
опікуни > від законодавця маніфесту.

Ваше питання? Законодавець Manifest відповіді!
Минулі повідомлення були проігноровані

Жодна особа або уряд не має право вбивати людину!
Це Anti-1 GOD. Багато людей і вбивають уряду. Схвалено Злих
Релігія (Тепер культи) , всі вони
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підзвітні 1 GOD і Людство.
Всі Killers переслідуються і иммобилизованного !!!

ZERO Толерантність до Killing !!!
1 GOD хоче людство шукати знання, а потім отримати і застосувати ці знання, все життя довго. Це
дає кожну Людяність 1 GOD дане право на безкоштовну освіту все життя. Для того, щоб
забезпечити стандарти спільноти задовольняються лише державне утворення є прийнятним.

1 GOD розчарований тим, що Людству дозволяє божевільних вчених, щоб кинути виклик 1 GOD «s deaign.
Mad Вчені (Зарозуміла, неосвічений ..) терпіти невдачу щоразу, коли вони кидають виклик 1 GOD «S
дизайн. Побічні ефекти їх дії завжди наражати на небезпеку людей. Exsamples:

Заважає з річкою потоку: Зрошення, неприродні відводить воду в кінцевому рахунку це
призводить до умови посухи (нижньої частини річки збільшує evap- Oration). Блокування
заплав збільшує швидкість потоку і його коефіцієнт ерозії (Погружной вага об'єктів, які
можуть бути буря річки пропорційна шостого ступеня швидкості потоку річки). Це призводить
до великих повеней і швидше ерозії. Це також відноситься і до бетонованим берегах річок,
ліжко.

Будівництво твердих стін в море призводить до більшої ерозії вздовж інших частин
берегової лінії. Створення нових розколів і підгрунтя. Це порушує існуючу екосистему
берегової лінії.
Людське тіло священні ще багато людей грішити в цій області. Гематоенцефалічний
переливання, Body-пірсинг, Канібалізм, Обрізання, Cosmetic- хірургія, Дизайнерські-немовлята,
життєзабезпечення, макіяж, орган росте, органна трансплантація, татуювання .. Все
вищевикладене образу 1 БОГ.

всі 1 GOD створений, має початок і кінець. Залишки переробляються. Продовжіть
марного людини або іншого життя Анти-1 GOD.
Життєзабезпечення, зберігаючи тіло живого штучним шляхом (Затримуючи Судний День Перемоги) ,
образа 1 GOD , Повторне людське тіло означає, створювалася мацію і попіл. Переробка людської
душі тягне за собою Reincarnation.

1 GOD хоче Людству, щоб жити в гармонії з самим собою і своїм оточенням. Для того, щоб жити в
гармонії з самим собою, насильство ніколи не може бути рішенням. Життя в гармонії з навколишнім
середовищем означає розуміння
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з опікунів і їх застосування. 1 GOD хоче Людство бути Хранителем фізичного
Всесвіту.
Для того, щоб бути Хранителем фізичного Всесвіту. Людству повинен досліджувати простір і
чим колонізувати. Колонізація означає множення.

ПОВИНЕН - DO:
Замінити всі інші релігійні видання з законом Giver маніфестом!
Відмовтеся застарілі публікації екологічним.
Знежирене через маніфест, коли ви бачите цікавий заголовок для читання.
Потім зробити кілька глибоких Reding. Перечитайте, зрозуміти, застосувати. Live It!

Дух і розуміння повідомлення, що має значення. Чи не сенс окремого слова або
структури пропозиції. Розуміння духу і мети думки допоможе в реалізації
повідомлення.

Введемо «ЛГМ» іншим. Знайти ще 6 прихильників. Початок Gathering. Elect Старійшини (Так
само він і вона) , Старійшини сформувати комітет

(Клан) , Підтримка ваших старійшин і їх комітет.

Комітет обирає 2 Custodian Zenturion (1 ОН, ВОНА 1) , Хто став членом Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Тепер кожен Прихильник цього зльоту є
Хранителем-хранитель (CG) , Хранитель місцевого Habitat і Хранитель " ЛГМ ».

