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Desprázate 1

1 Fe é a nosa forza moral.
Crenza en 1 Deus dános 1 Fe.

As crenzas, o fundamento moral sobre o que se constrúe a vida.
Axúdanos a entender por que vivimos.

Crenzas: Scroll 1 The Foundation of 1 Fe.

Custodian Guardian Creences:
Ahí está 1 Deus quen é El e Ela
1 Deus creou 2 Universos e seleccionou á
Humanidade para ser o custodio do Universo físico
A vida humana é sagrada desde a súa
concepción e hai a obriga de multiplicar
Os humanos deben buscar e adquirir coñecemento para logo aplicalo

Law Giver Manifest substitúe todas as mensaxes anteriores 1 Deus
enviado

Os números son importantes e 7 é
divino Hai un máis alá e hai anxos

Afirmación Oración

1 Deus está esperando para saber de ti

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Quere
afirmar as súas crenzas:
Ahí está 1 Deus quen é El e Ela

1 Deus creou 2 Universos seleccionando aos humanos para ser custodios
do Universo físico

A vida humana é sagrada desde a súa concepción e hai a obriga de
multiplicar
A humanidade é buscar e adquirir coñecemento e logo aplicalo
Manifesto Law Giver substitúe todas as mensaxes anteriores 1 Deus
Os números enviados son importantes e 7 é divino Hai un máis alá
e hai anxos para a gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade
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Afirmación 1
Ahí está 1 Deus ¡quen é El e Ela!
Crenza en 1 Deus é absoluto, sen exencións. Ao longo de miles de anos 1
Deus enviou repetidamente esta mensaxe. 1 Deus deixou claro para o
humilde escriba o compromiso ou a desviación é inaceptable e tratarase o
día do xuízo.
1 Deus agarda respecto! Polo tanto idolatrante 1 Deus é absoluto, sen
exencións. Ter outros ídolos é irrespetuoso.1 Deus responsabilizará ás
persoas irrespetuosas, na vida e no máis alá.
Aconsellar: Non te enfades 1 Deus!

Amar e adorar falsos ídolos é insultante 1 Deus. 1 Deus quere que a
humanidade demostre que percorreu o camiño evolutivo o suficiente para
resistir aos falsos ídolos. As efixies de falsos ídolos non se deben empregar
no culto relixioso. Desmonta os seus símbolos, santuarios e lugar de culto. 1
Deus está a ver.
Os falsos ídolos son persoas vivas ou mortas, criaturas ou outras cousas cuxa
efixie ou imaxe son idolatradas. Falsos ídolos: Cruces, un home en cruz, unha
persoa con sobrepeso, líderes de culto, mensaxeiros (fillo de Deus, mesías,
profeta), a súa nai, santas (mártir), a metade da criatura a metade humana,
señores da guerra, plantas, animais, paisaxe (covas, formación de rochas),
elementos (vento), ou obxectos que flotan polo universo físico

(sol, lúa, planetas), famosos (creacións multimedia)...

Cando idolatras, oras ou adoras, hai unha opción: 1 Deus !!
Dentro 1 Deus é o positivo El e o negativo Ela.

Cando 1 Deus creou o universo físico positivo El e negativo
Ela separáronse. Por esta separación1 Deus creou o desexo
de El positivo e Ela negativa de unirse (compañeiro),
completándose mutuamente tornándose enteiros.
A integridade é necesaria para a supervivencia das especies. A supervivencia das
especies é primordial.
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1 Deus quen é El e Ela crearon a El e a ela iguais. El e Ela eloxíanse
mutuamente e necesítanse para ser completos e para a supervivencia das
especies. Cando humanos El e Human She xúntanse, están nun estado de1
Deus semellanza. Isto non é posible para a "Discapacidade sexual afectada
(abusador de nenos, sexo confuso, mesmo xénero). A discapacidade sexual
atópase en corentena para protexelos e protexer aos nenos.
El está maltratando ou ferindo. Ela está maltratando ou ferindo 1 Deus (1 parte
de Deus). Ela está maltratando ou ferindo. El está maltratando ou ferindo 1
Deus (1 parte de Deus). Non maltrates nin fagas dano 1 Deus!

El e ela compiten entre si no traballo, na casa ou na comunidade que
invierten os modelos de rolos está mal. El, Ela compite entre si, a
marcha atrás de Roll é contradicción incorrecta 1 DeusDeseño.

1 Deus's
Deseño:

El e Ela establecer unha familia!

El é pai, provedor, protector.
Ela é nai, coidadora, ama de casa.

El e ela un partido feito no ceo!
Debe facer:
Idolatre, rezar e adorar 1 Deus. O único, tanto el coma ela.
Custodian Guardian axuda ás persoas equivocadas a atopar e idolatrar,
rezar e adorar 1 Deus! (Nota! Usa a oración do desafío) Os gardiáns
custodios reformados e agora son axudados a descartar e reciclar todo o
que lles recorda aos "falsos ídolos" do pasado. 1 Deus está a ver!

As efixies de falsos ídolos non deben usarse no culto relixioso. 1 DEUS
quere que a humanidade demostre que evolucionou o suficiente. Resistir aos
falsos ídolos e desmontar os seus símbolos, santuarios e lugares de culto.

Non hai lugar para falsos ídolos. Hai que evitalos.
Non ores, apoies nin mostres admiración por falsos
ídolos.As famosas son o novo tipo de falsos ídolos.
O máis reprobable é a idolatría dos famosos.
As efixies de falsos ídolos non se usan no culto relixioso.
Estes símbolos pagáns son desmantelados (recicla todas
as efixies de falsos ídolos esculturas, imaxes dixitais,
xoias, fotos, fotos, publicacións, estatuas ...).
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Demolir todos os falsos ídolos lugares de culto (Catedrais, igrexas, conventos,
mesquitas, mosteiros, santuarios, templos e sinagogas). Recicla os materiais de
construción para refuxios para persoas sen fogar e outros necesitados. 1 Deus
está a ver!
Edificios, rúas, cidades que reciben o nome de falsos ídolos:renomealos.
Rituais (cancións, música, baile), adorando a falsos ídolos, 'Remata'.
Nota! Non se debe ver a un mensaxeiro relixioso como un
ídolo. El ou ela é o entregador dunha mensaxe importante.
Nada máis nada menos.1 DeusOs mensaxeiros deben ser
respectados.
1 Deus é tanto el como ela! El e ela deben cumprir os modelos estándar de
rolos da comunidade.A marcha atrás é contraditoria 1 DeusDeseño,
comportamento non aceptable.

He e Ela compládanse, necesítanse mutuamente para ser completos e
sobrevivir ás especies. Cando os humanos El e Ela se xuntan, están nun
estado de 1 Deus semellanza. Isto non é posible para a discapacidade sexual
afectada (abusador de nenos, mesmo xénero, xénero confuso).
El e ela únense a Holy Matrimony para formar
unha familia. Cumprindo o seu destino.
El, ela establece unha familia!

É pai provedor, protector. É nai coidadora, creadora de fogares.

Non hai apareamento, non hai santo matrimonio, non hai unha familia, non hai
convivencia nin hai crianza de fillos por discapacidade sexual. Están en
corentena para protexelos a eles e aos nenos.
As persoas teñen discapacidade sexual por causa da aberración xenética. É normal
sentir noxo ou repulsión cando se enfronta a un individuo con discapacidade sexual.
A súa discapacidade infunde ira ás persoas normais. Porque consideran que son
unha ameaza para os nenos e as especies. Están en corentena(custodia protectora)
para protexelos da rabia da comunidade, da violencia. Tamén para protexer á
comunidade do seu comportamento antinatural.
1 Deus deulle á xente normal este instinto de protexer a nosa especie. Os pais
teñen o deber de manter aos nenos afastados da discapacidade sexual. Pais
que apoian o matrimonio do mesmo xénero. Son depravados non aptos para
ser pais. Custodian Guardian evita a vergoña, pais depravados.

El e ela son iguais (Regra 7_7) representado nos comités de gardiáns
custodios (Klan, Orackle). Como deberían estar en todas as comisións.
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1 Deus creou El como fillo e Ela como filla. Isto fai de cada He un fillo
de 1 Deus e cada Ela unha filla de 1 Deus. Calquera que diga ser o
único fillo de 1 Deus é, Falso.
1 Deus Oración

1 Deus está esperando para saber de ti

querido 1 Deus, Creadora do máis fermoso
Universo Nai e Pai do Universo
1 só ídolo para o meu culto
Comprométome a non ter outros ídolos

Evitarei todos os ídolos falsos e reciclaré os seus
símbolos. Intento rehabilitar todas as almas equivocadas
para a gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade

Amosa a túa adoración polo Creador

Desafío Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde gardián fiel gardián (1st nome) Solicita axuda para
converter aos infieles ignorantes Axude aos infieis a conseguir o
1 Deus 1 Fe 1 Crenza da igrexa Grazas por esta experiencia de
estar involucrado nun desafío que me esforzo por facer máis
desafíos

Para a Gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase cando se enfronta a un infiel ignorante

Tal e como está escrito, será
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Afirmación 2
1 Deus creou 2 universos e seleccionou á humanidade para
converterse en Custodio do universo físico.
Cando 1 Deus creou o Universo dividiuse en 2 partes: o "Universo físico"
(PU) e o "Universo Espiritual" (SU). A nosa Alma viaxa (Reencarnación)
entre ambos Universos para acabar quedándose no "Universo Espiritual"
como Anxo (Inmortalidade). O noso corpo vive na "PU". A inmortalidade
do corpo prodúcese por aparearse, multiplicarse e ter, criando fillos.
1 Deus creou "Estrelas do Sol" pulsante, brillantes e ardentes. Estas estrelas solares
deron a luz a planetas que orbitan creando sistemas solares. Vivimos nun sistema solar
chamado "Destino" nun planeta chamado "Terra" a nosa casa.

1 Deus creou o Universo físico lixeiramente imperfecto. 1 Deus creou
un ciclo de 'Comezar, rematar, reciclar'(BER). Todo no Universo
físico en expansión ten un principio e un final, reciclándose as
sobras. Esta imperfección e o ciclo "BER" levaron á creación de
"Evolución".1 Deus creado, "Evolución" para garantir que os seus
cambios continuos acontecen no Universo. A humanidade ten que
aceptar que o cambio está en curso, sempre. Evolution opera usando
"Proba e erro" para afrontar desafíos. A humanidade debería
"plaxiar" a evolución.
Nota! 1 Deus non cobra dereitos de autor. Os humanos tampouco deberían
(avaricioso, parasito, depredador, aproveitador) SEÑORITA R6 !