1 GOD хоче кожній людині надана можливість читати і вивчати «ЛГМ». Ті, які не вміють
читати, повинні мати його, щоб читати їх. ВІДСУТНІСТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ Кожен CG
зобов'язаний тут. 1 GOD спостерігає.

Підтримка CG «Безкоштовна освіта» і державні школи. CG батьки регулярно досліджувати
«LG M» зі своїми дітьми. Батьки переконайтеся, що викладачі в школі робити те ж саме.

CG працівники повинні гарантувати, що їх місце роботи діє в рамках Керівних принципів " LG
M ». Будь-які проблеми, як повідомляється в «клан». Klan з урядом буде розслідувати і
прагнути вирішити цю проблему. Не всі проблеми можна вирішити. Чим
використовується кращий результат компромісу.

Злий, аморальний, Анти- 1 GOD поведінка тягне за собою переписування, корумпованою,
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погано, дисконтні закони. Ретроспективні їх і resentencing. Використовуйте «ЛГМ» в якості
керівництва. 1 GOD спостерігає ,

поведінка займає людство (Атом-розщеплення, ядерний
синтез, і для тіла Частітела-рідина, Канібалізм,
Генетичний-інжиніринг, клонування вугілля для спалювання,
забруднення ..) це загрожує

1 GOD «s дизайн. припинити розлютити 1 БОГ. 1 GOD Реформувати антропогенний вид і очистити
планету за допомогою природи (Див прорік) ,

1 GOD «s останні повідомлення є провідником речей. Чим більше людей прийняти і діяти на цьому
«Повідомлення», тим менше людство буде страждати. 1 GOD спостерігає.

Для духовного та фізичного благополуччя людства в кінцевому рахунку, його виживання і
виконує свою долю. «Колонізація Space, будучи охоронцем фізичного Всесвіту і опікуни 1
Бог останні повідомлення »є обов'язковим.

обніматися 1 БОГ s останні повідомлення, яке Закон Подавець Manifest

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ПОВІДОМЛЕННЯ молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Отримані і поглинаються ваше повідомлення я распрозотру ваше
повідомлення кожен я повинен відкинути всі застарілі застарілі
повідомлення Закону-Подавець Manifest повинен бути моїм гідом
Славі 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується при необхідності!
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Підтвердження 6:

чисел є важливими і 7 божественна!
Після того, як людство почало використовувати номери він був готовий розвиватися в
напрямку своєї долі: Хранитель фізичного Всесвіту. Числа дозволили описати і виміряти
кількість, швидкість, ..., створення математичних понять. Депозитарні опікуни вважають,
що числа є основним наріжним каменем інтелекту людства.

Числа є основою математичної концепції, що людство використовує для створення
більш математичних понять. Числа привели до науки дозволяє нам просуватися
вперед і зрозуміти все більше і більше 1 БОГ Перші твори. Числа побудовані цивілізації
і знищували їх. Цикл «початок, кінець і переробка».

Числа дозволені Підрахунок:
Пальці на руці 1, 2, 3, 4, 5. результат (Символ: =) 5 пальців.
Додавання ( Символ: +) дозволяє об'єднати більше 1 результат підрахунку.

Пальці на руках 2 5 + 5 = 10 пальців на обох руках.
віднімати ( символ: -) дозволяє зменшити попередній результат. 1 руку з 5 пальцями має 1
палець відрізати (Нещасний випадок) : 5-1 = 4 пальців тепер на руки.

помноживши ( символ: •) дозволяє (Простіше) підрахунку кількості елементів LAR Подібних. Пальці
на руках 3 3 • 5 (Простіше, ніж 5 + 5 + 5) = 15 пальців на руках 3. При множенні однакової
кількості неодноразового потужність

позначення: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 Сила 5) = 32 п'ятого ступеня 2.
розділивши ( символ: /) дозволяє порційні попереднього результату. 3 руки мають 15
пальців. 1 рука має 15/3 = 5 пальців. Числа дозволяють створення послідовність чисел 0,
1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (Символ: ...) після того, як 2 початкових чисел, кожне число є
сумою 2 попередніх чисел. Депозитарій хранитель використовувати природну систему
числення 10. 1 значні символи використовуються: 0 (Нуль) , 1 (Один) , 2 (Два) , 3 (Три) , 4 (Чотири) , 5 (П'ять)
, 6 (Шість) , 7 (Сім) , 8 (Вісім) , 9 (Дев'ять) , числа: 0, 2, 4, 6, 8 називаються
навіть ; 1, 3, 5, 7, 9 називаються непарний , Після того, як 9, 2 цифри (Так званий 10-х) використовуються:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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0 розміщені праворуч від будь-якої з 9 номерів створює 2-значний номер під назвою 10-х (Десятник)
наприклад, 70 , два 00 називаються 100 (Сотник) ,

наприклад, 700 , три 000 називаються 1000-х (В тисячах) , наприклад, 7000 , Кожні 3 цифри
підраховані з правого боку розділені коми наприклад,

1000000 (1 мільйон) ,
Per-відсотків ( символ:%) означає сотню. 100 в фракція також може бути виражено у вигляді кожного
відсотка, наприклад, 7/100 = 7% або десяткове 0,07 (.) Точка використовується для відображення значення
менше 1, наприклад, 0,1 (Так званий Десятковий) ,

0,1 (Десятковий) також може бути виражено у вигляді дробу, використовуючи символ ділення 1/10 0,1
= 1/10 або за відсотки 10%

Числа використовуються в геометричній конструкції: 3 сторонній трикутник, 4 сторонній квадратні,
прямокутні, 5 на стороні Пентагону, 6 односторонньої шестикутник, 7 сторонній семикутника (1
символ віри) , 8 сторонній восьмикутник. Square² (2 мірні) , Cube³ (3-мірні) , Конус, циліндр ...

7 божественно, тому що він прийняв 1 БОГ 7 днів * для створення фізичної всесвіту і
людства. 6 робочих днів + 1 день відпочинку = 1 тиждень.

* Примітка! 1GOD » s тиждень відрізняється від CG Kalender нижче.
День 1 День 2 в середині тижня День 4 День 5 уїк-енду Веселий день

1 GOD хоче 7 Tribes , В результаті в 7 провінціях ~

1 ВІРА на основі 7 Scrolls ~ символ: семикутник (7 сторін, 7 кутів)
1 Церква : Всесвіт Депозитарні Правоохоронці мають 7 незалежний
провінційні адміністрації (Orackle) ~ 7 Золов є людськими

невдачами, «Ланцюг Зла» має 7links ~ 7_7 Правило: комітет 7 Його і 7 ВОНА ~ A
7 на стороні, 7 під кутом Polygon: Heptagon символ визнання 1 ВІРИ і 1 Церква: Всесвіт
Custodian Guardians

32

1 ВІРА 15.07.3.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

ПОВИНЕН - DO:
1 GOD показав нам цифру і як їх використовувати. створення [7 днів
weeek (Час вимірювання) : Роботи 6 днів, інші 1 день (управління
часом) ]. 1 GOD «S робота

- етика також займає людство роботи етика.
Вчитися і Навчати Числа означають, математичні поняття, створювати геометричні візерунки. Використовуйте
номери для розумової стимуляції (добре здоров'я) , Веселіться з номерами. Дорожите

Божественні 7.

Числа означає 0 з нічого 1 GOD створив фізичну всесвіт. Нуль число
створення. негативний: Нульове кількість руйнувань.

1 Початок, будучи по-перше, 1 і тільки. 1GOD 1FAITH 1Church.
негативний: Кінець, будучи останнім, що знаходяться під загрозою зникнення. Багато.

2 Гармонія, Святе подружжя, спарювання, близнюки. негативний: Анархія, розділова,
порнографія, стриманість.

3 Час трикутник, 3 стовпи релігії ( 1GOD 1FAITH 1Church) ,
негативний: 3 натовп.
4 4 сезони (весна літо осінь зима) від року, Quattro року, 4 напрямки (Північ, Схід, Захід, Південь) ,
4 елементи (Вогонь, земля, вітер, повітря) , Квадрат, куб, структуровані правила. негативний: сплутаність
свідомості, ніяких правил, відсутність узгодженості, закон Мерфі.