Todo o que forma parte do ciclo BER recibe unha parte da Alma Orixinal. A Alma
mantén ao Universo conectado e en contacto 1 Deus. 1 DeusOs procedementos
utilizados á hora de crear ambos Universos guíanos sobre cales son os
procedementos que se aplican á vida. Segue 1 Deusexemplos!
1 Deus creado polo deseño dun Universo imperfecto. Debemos aceptar que
nada é perfecto (a perfección non é posible). Perfecto é un abstracto, irreal.O
perfecto dunha persoa é o imperfecto doutra persoa
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1 Deus creou o Universo físico en 6 días, o día 7 foi un día de descanso.
1 Deus pon o exemplo de traballo 5 días o día 6 avalía o teu traballo, completa calquera
traballo inacabado, planifica o traballo das próximas semanas. O día 7 o descanso goza da
vida ten un divertido día, orar, socializar, visitar unha reunión.

1 Deus creou "Evolution" para garantir que os seus cambios continuos acontecen
no Universo. A humanidade ten que aceptar que o cambio está en curso,
sempre. A evolución opera axustándose ao cambio e ás imperfeccións.A
humanidade debe empregar Evolution como mentor.
1 Deus deu todo na "PU". un instinto de supervivencia.Cando a química tiña
razón, Evolution expandiuse (evolucionado) o instinto de supervivencia á
intelixencia. A capacidade de facer eleccións, lóxica, razón, ..

Evolución 1 O milagre de Deus !!!!!!!
A "PU" en expansión necesitaba "Custodio".

1 Deus buscou e atopou un planeta que evolucionou
máis que ningún outro. Planeta 'Terra"noso"Casa'.

∞

Para ser o custodio do universo, unha especie necesita unha
comprensión matemática. 1 Deus creou unha nova especie na Terra,
que tiña esta capacidade, entendendo: Os humanos (nós, ti).

1 Deus creou 3 especies (Carreiras) versións. Evolution evolucionou
descaradamente 1 máis. Africano, mongol, europeo e evolucionado.1 Deus está
feliz con 3 + 1 Carreiras. Mantéñase 1 Deus feliz, aplique: "Integridade racial".
'Integridade racial'! As
carreiras 3 + 1 son iguais
pero diferentes.

As razas mixtas son un insulto 1 Deus! As razas mixtas socavan 1 Deus
deseño. Estar orgulloso da túa carreira é aparear e multiplicar dentro da
túa carreira:Integridade racial! ! !
1 Deus creado o día 6 a humanidade para converterse en Custodio do
Universo Físico. 1 Deus espera que a humanidade sexa a custodia do hábitat
local e do medio ambiente máis amplo. Isto aplícase ao noso planeta, á lúa e
a todo o demais do universo físico.
O Universo continúa en expansión, así como a Humanidade debería facelo. 1
Deus quere que a humanidade se aventure ao espazo (explorar, colonizar) e máis
alá do noso sistema solar que abarca todo o Universo físico.
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Para cumprir o noso "Destino", ten que haber un contrato de "Matrimonio Santo", para
despois combinarse e multiplicarse. O crecemento demográfico, a exploración espacial e a
colonización son o "destino" da humanidade.

Para ser custodio cómpre coidar, comprender e harmonizar co
hábitat local e o maior ambiente. A humanidade é entender o
ecosistema interdependente. "Cambiamos 1 cousa e a evolución
responderá cambiando todo o dependente
(ecosistema) sobre a 1 cousa '.

Actualmente o desempeño de Humanity como Custodian é
pobre. 1 DEUS está consternado! Seres humanos que son
responsables de facer 1 DEUSA creación máis fermosa do
Planeta Terra enferma, invivible, será rehabilitada:
SEÑORITA R7

Tolerancia cero a Contaminante:

Aire ~ Solo ~ Auga e Espazo !!!
Malgastar recursos e enerxía para o consumidor inútil "Lixo" e o
ocioso "Lecer" é Pare! Recursos, enerxía e "saber facer" destinaranse á
exploración espacial, á colonización e ao destino da humanidade! A
educación é reorientar.Comprensión: o medio ambiente Evolución,
viaxes espaciais, o universo físico imperfecto en expansión. É o novo
foco.

Debe facer:
Respecto 1 Deus's deseño do Universo imperfecto cambiante. Acepta que o
cambio é constante e que nada é perfecto. Segue 1 Deusdeseño!

Estuda, aplica o ciclo de 'Comezar, rematar, reciclar'(BER).
Observa 'Evolución'como se adapta e sobrevive por imperfección e
singularidade. Sempre pensas en "Causa e Efecto'* antes de actuar.

* O universo físico usa a causa e o efecto. A pequena escala, calquera cambio a un ecosistema
local ten un efecto noutras partes do ecosistema.
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Causa: Usando "insecticidas químicos".
Efecto: Altera a cadea alimentaria reduce a polinización das plantas, creando mutacións,
converténdose nun risco para a saúde humana.

Acción: Substitúe o produto químico por insecticidas naturais.

Causa: Enriquecendo uranio!
Efecto: Radiación mortal, a maior ameaza para a supervivencia humana.

Acción: Pare a investigación nuclear! Pecha instalacións nucleares! Pecha
uraniumines! Cage Nuclear Scientist,SEÑORITA R7.
Causa: Queimando carbón!

Efecto: Asfixiando a humanos e animais! O maior risco para a saúde humana.
Acción: Deixa de queimar carbón! ¡Pecha as minas de carbón!SEÑORITA R7 todos os traballadores das
minas, propietarios de minas, transportistas de carbón, queimadores de carbón !!!!

Causa: Cultivos transxénicos crecentes!

Efecto: Cambia a xenética de toda a cadea alimentaria creando mutacións.
Interferindo con1 Deusdeseño! A maior ameaza para o deseño humano.
Acción: Shire destrúe cultivos e abrasa o solo durante 3 anos. Cage GM
Científicos, produtores de sementes, produtores de sementes!SEÑORITA R7

Causa: Consumerismo creando lixo!
Efecto: Solo contaminante, auga; alimañas, pragas de insectos; emisión de gas!

Acción: Deixar de producir, mercar desbotables e non esenciais (Lixo)

Causa: Violencia cara á vida (humano, animal), Medio Ambiente!
Efecto: Miseria, sufrimento, feridas, morte e destrución.
Acción: Deixa a violencia e persegue aos Culpables. SEÑORITA R1-7

Causa: Capitalismo!
Efecto: Corrupto, elitista, en xusto, egoísta, apartheid de riqueza, anti 1 Deus!

Acción: Gaiteiros, SEÑORITA R6. Confiscar activos de propiedade privada.
Converter aCROn (Community Run Propiedade sen ánimo de lucro)!

Causa: Comunismo!

Efecto: Corrupto, incompetente, en xustiza, anti 1 Deus!
Acción: Substitúe o goberno por candidatos elixidos de elección múltiple.
Substitúe as entidades estatais porCROn !

Causa: Tiranía hereditaria!

Efecto: Corrupto, incompetente, inxusto, apartheid da riqueza, anti 1 Deus!
Acción: Substitúe a tiranía por candidatos elixidos de elección múltiple.
Substitúe o apartheid da riqueza pola xustiza social eCROn !
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Causa: Canibalismo!
Efecto: Clonación, transplante de órganos de fluídos corporais, creando monstros!

Acción: Deixa de clonar, transfusións, transplantes!

Vive en 'Harmonía' cos teus arredores ...
Ser custodio do universo implica 'Exploración espacial
'. A exploración espacial leva a '¡Colonización espacial!
Ambos son o Destino da Humanidade.
Necesidades de colonización espacial 'Crecemento demográfico'! O crecemento
demográfico prodúcese 'Santo Matrimonio ', aparellándose e multiplicándose! Nota! Non
se aplica á discapacidade sexual (confuso, do mesmo xénero, ..) aflixido.

O Universo 2 en expansión necesita máis Custodios e Anxos. Deixe
que nada interfira na misión de experiencia vital da súa Alma.

Celebra: 08.1.7. Día do Universo(NAtm)!
Na túa reunión local. Custodian Guardian tamén usa o
Gathering como centro para os deberes de custodia.
Custodian Guardian usa a súa reunión local como centro para as tarefas de
custodia. Acción e actividades, comezando pola familia, a comunidade ,.: Acción
ambiental favorable, actividades relativas ao cambio climático, ecosistema, fauna,
vexetación, supervivencia humana. Accións pro violencia, actividades, denuncia de
violencia contra persoas, animais, medio ambiente,vixilancia veciñal. Accións sen
ánimo de lucro, actividades, establecemento de CROn, promocionalas e usalas.
Xestión do tempo pro new age. Pro responsabilidade, condena obrigatoria, vida.
Pro educación gratuíta, asistencia sanitaria gratuíta, voluntariado, salario mínimo
semanal.

Anti: capitalismo, comunismo, queima, canibalismo, carbón, cruceiros, lixo,
modificación xenética, inmoralidade, lixo, comida lixo, chumbo, plástico,
contaminación, turismo, uranio, apartheid da riqueza.

Para todas as actividades, o Manifesto Law Giver é a nosa guía.
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Universo Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Grazas
por seleccionar a Humanidade
Comprométese a ser custodio do planeta Terra

Comprométese a colonizar o Universo e ser o seu custodio.
Pide axuda para cumprir o destino da humanidade para a
gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase cando é necesario e o día do Universo.

Antes da colonización espacial vén a exploración
espacial. Cada provincia constrúe e pon en órbita un
porto de exploración espacial'(SXp)..Toda a
exploración iníciase a partir do SXp's.
A exploración espacial e a colonización precisan regras (leis): S> X Leis 1 (espazo
interior), S> X Leis 2 (espazo exterior)! Un xulgado de exploración espacial (S>
XC) que os fai cumprir. As decisións S> XC son vinculantes para todas as provincias !!!

S> X Leis 1 (Espazo interior)
A exploración espacial, a colonización necesitan regras (leis)

que son confirmados e executados por un xulgado de
exploración espacial (S> XC). Leis do espazo interior (1) atender
ao espazo terrestre e á lúa terrestre.

Lei de corentena SX
Nada se pode traer de volta á Terra. Todo o traído de volta do
espazo está posto en corentena nun porto de exploración
espacial (SXp). As persoas implicadas en incumprir esta lei
conseguen, SEÑORITA R7

Lei de satélites SX
Todas as provincias teñen dereito á privacidade. Os satélites
doutras provincias invaden esta privacidade. Os satélites
estranxeiros nun espazo interior das provincias son confiscados,
desmantelados e poden ser destruídos.
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SX Moon-Law
A Lúa das Terras ten límites para a minería, a colonización e a
militares. As persoas implicadas en incumprir esta lei conseguen,
SEÑORITA R7 Provincia (s) implicados na infracción desta lei teñen
o seu "SXp'pechado durante 70 anos. Todos os equipos
empregados que incumpren esta lei son confiscados, divididos por
partes iguais polas provincias honestas.

S> X Leis 2 (Espazo exterior)
Leis do espazo ultraterrestre (2) atender a exploración e colonización do planeta.

Son confirmados e executados por un xulgado de exploración espacial.

Lei de exploración SX
1st XC (1st Reclamación de exploración) dun planeta ou lúa vai a unha provincia que
constrúe unha base tripulada permanente. 1st XC ten dereito a 1/7 dun planeta. 1st o
demandante divide o planeta en 7 áreas, escolle 1 das áreas. 2nd
o demandante escolle 1 das 6 áreas restantes ... a 7th o demandante obtén a última
área. Unha vez escollidas, non se poden cambiar as áreas.
Cambiar de área está a romper 1st Lei XC. Unha provincia culpable perde o dereito a explorar
o planeta durante 70 anos. Todos os equipos empregados para esta actividade criminal son
confiscados e divididos por partes iguais polas provincias honestas.As persoas implicadas
neste crime conseguen SEÑORITA R7

Lei da Lúa dos Planetas SX
Unha lúa de planetas(s) pertence á provincia que 1st constrúe unha base tripulada nel
(aplícase a cada lúa). Non se comparte con outras provincias. Cando unha base lunar
queda sen uso(por descoido, ..) calquera outra provincia pode moverse reclamando a
Lúa. Unha lei culpable incumprindo a lei lunar, unha provincia culpable, perde o dereito
de explorar o planeta da lúa durante 70 anos. Todos os equipos empregados para esta
actividade criminal son confiscados e divididos por partes iguais polas provincias
honestas. A xente que incumpre consegueSEÑORITA R7

Leis incompatibles do espazo interior e exterior SX:
Lei SX EarthMoon (espazo interior) non se aplica a outras lúas do planeta
colonizadas (espazo exterior)!

Leis compatibles co espazo interior e exterior SX:
Dereito da corentena SX (espazo interior) aplícase a todos os Planetas
colonizados (espazo exterior)! Satélites SX' Dereito (espazo interior) aplícase a
todos os Planetas colonizados (espazo exterior)!
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S> XC (Tribunal de Exploración Espacial)
A exploración espacial, a colonización necesitan regras (leis)

executor dun xulgado de exploración espacial. A lei de
exploración e colonización espacial de S> XC defende.
As decisións S> XC son vinculantes para todas as provincias !!!

Este xulgado ten 7 xuíces (1 de cada provincia). O xuízo prodúcese por
votación secreta e por maioría. Mínima maioría 4 de 7. Non hai recurso.
Leis do espazo interior (1) atender ao espazo terrestre e á lúa terrestre. Leis do
espazo ultraterrestre (2) atender a exploración e colonización do planeta.

Se a Provincia incumpre unha lei de exploración espacial que é procesada. As
persoas implicadas son procesadas. O equipo usado no crime é confiscado e
entregado ás provincias honestas (partes iguais).

A lei que dá xustiza é a regra en todas as partes do Universo físico. Os
gardiáns dos custodios do universo agradecen 1 Deus por crear o Universo
máis fermoso e facer da Humanidade a súa custodia.

Pola gloria de 1 Deus e o ben da Humanidade !!!
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Afirmación 3
A vida humana é sagrada dende a súa concepción e hai a obriga
de multiplicar.
Comezouse o enlace de esperma HE cun ovo de SHE (vida humana).

A vida humana é sagrada polo tanto, ten que estar protexida das ameazas físicas,
do mal moral. Interromper un embarazo(Aborto) está matando é anti 1 Deus. O
aborto é o delito máis malvado e covarde que pode cometer un humano !!!
SEÑORITA R7
Ameazas (Perigos) para o benestar e a supervivencia da humanidade proveñen de
depredadores humanos (proveedores de adicción, agresores, abusadores de nenos,
xénero confuso, mesmo xénero, asasinos, contaminadores, aproveitadores, ..). A
comunidade ten o deber de conter estes perigos. Os pais e educadores teñen aquí
un deber especial.
Execución dunha matanza planificada dunha vida humana (Aborto, asasinato, pena
de morte). Matando xa sexa polo goberno, os militares, os loitadores pola liberdade
(Separatistas), falsos cultos relixiosos (Terroristas)Os delincuentes, a aplicación da
lei ou a vinganza civil son anti 1 Deus. Toda persoa ten o deber civil e moral de
garantir que todos os asasinos sexan procesados.

Tolerancia cero a matar! ! !
Matar a unha persoa é imperdoable !!!

Matando rabios 1 Deus !!!
Autoinfligido matar (eutanasia, suicidio) un sinal de mente débil e espírito débil.
Unha experiencia vital para a Alma. Non interfira a menos que haxa perigo para os
demais. 1Deus manexará isto o día do xuízo. Axudar a unha persoa a matarse por si
mesmo é aceptable sempre que o tribunal correspondente acepte que existe un
desexo de morte. O sufrimento grave é a tortura(unha mascota é eutanizada un ser
humano non merece menos). Remata!
Outros perigos para o benestar e a supervivencia da vida humana proceden de:
Clima, (demasiado frío, moi quente, demasiado seco, moi
mollado, ..) use roupa de protección e abrigo. Os individuos,
Shire e a provincia deben traballar xuntos. A falta de vivenda é
un fracaso comunitario, vergoña!
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Depredadores de criaturas, (cans, mosquitos, quenllas, serpes ..)
a conciencia e control da comunidade é esencial. A Comarca ten
que actuar con responsabilidade. Os individuos teñen que estar
atentos e usar o sentido común.

Modificación xenética, (bacterias, aves, encima, fungos,
insectos, mamíferos, sementes, virus, ...) insultante 1 Deuses
'Deseño. O GM cambia o ecosistema e a cadea alimentaria.
Deter "GM" investigar, medrar, procesar investigadores,
produtores. SEÑORITA R7

Depredadores microscópicos, (bacterias, fungos, xermes,
virus, ..) son unha ameaza furtiva pero poden ser as máis
perigosas. Limpeza, limpeza, inmunización, dieta, hixiene
persoal, corentena, controis de saúde de persoas e animais,
"Axudas". Os pais, educadores, Shire e a provincia deben
traballar xuntos.
Contaminación, (desbotables, residuos nucleares, envases, queimas:
carbón, gas, petróleo, uranio; residuos tóxicos ..)está contido. Pecha o
carbón, uraniumines, reduce o petróleo e a combustión de gas.Procesar
SEÑORITA R7 Quemadores e mineiros de carbón, mineros de uranio e
produtores de residuos nucleares.

Mala dieta, nada malsano (alcohol, carbonatado,
doce, ...) beber, nada malsano (GM, fabricado)
comida. Perseguir aos provedores de bebidas e alimentos non
saudables. Comarca e provincia deben garantir que todos teñan
auga potable e comida para comer.Unha comunidade con xente con
fame ten sede é unha comunidade fallida. Non deixes que a túa
comunidade fracase.

Protexa a vida humana de perigos e ameazas !!!
Multiplicación
Para a supervivencia das especies, unha persoa ten un axuste físico, mental e emocional 1
Deus o deber de aparearse e multiplicarse. O apareamento, a multiplicación é necesaria
para establecer unha familia. Non facelo é unha ameaza anti social (supervivencia)

á Comunidade. O celibato é anti 1 Deus.

Un propósito principal para vivir é aparearse e multiplicarse. Non facelo é
vivir unha vida fracasada. Inaceptable para 1Deus e comunidade.
A supervivencia das especies é primordial.
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A supervivencia comunitaria pode ditar a multiplicación forzada. Inseminación
artificial pero sen modificación xénica. Unha persoa non necesita aparearse para
multiplicarse.

O apareamento e a multiplicación
dentro dunha unidade familiar é o
xeito máis exitoso e beneficioso de
estar á altura do deber e do destino
dunha persoa. A comunidade apoia a
unidade familiar.
As comunidades que funcionan ben utilizan a unidade familiar e as regras relixiosas para
multiplicarse. The Shire ofrece asistencia médica gratuíta desde a concepción ata a
morte e educación gratuíta para nenos e persoas maiores 'SmeC' (Complexo de
educación médica Shire). Comarca, fogar de familias, tradicións, dialecto ...

A selección pasada de 'Noivos e noivos' dependía de: elitismo, avaricia,
luxuria. Isto levou á endogamia (indesexable). A selección de noivos pola
comunidade é mellor.Durante o seu 1 ano "CE" (Emerxencia comunitaria)
servizo cada 17 anos SHE e 18 anos HE son avaliados (capaz de
multiplicarse, capaz de criar, integridade racial, diversidade provincial) e
seleccionado para realizar un contrato de "Santo Matrimonio" (HM).

O contrato 'HM' permite a 1 He e 1 She aparearse e
multiplicarse. O contrato do "Matrimonio Santo" ten un
comezo e un final. Comeza o día da voda asinando.
Remata cando o menor ten 14 anos.Incumprir o
contrato (Adulterio ..) é criminal. SEÑORITA R4-R5
Non hai "HM" para abusador de nenos, do mesmo xénero, xénero confuso.
As parellas do mesmo sexo, as persoas transxénero que conviven non son unha unidade familiar.