5 Зір, новаторське, наполегливе, дія. негативний: запобігти, палять, апатію.

6 Група, суспільство, соціальна справедливість, сусідський дозор, церква.
негативний: Відлюдник, ізоляція, елітарний, багатство апартеїд, зграя.

7 медитація, 1GOD «s останні повідомлення Закон Подавець Manifest, IP
(інтелектуальна власність) , Пророкувати. негативний: Фантазувати, видавати бажане за дійсне,
підроблені повідомлення, авторські права, патенти.

8 Справедливість, кар'єра, відповідальність, довіру. негативний: Беззаконня, безробітні, незрілість,
корумпованою, брехня.
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9 Світська, веселий, доброзичливий, ораторське. негативний: Loner, дратівливий, що не
балакучий.

ЧИСЛО молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Спасибі Вам для чисел
Числа допомагають нам зрозуміти Число Вселенського допомогти в
депозитарних хранителів обов'язки Чисел для розумової стимуляції
і задоволення для слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується при необхідності!

Підтвердження 7:

Чи існує загробне життя і є ангели.
Для родичів, друзів і громад там журяться спостерігатися.

введення
1 GOD хоче, щоб ми вірили в загробне життя, Судний день, вічна душа,
реінкарнація і ангели. Afterlife починається з кремацією, щоб переконатися, що
душа звільняється. Душа завершила свою місію. Він готовий покинути фізичне
тіло і рухатися далі в Afterlife. Для родичів, друзів і громади там горює
спостерігатися.
Afterlife починається з кремацією, щоб переконатися, що душа звільняється.

Кремація звільняє душу. Вогонь очищає знищення зарази тіла і відпускання душі,
щоб перейти до Духовного воріт.
після смерті Пожвавите Гарну молитву або Пожвавите Bad Молитву може бути використано.
Ці молитви запитують 1 GOD винагородити або покарати людини.

Graveyards не є прийнятними вони переробляються для інших цілей.
Гейткіпер Ангел розглядає доцільність внесення вітати Soul або
відправити його назад. Темний ворота Душа сходить. Яскраве Gate
привітав Soul має свій Судний день.
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У Судний день- 1 GOD Питання це Душа.
Після допиту душа переходить до чистоти-Scale.

Душа знову переживає свої погані і хороші
події життя. Потім вони переміщаються в
житті досвід Vault.

Або душа отримує інше тіло, перевтілюється.
Або душа зібрала достатньо життєвого досвіду, щоб стати
вічним (Angel). Angel починається з того Guardian, потім жнець
і з часом воротаря.

Є інший Ангел ( занадто складні для розуміння людей)
1GOD називає Духовної Всесвіту: 'HEAVE N'!
небеса де Souls ' стати «Вічний». 1GOD називає
Eternal: «АНГЕЛ»!
ДУША Ви отримали 1

1 GOD оригінальний душа і Eternal Soul , Душа духовна.
Оригінальний Душа 1 GOD як хороші, так і погані.
1 GOD створено 2 типу Світи. Духовний: «РАЙ» і фізичний: «Всесвіт». Вони спільно
існують, доповнюючи один одного. На 4-й день творіння 1 GOD дав кожної фізичної
життя утворюють духовний супутник. Душа! Ви отримали 1.
Примітка! Фізичний людина Цикл Душі починається: народження> зростаючий> Навчання>
множачи> Навчання> вмираючої> кремація.

Чому я існую? душа ( З повагою) з Духовної Всесвіту отримує інструкцію (від 1 БОГ) на
те, що життєвий досвід (Емоційний і фізичний) він повинен мати у фізичній Всесвіту.
Інструкції невизначені, як і слід було очікувати від недосконалої Всесвіту. Надання
гнучкості Soul для завершення своєї місії. Для того, щоб завершити свою місію в
фізичного Всесвіту Душа потребує зовнішності (Твоє тіло) , Причина для вашого
існування, щоб допомогти Your Soul отримати життєвий досвід, необхідний для
завершення своєї місії.