Non poden criar fillos. Un agresor de nenos, do mesmo xénero e nenos
confundidos que crían un xénero cometen un delito (abuso de nenos) SEÑORITA R7

Aparellamento, multiplicación fóra do "Matrimonio Santo' é "Trashy". Os pais
trashy soltan aos seus fillos. Os nenos están dispoñibles para adopción.
Poligamia (unha persoa ten máis de 1 cónxuxe) é un comportamento humano primitivo
e inaceptable como un crime, un animal. Os matrimonios en grupo son depravación, un
delito inmoral (Adulterio). SEÑORITA R4-R5
Parellas que non poden multiplicarse (problemas de saúde) converterse en pais de acollida.

Pode clasificarse para adoptar. Non se aplica á discapacidade sexual (abusador de
nenos, mesmo xénero, xénero confuso) aflixido.
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Hai 4 ameazas importantes para o "Santo Matrimonio", o egoísmo, o
adulterio, as adiccións, a discapacidade sexual e a pornografía. A forza
moral supera estas ameazas. Pois os nenos e o eu teñen forza moral.

Xúntate e multiplícate para sobrevivir ás especies.
Debe facer:
A concepción é 1 Deus's maior Milagre! Matanza
(aborto) o Unborn é o crime máis atroz do
Universo. O maior insulto a 1 Deus!
Nota! O aborto é unha execución. SEÑORITA R7
Falsos: Ambientalista que quere protexer a vexetación, a vida salvaxe pero o apoio, o
aborto son falsificacións. Os activistas polos dereitos dos animais que apoian o aborto
son falsificacións. Shun Shame them! Amosa o teu noxo(non violento).

Tolerancia cero ao aborto, pena de morte!
Rendición de contas na vida e no máis alá!
As execucións están previstas para a matanza (SEÑORITA R7) xa sexa por
goberno, militares, criminais, loitadores pola liberdade (separatistas, terroristas),
cultos relixiosos caducos (cristiáns, hindús, musulmáns, israelís), aplicación da lei
ou vinganza civil. Trátase de todo perigo, ameaza e crime contra a vida humana
SEÑORITA R7. Os crimes pasados e presentes contra a vida humana son
responsables de 1 Deus o día do xuízo.

Cada persoa ten un 1 Deus o deber de protexer a vida humana :
Predadores humanos (agresores, acosadores, abusadores de nenos, homosexuais, asasinos,
contaminadores, aproveitadores ..)

Depredadores de criaturas (cans, mosquitos, quenllas, serpes, ...)
Depredadores microscópicos (bacterias, fungos, xermes, virus ..)

Predadores de riqueza (depredadores parasitos, propietarios estranxeiros ..)
Clima (demasiado quente, demasiado frío, demasiado seco, moi mollado ..)

Mala dieta (sen bebida, bebida pouco saudable, sen comida, comida pouco saudable ..)

Estupidez (adiccións, queimas, lixo, contaminación, imprudencia, ..)

Adiccións (alcohol, adrenalina, apostas, compras, fumar, ...)
Contaminación (aire, solo, espazo, auga)
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Cada persoa ten un 1 Deus o deber de "Deter a tortura do goberno, as
execucións (asasinatos, pena de morte)'. Estes gobernos cos seus
empregados participantes son substituídos, procesados, SEÑORITA R7
A violencia doméstica é inaceptable, a comunidade ten o
deber aquí. Denuncia todas as violencias domésticas que
observes. Comproba se a comunidade está tomando
medidas.Detén a violencia ~ Comeza na casa

Cada persoa ten un 1 Deus o deber de vivir san (dieta saudable, libre de
contaminación, manterse en forma, auga potable limpa, roupa de
protección e refuxio ..). A comunidade necesita facelo posible.
Existe unha 1 Deus dada a obriga de aparearse, multiplicar.
Para cumprir esta obriga, El e ela entran nun contrato de "Santo
Matrimonio". O matrimonio, o matrimonio sagrado non se aplica
ao mesmo xénero nin ao xénero confuso.
O ritual de apareamento do mesmo xénero é anormal, depravado, noxento e
revoltoso. Unha ameaza para a especie.A agresión infantil, o mesmo xénero e o
sexo confuso son discapacidades (sexual) que son unha ameaza para a especie
humana. Por iso faise necesario poñer en corentena(illar) estas ameazas.
Parellas do mesmo sexo que viven xuntas fóra de "SQC" (Composto de corentena
sexual) é inmoral, depravado. O mesmo xénero, o confuso tratamento dos nenos é
o abuso de nenos, un delito a ser procesado,SEÑORITA R7

Apoiar o concepto de unidade familiar e vida comunitaria. Para a noiva, a
selección do noivo usa "CE"(Emerxencia comunitaria) servizo. Cada 17 anos Ela,
18 anos El son avaliados (capaz de multiplicarse, ser pai, integridade racial,
diversidade provincial), seleccionado para realizar un contrato de "Matrimonio
Santo. Incumprir contrato (Adulterio ..) conseguir SEÑORITA R4-R5
Custodian Guardian apoia aos nenos que crían
colectivamente por pais, médicos, profesores e voluntarios
maiores. Ela asiste (obrigatorio) antes, durante o embarazo e
despois de que o recentemente nado chegase un "SmeC" (ver
Shire)! Está nunha lista de 6 días, así como médicos,
profesores e voluntarios maiores.
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Celebra

02.1.7. Día de flor(NAtm)

A vida humana Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Grazas
por crear a Humanidade
Comprométome a protexer a vida humana desde a concepción

Comprométome a conter e castigar calquera ameaza para a vida humana

Comprométome a aparellarme para multiplicar a colonización do espazo de
supervivencia para a gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase cando é necesario.

Tal e como está escrito, será
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Afirmación 4
A humanidade é buscar e adquirir coñecemento que aplicalo.
O centro de control central do corpo humano sagrado é un cerebro. O
cerebro dálle á humanidade intelixencia única, imaxinación,
pensamento abstracto e habilidades para resolver problemas.
A capacidade de absorber o coñecemento e aplicar o coñecemento.

1 Deus quere
a humanidade

a:

Buscar coñecemento
Obter coñecemento
Aplicar coñecemento

O día do xuízo o 1st pregunta 1 Deus pregunta: Explica o que sabes
- cornisa que unha persoa acumulou continuamente e como se empregou
este coñecemento en beneficio do hábitat local e de todo o ambiente.
1 Deus quere que adquiramos coñecemento e apliquemos o coñecemento dende o berce
ata a cremación.

Buscar coñecemento significa querer saber, aprender, experimentar ... Buscar
coñecemento de: Pais, educadores, libro, Manifesto Law Giver, mentores,
internet ...

Gañar coñecemento significa educarse, adquirir
habilidades e experiencias vitais. Obter coñecemento
de: Estudar, preguntar, ler, escoitar, observar,
proxectos, probas e erros, ensinar mentorización ...
Aplicar coñecemento significa ensinar aos demais, adestrar
aos demais e compartir experiencias vitais cos demais.
Aplicar coñecemento a través de: ensino, aplicación,
conversión, uso, utilización ...
Custodian Guardian cre que a mellor forma de "buscar, gañar e aplicar coñecemento"
é mediante o método "Aprender e ensinar" (1st aprender e logo ensinar).

Unha vida exitosa consiste nunha aprendizaxe continua, ensinando gañando
experiencias vitais. Toda a vida!
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Ciclo vital de aprendizaxe e ensino:
Un humano está crecendo na súa nai para ser útero. O feto
en crecemento aprende para escoitar e recoñecer as voces
dos seus pais. Os paisensinar falando, lendo, berrando,
cantando, facendo música, rindo, introducindo os sons das
mascotas. Un feto gaña o seu 1st experiencias vitais. Os pais
gañan o seu 1st experiencia na crianza.
Cando asisten a estudantes de educación pública gratuítos de Shire e Provincial

aprender a través do estudo, a comprensión, a comprensión e a repetición.
Os aprendices rápidos ensinar (asistente educador) os que aprenden lentamente.

No traballo todos os traballadores son adestrados e reciclados. Traballadores máis
coñecedores e experimentados axudan na formación e reciclaxe.

A misión dunha Alma consiste en acumular experiencias vitais da nosa vida.
É o teu deber axudar á túa Alma. Buscar, obter e aplicar coñecemento leva a
experiencias vitais. Destino, opcións máis experiencias vitais.
Experiencia de vida do destino: Un accidente que ameaza a vida (caendo desde
unha gran altura). Unha experiencia vital que nunca se esquece.

Experiencia vital elixida: Unha persoa decide facer paracaídas. Unha
experiencia que nunca se esquece.
Propiedade intelectual, o coñecemento da experiencia en vivo dun individuo
consérvase (propiedade) converterse en inmortal. O enfoque de continuidade do
coñecemento identifica o coñecemento crítico e proporciona métodos para captar
e aplicar a transferencia dese coñecemento. As experiencias vitais deben separarse
entre o traballo e o persoal.
Un coñecemento de vida individual (IP) compártese coa comunidade e a familia. A
participación na comunidade prodúcese a través da educación pública gratuíta.
Compartir significa oral. audio(contar historias), vídeo (amosando), sombreado (as
mans sobre).

Nota! Toda a propiedade intelectual (comercial, privado)
pertence á comunidade (Comarca). A comunidade
proporcionou os medios para que un individuo gañase. A
afirmación de IP "Dereito de autor, dereito de patente" é
roubar á comunidade, un delitoSEÑORITA R6
O intercambio de coñecemento familiar prodúcese a través de fillos e netos.

Compartir significa oral, audio (contar historias), vídeo (amosando), sombreado
(as mans sobre).
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Os gardiáns dos custodios do universo axudan coa guía de estudo. 'Aprende e

Ensinar'método na aprendizaxe e ensinanza continua. UCG apoia a
educación gratuíta do goberno e oponse á educación non
gobernamental. A educación UCG apoia a educación de Shire, provincia:
SmeC 'Complexo de educación médica Shire '.
PHeC 'Complexo educativo hospitalario provincial '.
PDEc 'Centro de emerxencias da defensa provincial '.

CE

'Servizo de emerxencia comunitario '.

Liña de tempo de coñecemento de Custodian Guardian:

Nais e fillos> SmeC (Club recén nacido, escola básica, escola única para nenas,
colexio familiar, club de actividades para maiores) >
PHeC (Única escola de rapaz; Aprendiz, técnico, facultade de liderado;
Campamento de Liderado) >
PDEc (CE, campamento de liderado, selección de parellas) >
Experiencias de vida> Continuidade do coñecemento.

Custodian guardian Education Free é un esforzo combinado de educadores,
médicos, pais, eruditos, voluntarios, persoas maiores e goberno.

Debe facer:
Buscar coñecemento: preguntar, ser aventuras, ter curiosidade, escoitar, observar,
investigar, ler, ver, ..
Adquirir coñecemento: comprender, experimentar, captar, aprender, repetir,
teorizar, comprender, ..
Aplicar coñecemento: aconsellar, facer, guiar, instruír, orientar, mostrar, ensinar

Apoiar: 1st Aprende entón 2nd Ensinar (como: fillo, pai, empregado, líder)
Apoiar: "Complexo de educación médica Shire" (SmeC)
Apoiar: "Complexo educativo hospitalario provincial" (PHeC)
Apoiar: "Complexo de emerxencia da defensa provincial" (PDEc)

Apoiar: "Servizo de emerxencia comunitario" (CE)
Esixe educación gratuíta do goberno desde o berce ata a cremación. É o teu
1 Deus dado dereito! A educación non gobernamental está pechada.

Tolerancia cero a roubar na educación pública!
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O goberno que dá cartos á educación non gobernamental está roubando
na educación pública e tamén insultando 1 Deus. Este tipo de goberno é
eliminado, procesado. Os altos empregados do goberno que facilitan
este tipo de goberno son tan culpables. Perden o traballo, son
procesados.
Cada vez que aprendes algo, escríbea. Máis tarde ensínallo a outros. Preserve
os seus escritos para a continuidade do coñecemento.

Usa a guía de estudo Universe Custodian Guardians. Apoiar o
plaxio na educación. Por que reescribir algo que está ben
escrito. Pola contra, utilízao e expándeo.
Os gardiáns dos custodios do universo non son compatibles coas universidades.

Diga Non a Corrupt, Universidade Elitista. O gardián gardián comeza
como aprendiz. Despois da experiencia laboral continúa estudando.
Promóvete pola antigüidade. Máis experiencia laboral, máis estudo,
máis promoción por..

Propiedade Intelectual (Dereitos de autor, patentes ...)

pertence á comunidade. Lucrar coa propiedade
intelectual é un delito. SEÑORITA R6

Celebra

06.1.7. Día da educación(NAtm)
nunha xuntanza preto de ti!

A vida humana Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Compromisos a buscar, obter
e aplicar coñecemento toda a vida Compromisos de aprender e
ensinar mediante educación gratuíta, Compromisos de traballo para
apoiar a educación pública

Transmita experiencias vitais á próxima xeración Para
a gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase cando é necesario e o día da educación.
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Afirmación 5
O Manifesto do Dador da Lei substitúe todas as mensaxes anteriores 1 Deus enviado.

A través da historia humana a intervalos irregulares 1 Deus escolle a unha
persoa para transmitirlle unha mensaxe á humanidade. 1 Deus está
decepcionado de que a Humanidade non atendeu esas mensaxes. A última
mensaxe é o 'Manifesto do Dador da Lei'. Substitúe a todas as publicacións
relixiosas actuais e pasadas.Polo tanto, estas publicacións obsoletas son
evitadas e non respectadas. O obsoleto implica unha eliminación ecolóxica.
Ignoráronse as mensaxes pasadas. Esta é a última mensaxe antes de que a
Humanidade cambie. Abraza esta mensaxe con todo o teu corazón e alma.
Protexe e aprecie esta mensaxe.

Para garantir que cada persoa teña a
oportunidade de ler, abrazar e comprender o

'Manifesto LawGiver' (L GM).
Corresponde a cada un difundir a
mensaxe. Apunte ao noso sitio web,

www.universecustodianguardians.org

1 Deus está a ver.

A introdución indica como adorar. 1 Deus está esperando para escoitar
de ti, venérate diariamente (Oración diaria). Como aplicar o "L GM". Por
que se escribiu o "L GM". Conversión da moral en goberno ...
1 Fe explícase, o seu símbolo de recoñecemento (heptágono) e a
súa visión. Comezando aXuntanza. Hai unha vista xeral de 7
desprazamentos seguidos dos desprazamentos:

Sc1: Crenzas a base sobre a que 1 Fe está construído sobre!
Sc2: Obrigas o deber das persoas cara a 1 Deus!
Sc3: Privilexios son recompensas por cumprir 'Obrigas'!
Sc4: Fallos son insultos cara a 1 Deus evítanse!
Sc5: Virtudes son comportamentos de estilo de vida establecidos por 1 Deus!

Sc6: Khronicle é o patrimonio da humanidade!
Sc7: Alén onde vai a Alma!

Tal e como está escrito, será
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1 Deus creou o tempo para medir o tempo "Comezar" e
"Rematar" para medir. 1 DeusCiclo: Inicio> fin>
reciclaxe> comezo> fin> reciclaxe ...
1 Deus quere unha nova xestión do tempo.

UCG: Xestión do tempo New Age!
A curto prazo

CG Klock ~ Triángulo temporal ~ Toque de queda nocturno ~ CG Rutina
diaria ~

A medio prazo

CG Kalender ~ Temas de Fun Day ~ Planificador de CG ~ CG
Almanaque Anual
Largo prazo

CG Khronicle ~ CG Continuidade do coñecemento ~
Gardián Klock (CG Klock) para a xestión do tempo a curto prazo, substitúe
a todos os demais reloxos. o día ten 21 horas> 1 hora ten 21 minutos> 1
minuto ten 21 segundos> 1 segundo ten 21 parpadeos> 1 parpadeo ten 21
flashes> 1 flash ten 21 clics.

14 h 12 m 16 s

207 dy 4 dw
S1M8W2

Liña 1: 14 horas, 12 minutos, 16 segundos.
Liña 2: 207 día do ano, día 4 da semana.

Liña 3: Ano 1 - Mes 8 -Semana 2

Triángulo do tempo:
Comezo do día:

O horas Amanecer ~
de 0-7 horas é Primeiro día
7 horas é Día medio ~
de 7-14 horas é Día tarde
14 horas é Atardecer ~
de 14-21 horas é Noite
Toque de queda nocturno obrigatorio de 14-21 h

(CG Klock). O Shire impón o toque de queda
nocturno. Toque de queda nocturno porque o
noso corpo non está pensado para ser nocturno.

CG Kalender, tempo a medio prazo. "Ano estándar" 14 meses (13:
28 días mes + 1: 1 día mes), 365 días. Cada 4 anos: Ano Quattro
(13: 28 días mes + 1: 2 días mes) 366 días.
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Os temas do Día do Diversión serven para que unha comunidade precise celebrar,
avergoñarse e lembrar.

Un planificador de CG debería formar parte da túa rutina diaria.

1 ¡Deus quere vivir en comunidade!
1 Deus quere 7 tribos que viven en moitas comarcas
en 7 provincias. Os humanos que son criaturas
sociais viven, traballan, forman unha familia nunha
comunidade. Propiedade privada

(Capitalismo) é egoísta un Falla, Anti 1 Deus
, Anti comunidade. Vivendas en racimo

e CROn substitúeo.

Propiedade da comunidade ao xeito de Custodian Guardian.

Propiedade privada (comercial), Substitúense
entidades estatais e públicas por CROn (Community
Run Propiedade sen ánimo de lucro). A vivenda
privada substitúese por refuxio comunitario
(Clusterhousing).
Unha comunidade precisa gobernanza, leis, aplicación, equidade, ..
A xustiza é unha necesidade humana. A xente vive en comunidades
con leis(Normas, regulamentos) funcionar, sobrevivir.

Cando aparece unha infracción da lei, atópase a
verdade para establecer culpa ou non. Á culpa
séguelle a condena obrigatoria, a rehabilitación e a
compensación. Nota! ¡Non hai xurados!
1 Deus 1 Fe 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
1 Deus só tanto El como El creador de 2 Universos.

1 Fe só a relixión todo o demais son cultos!
1 Igrexa (UCG) 7 administracións de 7 tribos!

Universo > é o Universo físico!
Custodio > coidador do universo físico!
Gardiáns > do Manifesto do Dador da Lei!

? a =? a

Vostede pregunta?

Respostas manifestas de Law-Giver!
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Ignoráronse as mensaxes pasadas.
Ningunha persoa ou goberno ten dereito a matar a un ser humano.

É Anti 1 Deus. Moitas persoas e asasinatos do goberno.
Avalado polas relixións malvadas(agora Cults). Todos eles son
responsables na vida, despois da vida 1 Deus e a humanidade.

Todos os asasinos son procesados e engaiolados !!!

Tolerancia cero a matar !!!
1 Deus quere que a humanidade busque coñecemento, para
logo obtelo e aplicalo durante toda a vida. Isto dálle a cada ser
humano 1 Deus dereito dado á educación gratuíta toda a vida.
Para garantir que se cumpren os estándares comunitarios só é
aceptable a educación pública.

Científico tolo!
1 Deus está decepcionado de que a Humanidade permita aos científicos tolos desafiar
1 Deus's deseño. Científicos tolos (arrogante, ignorante ..) fracasan sempre que
desafían 1 Deusdeseño. Os efectos secundarios das súas accións sempre poñen en
perigo aos humanos. Exemplos:

Interferindo co caudal do río: O rego, o desvío antinatural, leva
finalmente á seca (o río baixo aumenta a evaporación).
O bloqueo das chairas inundables aumenta a velocidade do fluxo e o seu factor de
erosión (o peso mergullado dos obxectos que pode levar un río é proporcional á
sexta potencia da velocidade do caudal do río). Isto leva a inundacións máis grandes
e unha erosión máis rápida. Isto tamén se aplica ás beiras dos ríos formigados,
camas.

Construír paredes sólidas nos mares leva a unha erosión maior ao longo
doutras partes da costa. Creando novas fendas e correntes subterráneas. Isto
perturba o ecosistema da costa existente. O rego destruíu civilizacións!
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O corpo humano é sagrado, pero moitas persoas pecan nesta zona.
Transfusión de sangue, perforación corporal, canibalismo,
circuncisión, clonación, cirurxía estética, bebés de deseño, cambio
de xénero, soporte vital, maquillaxe, cultivo de órganos,
transplante de órganos, tatuaxe .. Todo o insulto anterior 1 DEUS.