досвід життя події, ви пам'ятаєте до вашого вмираючого дня або
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втрата пам'яті. Ці події драматичні щасливі (Мрії збуваються...)
або нещасним (Серйозна аварія ...) , Характер потенціалу. Хранитель Хранитель
вважають, що кожна людина повинна записати їх життєвого досвіду і передати
їх на: наступність знань

Чому деякі люди вмирають молодими? Досвід життя місія вашої душі,
можливо, була завершена на ранній стадії (Дитинство) існування. Всякий раз, коли
місія досвіду життя завершується тіло повинно померти. Ось чому люди
вмирають в різному віці.
душа після введення фізичної форми життя дається «Місія» з 1 GOD , Місія
полягає в отриманні вказівок «життєвого досвіду. Душа доставляє їх до " Чистота
Масштаб ».

душі фізичне тіло є, щоб зробити життя відчуває можливо.
Відносини Душі з його фізичним тілом є летючим і недосконале, як і у
Всесвіті.
душа і фізичне тіло є 2 Ангели, покладені на них, обидва з них, Guardian Angel.
1 оберігає місії (Наприклад, тіло нещасного випадку не є частиною місії, тіло
вмирає, то 1 вулиця G.Angel робить диво станеться. Обидва тіла і місії
зберігаються) , Інші тести Angel (Temtation) зрілість душі і її моральна сила (Совість)
,

Коли Souls ' місія завершується фізичне тіло вмирає. Душа
рухається вгору до яскравого Духовно-Gate. Темний
Духовний Воріт означає «GATEKEEPER Angel» Надіслати
в Душу назад (Неповна місія) ,

1 Бог чекає, щоб почути від вас!
SOUL Молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту я відчуваю себе
порожнім, втратив, без мети

Смиренний хранителем опікун, який з усіх сил, щоб бути хорошим дуже
коханою людиною, який виконав свою місію Вогонь вивільняє цю душу
для Судного Дня Унікальною Душа пропущеного Для Слави 1 GOD і
Добра Людства
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Ця молитва говорить після того, як людина померла. Використовується на церемонії
End-порталу в крематорій.

ГОРЕ
Bereavement стану смутку, бо член родини або друг помер. Коли людина вмирає,
його тіло має розтин, кремацію і майно. Душа починає Afterlife. Люди, які дбають
про покійного знаходяться в стані тяжкої втрати. Bereavement приходить в різних
емоційних стадіях. Найбільш інтенсивне істота Печаль.

засмучення нестерпна душевний біль після втрати. Печаль найболючіше
і будівля характер Життєвий досвід може мати людина. В один момент
все нормально, то ми зазнаємо збитків і майже нестерпний душевний
біль. молитися (Гриф Молитва) продовжуйте молитися. Продовжуйте
молитися через всі стадії горя! Це допомагає!

1 вулиця реакція може бути приголомшений невіри. Це не може бути. «Я не планував це. Ізоляція,
секретність необхідна, млявість нормально.
Наступний гнів відчувається на причини горя, інші, себе, GOD , Скорботний відчуває жаль з приводу
втрачених можливостей. Пускається в жалості до себе, почуття власної провини. Деякі обійми
Схильність (Не) , Ви моліться!

Тоді торг з GOD і починається доля. Якщо я обіцяю змінити або зробити ту чи іншу
волю, повернути назад втрату або прибрати біль.
Відчай в результаті бажане за дійсне. Ви моліться!
Спогади призводять до спогадів, відображення і переглядає минуле.

Реалізація Втрата тоне в. Оніміння, напади порожнечі, відчаю і депресії
відбуваються. Ви моліться!
В кінцевому рахунку управління горе розвивається. Тепер настав час, щоб нормалізувати, відновити
зв'язок з життям навколо вас. Інтерес до окрузі повертається.

Надія повертається і планування стає необхідним. Заново! Друзі, сім'я, спільнота
чекають вашого повернення.
Вийти на вулицю. Життя прекрасне! Птахи співають Сонце світить,
вийти Гармонізація!
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Як інші можуть допомогти? Пожвавлення не допомагатиме, співчуття не допоможе, розуміння
не допоможе. Терпіння і підтримка допоможе.