Todo 1 Deus creado ten un comezo e un final. As
sobras recíclanse.Prolongar a vida humana ou outra
inútil é Anti 1 Deus. Soporte vital, mantendo o corpo
vivo por medios artificiais(atrasando o día do xuízo),
insulto 1 Deus. Reciclar un corpo humano significa
cremación e cinzas. Reciclar unha alma humana
implica a reencarnación.
1 Deus quere que a humanidade viva en harmonía consigo
mesma e cos seus arredores. Para vivir en harmonía consigo
mesma, a violencia nunca pode ser unha solución. Vivir en
harmonía co entorno significa comprender os deberes de
garda e a súa aplicación.1 Deus quere que a humanidade sexa
a custodia do universo físico.

Ser Custodio do Universo físico.
A humanidade ten que explorar o espazo e máis
que colonizalo. Colonización significa
multiplicación.

Debe facer:
Substitúe todas as demais publicacións relixiosas polo Manifesto da Lei que dá a lei.

Descartar as publicacións obsoletas ecolóxicas.

Pasa polo manifesto cando vexa ler un interesante título.
A continuación, faga unha lectura profunda. Reler, comprender, aplicar.Víveo!

O espírito e a comprensión da mensaxe é o importante. Non o
significado da palabra individual ou da estrutura da frase. Comprender o
espírito e o propósito do pensamento axudará á implementación da
mensaxe.
Presente o "LGM" a outros. Atopa 6 seguidores máis. Comezar unha
reunión.Anciáns elixidos (igual a El e a ela). Os anciáns forman un comité

(Klan). Apoia aos teus anciáns e ao seu comité.

Comité elixido 2 Custodian Zenturion (1 El, 1 Ela). Que se converten en membros
dos Universitarios Custodian Guardians. Agora todos os seguidores de
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este encontro é un gardián gardián (CG). Custodio do hábitat local
e gardián do 'LGM'.
1 Deus quere que cada ser humano teña a oportunidade de ler e
estudar oLGM'. Os que non saben ler deben lelo. Sen exencións,
todos os CG teñen o deber aquí.1 Deus está a ver.
CG apoia a "Educación gratuíta" e as escolas gobernamentais. Os pais CG
exploran regularmente o "LGM" cos seus fillos. Os pais asegúranse de que os
educadores na escola fagan o mesmo.

Os traballadores de CG deben asegurarse de que o seu lugar de traballo
opera dentro das directrices doLGM'. Calquera problema é comunicado ao
"Klan". O Klan co goberno investigará e esforzarase por resolver o problema.
Non todos os problemas son solucionables.Que se emprega un mellor
resultado.
Malvado, inmoral, anti 1 Deus o comportamento implicará leis de reescritura,
corruptas, malas, de desconto. Datalos atrás e resentencia. Use o "LGM" como
guía.1 Deus está a ver.

CG responsabiliza na vida e na vida posterior 1 Deuso exemplo! O
perdón protexe o mal, o crime, a ilegalidade e anima a reincidir.
Comportamento da humanidade (División de
átomos, fusión nuclear, partes do corpo e fluídos
corporais, canibalismo, enxeñaría xenética,
clonación, queima de carbón, contaminación ..)
está ameazando 1 Deusdeseño!

Deixa de enfadar 1 Deus. 1 Deus reformará
á humanidade e limpará o planeta
empregando a natureza (ver Profecía).

1 Deus's a última mensaxe é unha guía das cousas por vir. Canto máis
xente abrace e actúe con esta "Mensaxe", menos sufrirá a humanidade. 1
Deus está a ver.

Para o benestar espiritual e físico da humanidade a súa supervivencia e
cumprimento do seu destino. O "LGM" ofrece orientacións sobre leis
espaciais. Espazo colonizador, sendo custodio do universo físico e
gardiáns de 1 Deus última mensaxe "é obrigatoria.

6

1 Fe Desprázate 1 Manifesto do Dador da Lei Tal e como está escrito, será 17.07.4.3. NAtm.

1 Deus 1 Fe 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo

www.universecustodianguardians.org

Abrazo 1 Deus's última mensaxe: Manifesto do Dador da Lei

Mensaxe Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Recibiu
e absorbeu a súa mensaxe
Difundirei a súa mensaxe a todos
Descartarei todas as mensaxes obsoletas obsoletas. O
Manifesto do Dador da Lei será o meu único guía Para a
gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase cando é necesario.

Tal e como está escrito, será
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Afirmación 6
Os números son importantes e 7 é divino!
Unha vez que a humanidade comezou a usar números, estaba lista para
evolucionar cara ao seu destino: Custodio do universo físico. Os números
permitiron describir e medir cantidade, velocidade, ..
creando conceptos matemáticos. Custodian Guardian cre que os
números son unha pedra angular do intelecto da humanidade.

7

Os números son o concepto matemático fundamental que a humanidade usa
para crear máis conceptos matemáticos. Os números levaron á ciencia que nos
permitiu avanzar e comprender cada vez máis 1 Deusdas creacións. Os
científicos tolos están temperando con 1Deusdeseños. Os números construíron
civilizacións e destruíronas.

Números permitidos contar:
Dedos nunha man 1, 2, 3, 4, 5. Resultado (símbolo: =) 5 dedos.
Engadindo (símbolo: +) permite combinar máis de 1 resultado de reconto.

Dedos a 2 mans 5 + 5 = 10 dedos nas dúas mans.

Para levar (símbolo: -) permite reducir un resultado anterior. 1 man con 5
dedos ten 1 dedo cortado (accidente): 5-1 = 4 dedos están a man.
Multiplicando (símbolo: •) permite (máis sinxelo) contando cantidades de
elementos similares. Dedos a 3 mans 3 • 5 (máis sinxelo que 5 + 5 + 5) = 15 dedos en
3 mans. Ao multiplicar o mesmo número repetidamente a Potencia notación úsase: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 (25 potencia de 5) = 32 a quinta potencia de 2.

Dividindo (símbolo: /) permite porcionar o resultado anterior. 3 mans
teñen 15 dedos. 1 man ten15/3 = 5 dedos.
Os números permiten a creación dun Secuencia de números 0, 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (símbolo: ...) despois de 2 números iniciais,
cada número é a suma dos 2 números anteriores.
Custodian Guardian usa o sistema de números naturais de base 10.
Os símbolos de 1 díxito empregados: 0 (cero), 1 (un), 2 (dúas), 3 (tres), 4 (catro),
5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete), 8 (oito), 9 (nove).
Números: 0, 2, 4, 6, 8 chámanse incluso; 1, 3, 5, 7, 9chámanse impares.
Despois das 9, 2 díxitos (chamado 10's) úsanse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
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O 0 colocado á dereita de calquera dos 9 números crea un número de 2 díxitos
chamado 10 (dez) por exemplo 70. Dúas 00 chámanse 100's (centos) por exemplo
700. Tres 000 chámanse 1000's (miles), por exemplo 7000. Cada 3 números
contados pola dereita están separados por unha coma por exemplo
1.000.000(1 millón). (ver números de axuda ao estudo)
Por cento (símbolo: %) significa centos. Unha fracción de 100 tamén se pode expresar
como un por cento por exemplo 1/100 = 7% ou decimal 0,07
(.) Un punto úsase para amosar valores inferiores a 1, por exemplo 0,1 (chamado decimal).

0,1 (Decimal) tamén se pode expresar como unha fracción usando o símbolo
de división 1/10 0,1 = 1/10 ou por cento 10%

Os números úsanse no deseño xeométrico: Triángulo de 3 caras, cadrado de 4
caras, rectangular, pentágono de 5 caras, hexágono de 6 caras, heptágono de 7
caras (símbolo de 1 fe), Octágono de 8 lados. Praza² (2 dimensións), Cubo³ (3
dimensións), Cono, Cilindro ...

7 é divino porque levou 1 Deus 7 días* para crear o Universo Físico e a
Humanidade. 6 días laborables + 1 día de descanso = 1 semana.
* Nota! 1 Deus's a semana difire do CG Kalender a continuación.

Día 1 Día 2 entre semana Día 4 Día 5 fin de semana Día divertido
1 Deus quere 7 tribos. Resultando en 7 provincias ~
1 Fe baseado en 7 pergamiños ~ símbolo: Heptágono (7 lados, 7 ángulos)

1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo teñen 7 independentes
administracións provinciais (Orackle)~
7 Males son humanos Fallos, o 'Cadea do Mal'ten 7 ligazóns ~

7_7 Regra: un comité de 7 El e 7 Ela ~
CG admite unha representación igualitaria

Un polígono de 7 lados e de 7 ángulos: Símbolo do
heptágono do recoñecemento de 1 fe e 1 igrexa:

Gardiáns dos custodios do universo

7 é o ceo
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Significado de números!
0 Da nada 1 Deus creou o Universo físico.
Cero é o número de creación.
Negativa: Cero é o número de destrucións.
1 O comezo, sendo o primeiro, o 1 e o único. 1 Deus 1 Fe 1 Igrexa
Negativa: O final, sendo o último, estivo en perigo. Os moitos.
2 Harmonía, matrimonio sagrado, apareamento, xemelgos.

Negativa: Anarquía, separación, pornografía, celibato.
3 Triángulo temporal, 3 piares da relixión (1 Deus 1 Fe 1 Igrexa) pirámide.
Negativa: 3 é unha multitude.

4 4 tempadas (primavera, verán, outono, inverno) do ano, ano quattro, 4
direccións (norte, leste, oeste, sur), 4 elementos (lume, terra, vento, aire),
cadrado, cubo, regras estruturadas.
Negativa: confusión, sen regras, falta de coherencia, a lei de Murphy.

5 Visión, pioneira, perseverante, acción.
Negativa: previr, vagar, apatía.
6 Grupo, comunidade, xustiza social, vixilancia veciñal, igrexa.
Negativa: Ermitaño, illamento, elitista, apartheid da riqueza, bandas.

7 Meditación, 1 Deus última mensaxe o Manifesto do Dador da Lei, IP
(propiedade Intelectual), profetiza.
Negativa: Fantasía, pensamento desexoso, mensaxes falsas, dereitos de autor, patentes.
8 Xustiza, traxectoria profesional, responsabilidade, confianza.

Negativa: Anacidade, desemprego, inmadurez, corrupto, mentira.

9 Social, alegre, amable, falando en público.
Negativa: Solitario, malhumorado, non falador.

Debe facer:
1 DEUS mostrounos números e como usalos. A creación[7
días semanais (medición do tempo): traballo 6 días,
descanso 1 día (xestión do tempo)]. 1 DeusA ética do
traballo é tamén a ética do traballo da humanidade.

Aprende entón Ensina o significado dos números, conceptos matemáticos,
crea deseños xeométricos. Usa números para a estimulación mental (boa
saúde). Divírtete cos números. Cherish Divine 7.
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Número Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Grazas
"Vostede polos números
Os números axúdannos a comprender o Universo Os
números para axudar nos deberes do gardián Os números
para a estimulación mental e a diversión For the Glory of 1
Deus e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase cando é necesario.
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Afirmación 7
Hai un máis alá e hai anxos!
Para os familiares, amigos e comunidade hai que lamentar.

Introdución
1 Deus quere que creamos nun máis alá, o día do xuízo, a alma eterna, a
reencarnación e os anxos. O máis alá comeza cunha cremación para
asegurarse de que se libere a Alma. A Alma completou a súa misión. Está
preparado para deixar o corpo físico e pasar ao máis alá.Para os
familiares, amigos e comunidade hai que lamentar.
O máis alá comeza cunha cremación para asegurarse de que se libere a Alma.
Cremation libera a Alma. O lume limpa destruíndo o contaxio corporal e
soltando a Alma para pasar á Porta Espiritual.
Despois da morte a Revive a boa oración ou Revive a mala oración pódese usar.

Estas oracións piden 1 DEUS premiar ou castigar a unha persoa.

Os cemiterios non son aceptables, son reciclados para outros fins.
Un anxo gardián decide se recibe a alma ou se a devolve.
Unha porta escura que unha alma retrocede. Unha porta
brillante, unha alma acollida, ten o seu día do xuízo.

O día do xuízo 1 Deus pregunta é a alma. Despois
de cuestionar a Alma pasa á escala Purity.
Unha alma revive as súas malas e boas experiencias vitais.
Despois trasládanse a unha bóveda de experiencias vitais.

Ou unha alma recibe outro corpo, está reencarnada.
Ou a Alma recolleu suficientes experiencias vitais para
facerse eterna (Anxo). Un anxo comeza a ser gardián,
despois segador e, finalmente, pechacancelas.

Hai outros Anxo (demasiado complexo para entendelo polos humanos)

1 Deus chama ao universo espiritual 'Ceo'!
Ceo é onde se fan as almas 'Eterno'!
1 Deus chama o eterno 'Anxo'!
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Alma tes 1!
1 Deus é a alma orixinal e Alma eterna. A Alma é espiritual.
O alma orixinal é 1 Deus tanto bo coma malo.
1 Deus creou 2 tipos de mundos. Un espiritual: "Ceo" e un físico:
"Universo". Coexisten complementándose. O día 4 de creación1 Deus
deulle a cada forma de vida física un compañeiro espiritual. Unha alma!

Tes 1.

Nota! O ciclo físico humano da Alma comeza en: Nacer> medrar>
aprender> multiplicar> ensinar> morrer> cremación.
Por que existo? A Alma (Teu) do Universo Espiritual recibe a súa
instrución (desde 1 Deus)sobre o que vive a vida (emocional e físico) é ter
no Universo físico. As instrucións son vagas como é de esperar dun
Universo imperfecto. Dando flexibilidade a unha alma para completar a
súa misión.Para completar a súa misión no Universo físico, unha alma
precisa un aspecto físico (teu corpo). A razón da túa existencia é axudar á
túa Alma a gañar as experiencias vitais que necesita para completar a súa
misión.
Experiencias vitais son acontecementos que recorda ata o seu día de morte ou
perda de memoria. Estes acontecementos son dramáticos e felices (soño feito
realidade ...) ou infeliz (accidente grave ...), construción de personaxes. Custodian
Guardian cre que cada individuo debe rexistrar as súas experiencias vitais e
transmitilas: Continuidade do coñecemento!
Por que algunhas persoas morren novas? É posible que a misión de experimentar
a vida da túa Alma se completase nunha fase inicial (infancia..) da existencia. Sempre
que se completa unha misión que experimenta a vida, suponse que o corpo morre.
Por iso a xente morre a diferentes idades.

Unha alma despois de entrar nunha forma de vida física recibe unha
"misión" de 1 Deus. A misión é gañar "experiencias vitais"
específicas. A Alma entrégalles ao "Escala de pureza'.

Unha almaO corpo físico está aí para facer posibles as experiencias
vitais. A relación da Alma co seu corpo físico é volátil e imperfecta como o
Universo. A imperfección leva a experiencias sorprendentes.
Unha alma e o seu corpo físico ten asignados 2 anxos, ambos son Anxo da
Garda. 1 garda a misión (por exemplo, un corpo ten un accidente que non
forma parte dunha misión, un corpo está a morrer, 1 G. Angel fai un milagre.
Tanto o corpo como a misión son gardados). O outro Anxo proba ' (tentación)

a madurez dunha Alma e a súa forza moral (consciencia).
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Cando a Ánimas' misión complétase o corpo
físico morre. A alma ascende á brillante porta
espiritual. Unha porta espiritual escura significa
que o "Anxo gardián" envía a Alma de volta
(misión incompleta).
Alma Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do máis fermoso Universo
Síntome baleiro, perdido, sen propósito

Un humilde gardián que loitou por ser bo. Unha persoa
moi querida que cumpriu a súa misión. O lume libera esta
alma para o día do xuízo.
Unha alma única perdida For the Glory of 1 Deus e o
Ben da Humanidade
Esta oración úsase despois de que unha persoa morra. Úsase na cerimonia do
portal Crematorium End.

Dolor
Lamento o estado de estar triste porque morreu un familiar ou amigo. Cando
unha persoa morre, o seu corpo ten unha autopsia, unha incineración e unha
propiedade. The Soul comeza a vida despois da vida. As persoas que se
preocuparon polo falecido están nun estado de duelo. O duelo vén en varias
etapas emocionais.O máis intenso foi a dor.
Dolor dor emocional insoportable despois dunha perda. A dor,
o máis doloroso e o personaxe que máis constrúe a
experiencia de vida que pode experimentar unha persoa. Un
momento todo é normal, entón sufrimos unha perda e unha
dor emocional case insoportable.Orar (Oración da pena) segue
rezando. Segue rezando durante todas as etapas da dor.
¡Axuda!
A 1st reacción quizais adormecida incredulidade. Isto non pode estar pasando. "Non
planifiquei isto".O illamento, a privacidade é necesaria, o letargo é normal.

A próxima ira síntese pola causa da dor, os demais, un mesmo, Deus. O
pesar lamenta as oportunidades perdidas. Légase pola autocompasión, a
culpa propia. Algúns abrazan adiccións(non). ¡Ora!
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Despois a negociación con Deus e o destino comeza. Se prometo
cambiar ou facer isto ou aquilo, iso reverterá a "Perda" ou quitará a dor.
Desesperación que provoca un desexo. ¡Ora!
As memorias levan a rememorar, reflexionar e revisitar o pasado. A
realización da perda afúndese. Entumecemento, ataques de baleiro,
desesperación e depresión. ¡Ora!
Finalmente, xestionar a dor evoluciona. Agora toca normalizarse,
reconectarse coa vida ao seu redor. Volve o interese pola contorna.
Volve a esperanza e a planificación faise esencial. Volve conectar Amigos,
familiares, comunidade agardan a túa volta.

Saia fóra. A vida é boa!

Os paxaros están cantando o Sol brilla, sae

Harmonizar!

Como poden axudar os demais? Animar non axudará, a simpatía non axudará, a
comprensión non axudará. A paciencia e o apoio axudarán.

Dolor Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. Por favor,
recibe a un membro da nosa comunidade. Os meus ollos están
inundados de bágoas

O meu corazón rompe baixo unha dor insoportable.
Por favor, consólame, dame esperanza e propósito

O seu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome)
Para a gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase despois da perda dun ser querido.

Cremación
Un corpo humano ten un comezo e un final. Ao seu final hai que
liberar unha alma.Para asegurarse de que a alma é liberada e que a
vida despois da morte é posible, hai que incinerar o corpo humano. Se
non se libera unha Alma, existe no limbo como Ghost.

Cremación non só é necesario para liberar unha alma, senón tamén por razóns
de saúde. O láser de cremación (sen queima) limpa destruíndo bacterias, virus,
larvas de insectos e fungos perigosos que poden habitar o corpo.
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A Crematorio é unha instalación de servizo público provincial. Esta
instalación administra unha morgue, un portal final e un xardín. Aquí os
mortos teñen a autopsia, están ben reciclados.
Tanatorio: Todos os falecidos son transportados ao tanatorio
para a autopsia. A autopsia consiste en establecer a causa da
morte, a identidade do falecido e incluír unha toxicoloxía para
determinar se o corpo era contaxioso de calquera xeito e
podería infectar a outro ser humano. O descubrimento decide
o que pasa despois.

Un descubrimento natural de morte, o corpo transfírese ao 'Portal final.
Unha morte sospeitosa que atopou o corpo trasládase ao "CiL" (Laboratorio de
investigación criminal). Unha morte contaxiosa atopando o "Centro provincial
de defensa e emerxencias" (PDEc) está alertado. PDEc recolle o corpo e aplica a
corentena e a investigación pertinentes.
É inmoral a canibalización do corpo humano antes ou despois
da autopsia. A canibalización é eliminar as partes do corpo, os
fluídos corporais, os ovos e os espermatozoides.
A canibalización da parte do corpo é un delito: SEÑORITA R7

Portal final: Despois de recibir un corpo, un Cremator prepara a
información de distribución do corpo e da propiedade para a
súa visualización. Cada corpo prepárase do mesmo xeito sen
excepcións. Un corpo espido (os humanos comezan a vida
espidos acaban coa vida espidos) cuberto por unha folla de liño
de cor oliva con só a cabeza visible colócase nun cadaleito de
cartón liso.
Establécese unha data e hora de visualización para que calquera persoa poida
vir a despedirse. Os espectadores poden orar en silencio usando a oración do
alma, revive a boa oración ou revive a mala oración, a oración da dor.