1 Бог чекає, щоб почути від вас!
ГОРЕ молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту ласка
Ласкаво просимо член нашої спільноти Мої очі залиті
сльозами
Моє серце розривається при нестерпного болю ласка, заспокоюють
мене, дай мені надію і мета Ваш найскромніший вірний опікун зберігача (1
вулиця

ім'я)

для Слави 1 GOD і Добра Людства
Використовуйте цю молитву після втрати коханої людини!

кремація
Тіло людини має початок і кінець. На своєму кінці душа повинна бути відпущена. Для
того, щоб гарантувати, що душа звільняється і Afterlife можливо людське тіло
повинно бути піддано кремації.
Якщо душа не відпускається, існує в підвішеному стані, як Дух.

кремація не тільки потрібно, щоб звільнити душі, але і для здоров'я. Кремація вогонь
очищає знищення небезпечних бактерій, вірусів, личинок комах і грибків, які можуть
мешкати в організм.

' крематорій » це сервісний центр провінції Public.
Об'єкт управляє морг, Кінцевий портал і садом.
Тут у мертвого розтин трупа, є тариф навернувся і перероблений.

морг: Все померлий транспортуються в морг для розтину.
Розтин має встановити причину смерті, особистість померлого і включають в
токсикології, щоб встановити, чи було тіло заразним в будь-якому випадку, і може
заразити іншу людину. Finding вирішує, що станеться далі.

Природна смерть знахідка, тіло переходить в «End-портал. Підозріла смерть
знайти тіло переміщається в «КСС» (Кримінальна Lab дослідження) , Заразна
смерть знайти «Провінційні оборони і надзвичайний центр» (ПРОП) попереджається.
ПРОП піднімає тіло і застосовує відповідний карантин.
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Дроблення людського тіла до, під час або після аутопсії аморально
злочинно. Дроблення є видалення Частітела, рідини організму,
яйцеклітини і сперматозоїдів.
частина тіла дроблення є злочином: Міссісіпі R7

Кінець порталу: Отримавши тілу палій готує інформацію тіла і розподілу нерухомості
для перегляду. Кожне тіло готується таким же чином, без винятків. голе тіло (Люди
починають життя голяка вони закінчують життя голяка) покрита лляною листа
оливкового кольору з тільки голова видна поміщається в простій картонній труну.

Дата і час перегляду встановлюються будь-яка людина може прийти попрощатися.
Глядачі можуть молитися мовчки, використовуючи молитву душі і Пожвавите Гарну молитву або
Пожвавите Bad Молитву, Молитву Grief.

Палія встановлює дату і час для кремації. загробне життя
місиво утримують за допомогою старійшина від найближчого Збір.

Труну закритий кремація триває. Звільнена душа входить в висвітлили Духовні ворота
вітатися воротарем ... Mourners отримують наліт кожного, щоб забрати додому.

1 Бог чекає, щоб почути від вас!
пожвавите Добре молитва

дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець охоронець (1 вулиця ім'я)
Прохання, що Блага (Ім'я) зробив заслуговує додаткового
визнання (Ім'я) є хороший Людству може запропонувати,
натхнення іншим травня (Ім'я) відродитися (Число) раз всі радощі
Одержувачі добрих справ для слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовуються для хорошої людини до або після кремації

пожвавите Bad молитва

дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець охоронець (1 вулиця ім'я)
Просить про те, що погано (Ім'я) зробив заслуговує додаткового
караючи (Ім'я) представляє Зла порок на
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Людству огидною гидоту лиходія травня зла (Ім'я) відродитися (Число) раз
все страждання жертв Для Слави 1 GOD і Добра Людства
Ця молитва використовуються для Поганого людини до або після кремації

Крематорій Сад: Тіло повертають через кремації попіл. На
наступний ранок після кремації попіл розкидані по
Crematorian саду.
Зола не може бути відібрана. Вони завжди поширюються по
Крематорій саду.
Примітка! Ув'язнені, які вмирають в реабілітація їх попіл розвіюють над
Крематорій компосту.
кремація інших речей, які живуть застосовується тільки в разі, якщо їх фізична присутність не
використовується в будь-якій формі утилізації. для кремації (Домашні тварини, що-небудь отруйна,
хворий ..) , В основному кремація ж, як і для людей. Ні кремація (Що-небудь їстівне або вторинної
переробки, компостування матеріал ...) ,