Revive ben Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome)
As solicitudes feitas polo Ben (nome) merecen un recoñecemento extra (nome) que
representa o bo que a humanidade ten para ofrecer, unha inspiración para os
demais. Que (nome) poida revivir (número) veces toda a alegría dos destinatarios das
boas accións

Para a Gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase para unha boa persoa antes ou despois da incineración.
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Revive mal Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde gardián fiel gardián (1st nome) Solicita que o malo (nome)
faga merece un castigo adicional (nome) representa o mal unha
mancha na humanidade unha abominación repugnante un demo

Que o mal (nome) reviva (número) veces todo o sufrimento das
vítimas Pola gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase para unha mala persoa antes ou despois da incineración.

O Cremator establece unha data e hora para a Cremación. An Alén
a desorde está a cargo dun an Maior do máis próximo Xuntanza.
O cadaleito está pechado prodúcese a cremación. Unha Alma
liberada entra nunha iluminada Porta Espiritual acollida polo
Gardián ... Os chorados reciben unha placa cada un para levar a
casa.

Crematorio Xardín: Un corpo recíclase a través das
cinzas de cremación. A mañá despois da incineración as
cinzas esténdense polo xardín do crematorio.

Non se poden quitar cinzas. Están sempre
espallados polo xardín do Crematorio.

Nota! Presos que morren Rehabilitación as súas cinzas
esténdense polo compost do Crematorio.
Cremación doutras cousas a vida só se aplica se a súa presenza física non se emprega
en ningunha forma de reciclaxe. Para a cremación (mascotas, calquera cousa velenosa,
enferma ..). Basicamente a cremación é a mesma que para os humanos.Non

cremación (calquera cousa comible ou reciclable, material de compostaxe ..).

O funeral do cemiterio un ritual pagán!
Os funerais do cemiterio son inaceptables
porque unha poboación en crecemento usa a
terra máis útil. Os funerais poden crear
pantasmas ao non soltar unha alma. Os
funerais do cemiterio son os máis favorecidos
mal elitista presumindo: Cadaleito cadaleito,
lápida cara, pomposo mausoleo axardinado.
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Os conservantes dos alimentos impiden que os corpos se descompoñan e detén a
reutilización de tumbas. Os túmulos fomentan o delito, o roubo e o vandalismo. As tumbas
desatendidas atraen alimañas, .. son unha desgraza.

Non hai máis cemiterios novos. Os cemiterios existentes están pechados e
desenterrados. Os restos deben ser incinerados e estendidos polo xardín do Crematorio.

A terra destinarase a outros fins.

Cremación é o único tipo de funeral aceptable.

Día do xuízo unha parte do 'Ciclo de comezo, fin e reciclaxe ' (Día
2). É a 2a etapa de Alén.
A Soul libérase rezando e incinerando. A Alma benvida é entón
cuestionada por 1 Deus :
1 Deus quere explicar que coñecemento acumulou continuamente a
persoa e como se utilizou este coñecemento para o beneficio do
hábitat, o ambiente e a comunidade locais.
1 Deus quere explicou como foi atendida, aplicada e proclamada a súa última
mensaxe. 1 Deus quere que todos escoiten a mensaxe e vivan dela. 1 Deus
está a ver!
Miles de anos de mal están chegando ao seu fin. 1 Deus quere explicou
como a persoa axudou a engaiolar o mal.
Nota ! Unha alma non pode usar desculpas, xogar a mudos ou mentir 1 Deus.

Despois de explicar unha alma é eloxiada por 1 Deus
polo seu bo facer e recriminado por fracasos. Unha
alma pasa entón ás escalas de pureza.

Preparación para o día do xuízo.
Aprende logo Ensina; busca, gaña, aplica o coñecemento toda a
túa vida.Usa todo o coñecemento para vivir en harmonía
contigo mesmo, coa familia, coa comunidade e co ambiente.
Despois transmite experiencias vitais como continuidade do
coñecemento (familia, traballo).
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Le, segue (ler, absorber, pensar e actuar varias veces), promover (dicir a
todos) o "Manifesto do Dador da Lei" 1 Deus's última 'Mensaxe'! Ignora
todas as demais publicacións relixiosas. 1 Deus está a ver!

Protexe a túa familia, comunidade. Únete, apoia a vixilancia veciñal.
Apoia o toque de queda de Shire night!

Ser bo Castigar o mal
Escala de pureza
Unha "escala de pureza" pesa as boas accións dunha alma e as malas. Fai que unha
alma reviva os seus feitos. As experiencias vitais dunha alma transfírense ao
Escalas de pureza:

Lado dereito

Lado esquerdo

medidas
Bo feitos

medidas
mal

O lado esquerdo está abaixo (ê) fixeches máis Bo.
A túa alma revive todas as cousas boas que fixeches e as boas sensacións que sentiu o
destinatario da túa boa acción. A túa alma non só revivirá os bos sentimentos que
sentiu o destinatario da túa boa acción, senón tamén a alegría que sentiron a súa
familia, amigos e mascotas. Os teus bos sentimentos pódense ampliar mediante as
oracións do destinatario do teu bo facer pedindo 1 Deus para multiplicar o

revive ben experiencia (Revive unha boa oración).

O lado dereito está abaixo (ê)fixeches máis Malo feitos.
Vostede Alma revive o sufrimento e a dor que sentiron as súas vítimas. A túa alma non
só revivirá o sufrimento e a dor da túa vítima directa, senón tamén o sufrimento e a dor
das vítimas indirectas (familia, amigos, mascotas ..). A rendición de contas da túa alma
pódese ampliar mediante oracións das vítimas que lle pregunten a 1

Deus multiplicar revive mal feitos (Revive a mala oración).

Exemplo: John Howard o Bully de Down under. Un tirano que invadiu 4
países cos seus compañeiros criminais. Violaron, torturaron, feriron e
mataron(bebés, fillos, nais, pais, avós) Decenas de miles de persoas. Lugares
de traballo, escolas e fogares destruídos, saqueados, deixaron sen fogar a
centos de miles e millóns convertéronse en refuxiados.Evil John revivirá o
sufrimento que el e os seus compañeiros causaron a millóns de persoas.
Custodian Guardian orou. Pedíronlle a 1 Deus que escoitase a nosa oración
revive.
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A vida experimenta bóveda
Cando a revivencia detén unha Alma's a
memoria actual bórrase e transfírese a un
Experiencias de vida Bóveda.
Unha alma está reencarnada e entra nunha nova forma de vida física.

Reencarnación
A reencarnación úsase como aprendizaxe por parte de a Alma cara a converterse nun
Anxo. Ser aprendiz de alma está nunha curva de aprendizaxe propensa a erros. Como
resultado, a experiencia vital pode non estar á altura de todo o seu potencial.Haberá
que experimentar unha experiencia de vida similar.
Pódense gañar experiencias de vida anteriores con calquera tipo de
forma de vida (bacterias, insectos, plantas, animais, humanos).

As experiencias da vida pasada e calquera inconcluso úsanse
para determinar a próxima misión dunha Alma e en que forma
de vida se reencarna (non necesariamente humano).

Unha alma's As experiencias vitais acumúlanse ata que hai suficientes para
completar o aprendizaxe e converterse en Anxo. A reencarnación remata cando
unha alma convértese nun Anxo (Eterno) con máis alá de infinitivo en Ceo.

Anxo
Un anxo recentemente cualificado é acollido ao ceo por 1 Deus, pasa a ser
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Eternos e dados praceres celestiais 1st destes é estar 'Anxo da garda
'. Cada vez que un novo anxo convértese nun Eterno. Hai xenial
alegría (música, canto, baile, risas ..) no ceo.
'Anxo da garda' (GA) vixía como avanza a misión dunha
alma. GA interfire cando unha alma se afasta da súa
misión ou os eventos ameazan a súa misión. Métodos
de interferencia GA: conciencia, milagres, visión.

Nota ! Os GA son os únicos anxos que poden ser
vistos por humanos e todas as criaturas.

Unha alma e o seu compañeiro físico (corpo) ten asignado 2 Anxo
da Garda. 1 garda a misión das outras probas ' (tentación) a
madurez da Alma e a súa forza moral (consciencia). Resiste a
tentación e escoita a túa conciencia.
A Soul completou a súa misión, a Anxo da garda dille
que o día do xuízo é inminente. O folclore describe este
comportamento dun anxo da garda como un segador ou
un anxo da morte. A Alma corta o seu vínculo co seu
corpo. Os flashbacks ocorren cando a alma comeza a
moverse cara a unha luz cálida e brillante.
A Porteiro decide se recibe unha alma ou se a devolve.
Un Gatekeeper comproba a cada Alma entrante se
completou a súa misión e debe entrar. Se unha misión
está inacabada, a Alma volve ao corpo (non hai ningún
corpo para retroceder, ten asignado un novo corpo). Un
Gatekeeper aparece como unha luz brillante e cálida.

Porteiro administrar: Día do xuízo, escala de pureza, a vida experimenta
Bóveda e supervisa a Anxo da Garda.

Hai outros Anxo (demasiado complexo para entendelo polos humanos)
Alén Oración

1 Deus está esperando para saber de ti!

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Crenzas
nun máis alá
Crenzas hai unha Alma Eterna
Crenzas na reencarnación

Crenzas hai anxos para a gloria de 1 Deus e o Ben
da Humanidade
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Esta oración úsase cando é necesario.

1 DeusO Universo en expansión quere máis Anxo!

Falecido
Unha persoa falecida ten un máis alá da comunidade:
Propiedade, continuidade do coñecemento, patrimonio e
tradicións. A propiedade transmite coñecementos
acumulados, experiencias vitais, patrimonio, tradicións
familiares e recordos.A propiedade non transmite a posición

(remata coa morte), Potencia (remata coa morte), toda
a riqueza entra nos ingresos do goberno.

Unha persoa falecida que criou nenos (propio, adoptado, acolledor) convértese
en "Inmortal"! Os que non o fixeron, "Non o fagas". Os nenos fante "Inmortal".
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