Graveyard похорон язичницький ритуал!
Цвинтарні похорон є неприйнятними, оскільки
зростаючим населенням є використання землі
більш корисною. Похоронні може створити
Привиди, не випускаючи душу. Graveyard похорон
схвалені зло елітарного вихваляючись: Дорогий
труну, дорогий Надгробок, пихатий ландшафтний
мавзолей.

Консерванти в харчовій промисловості зупинити тіло від розкладання гальмівну повторних могил. Graves
заохочувати злочину, грабувати і вандалізм. Забуті могили залучають паразитів, .. вони неподобство.

Немає більш нових Graveyards. Існуючі Graveyards закриті і викопали. Залишки повинні
бути піддано кремації і поширюються по Крематорій саду. Земля повинна
використовуватися для інших цілей.

кремація є єдиним прийнятним видом похорону!
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Судний день частина «Цикл початку і кінця і утилізації відходів» (День2) , Це
другий етап Afterlife.
Душа звільняється від молитви і кремації. Привітавши Soul потім допитаний 1 БОГ:

1 GOD хоче пояснив, що знання людини постійно накопичується і як це знання
було використано в інтересах місцевого середовища проживання, довкілля та
суспільства.
1 GOD хоче пояснив, як було почуто його останнє послання, aplied і проголошено. 1
GOD хоче, щоб все почути послання і жити по ній. 1 GOD спостерігає!

Тисячі років Зла добігають кінця. 1 GOD хоче пояснив, як людина допоміг
Cage Злого.
Примітка ! Душа не може використовувати прийменники, грати німий або брехати 1GOD.

Після пояснення Душі вихваляються 1 GOD за його добрі
справи і догану за невдачі. Душа рухається по чистоті ваги.

Підготовка до Judgmentday!
Вчіться тоді Навчи; шукати, прибуток, застосовувати знання всіх свої живі. Використовуйте всі
знання, щоб жити в гармонії з самими собою, сім'ями, громадою та навколишнім середовищем. Потім
передати життєвий досвід як безперервність знань (Сім'я, робота) ,

Читайте, дотримуйтесь (Багаторазово читати, засвоювати, думати, потім діяти) , сприяти (Скажіть усім) " Закон
Подавець Manifest " 1 БОГ s Останнім «повідомлення»!

Ігноруйте всі інші релігійні видання.

БУДЬ ХОРОШИМ PUNISHEVIL
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A «Purity Scale» важить добрі справи душі, і це погані вчинки. Це робить Soul
знову пережити цю справу. Досвід життя Душ передається Чистота масштабує:
Ліва сторона міра добре справи
Правильні заходи з боку неправди

Ліва сторона вниз ( EEE ) ви зробили більше добре ,
Ваша душа знову переживає всі хороші речі, які ви зробили і добрі почуття, що одержувач вашого
доброго вчинку повстяним. Ваша душа буде не тільки пережити хороші почуття, що одержувач
вашого доброго вчинку відчував, але і радість його / її сім'я, друзі і домашні тварини, повсть. Ваші
добрі почуття можуть бути продовжені молитви від одержувача ваше добре діло питаючи 1

GOD помножити відродитися добре досвід.
Права сторона вниз ( EEE ) ви зробили більше поганий справи.

Ви будете переживати страждання і біль ваші жертви відчували. Ви не тільки пережити
страждання і біль вашої безпосередньої жертви, а й страждання і біль непрямих жертв (Сім'я,
друзі, домашні тварини ..) ,
Ваша агонія може бути продовжена на молитвах від жертв запитувачів 1 GOD множитися пережити
погані справи.

Наприклад, Джон Говард Bully з Down Under. Тиран, який вторгся в 4 країни з її
кримінальним Mates. Вони гвалтували, катували, постраждалі і загиблі (Дитина, діти,
матері, батьки, бабусі і дідусі) 10-х тисяч чоловік. Зруйновані і розграбовані робочі
місця, школи

і вдома залишаючи 100-х тисяч бездомних і мільйони стали біженцями. Зло Johnwill
пережити кожен, і кожен страждає все мільйони з них. молилася Custodian Гардіан,
вони попросили 1 GOD слухати нашу Пожвавите Bad молитви.

Коли переживаючи зупиняє Soul » s поточна
пам'ять стирається і переносили в

Життя xperiences Vault.
Душа тепер перевтілюється і входить в нову форму фізичного життя.
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REINCARNATION
Реінкарнація використовується в якості навчання по душа з метою стати Ангелом. Будучи
Apprentice Душа знаходиться на кривій навчання, схильної до помилок. В результаті життєвого
досвіду не може жити до свого повного потенціалу. Подібний життєвий досвід повинен бути
випробуваний.
Попередній досвід життя може бути отриманий від будь-якого виду форми
життя (Бактерії, комах, рослин, тварин, людини) ,

Минулий життєвий досвід і будь-які незавершений використовується для
визначення наступної місії душа, і в яку формі життя він перетворився (Не
обов'язково людина) ,

душа » s Життєвий досвід накопичується до тих пір, поки досить для
завершення учнівства і стати Ангелом.
Примітка! Реінкарнація закінчується, коли душа стає ангел
( одвічний ) з інфінітивом загробного життя в НЕБО ,

ANGEL
Нещодавно кваліфікований Ангел Вітав на небо 1 GOD , стає

Вічні і дані небесні радощі 1 вулиця з них в даний час ' Ангел охоронець ». Кожен раз,
коли новий ангел стає Вічним. Існує велика meriment (Музика, спів, танці, сміх ..) на
небесах.
' Ангел охоронець ' ( GA) стежити, як Місія Душі прогресує. GA
втручається, коли душа бродячі від своєї місії або подій
загрожують його місію. методи GA втручання: совість,
чудеса, бачення.
Примітка ! GA є єдиними Ангели, які можуть змусити себе
побачити на людях і всіх живих істот.
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Душа і її фізичний супутник (Корпус) є 2 Guardian Angel, покладені на них. 1
оберігає місію інших тестів (Спокуса)
зрілість душі і її моральна сила (Совість) , Опір спокусі і слухати свою совість!

Душа завершила свою місію, а, Ангел охоронець розповідає,
що Судний день неминучий.
Фольклор описує цю поведінку Ангела Хоронителя, як жнець
або Ангел Смерті! Душа ріже його зв'язок з тілом. Флешбеки
відбувається душа починає рухатися в напрямку теплого
яскравого світла все охоплює.

воротар розглядає доцільність внесення вітати Soul або відправити
його назад. Гейткіпер перевіряє кожну вхідну Душу, якщо він завершив
це Місія і через те, щоб увійти. Якщо місія буде незавершеним душа
повертається в тіло (Не тіло, щоб повернутися назад, не буде
призначений новий корпус) ,

воротар адміністрування: Судний день, чистота-Scale, життєвий досвід
Vault і контролювати Guardian Angel ,

Є інший Ангел ( занадто складні для розуміння людей)

1 GOD «S розширення Всесвіту хоче більше Angel!
1 Бог чекає, щоб почути від вас!
загробне життя молитва

дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Вірування в загробне життя

Переконання є переконання безсмертної душі в реінкарнацію
переконання є Ангели Для Слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується при необхідності!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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померлий
Померлий чоловік має співтовариство загробний:

Нерухомості, знання Безперервність, спадщина і традиції.
Майно переходить на накопичені знання, життєвий
досвід, традиції, сімейні традиції і пам'ятні речі. Estate не
проходить по позиції (Закінчується смертю), потужність
(Закінчується смертю) , Все багатство переходить в
державні доходи.

Померлий підняв дітей (Власні, прийнята, приймальня)
стає 'Immortal'! Ті, хто не зробив, «не робити»! Діти роблять ви Immortal "!

Дослідження присвоювання теми ( см дослідження)
A

загробне життя

кінець

45

1 ВІРА 15.07.3.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

