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Din ?
= Soru sorulan soru yasagetirici Manifest tarafından cevap

Tüm Çözümler Sigara kar ve Non sert olmak vardır!
Din doğal dünyayı ve yaşam Amacı açıklar. Din uygun davranış onun inançlarına
yoluyla toplumu düzenler (Rehberlik, kurallar) . Din onun destekçilerinin refah ve
huzur ile ilgilidir.

Tarihsel Din humankinds geçmiş, şimdiki zaman ve geleceği açıklar.
Din insanlığa manevi dünyayı tanıtır ( 1GOD , İnançlar Afterlife) . Bir dine mensup Eğer
fikirli insanlar gibi bir araya gelelim ve onların ritüelleri, aktiviteler, kutlamalara katılmak,
...

Dinler bir rehber genellikle bu kılavuz bir mesaj dayanmaktadır
var 1 TANRI Bir kişiye iletti. düzensiz aralıklarla 1 insan tarihi
boyunca TANRI insanoğlu için bir mesaj geçmek bir kişi alır.
Kanunî Manifest 'İnsanlık iletilmektedir son mesajdır. Her
şey önceki mesajlar yedekli yapar (İptal) .

Şu anda sadece 1 Din vardır: ' 1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama
Muhafızlar '.
Geri kalan her şey Kültler vardır. Sen Din Bir Custodian Guardian olmak ve Kanunî
Manifest'e yaşamak istiyoruz.

Dini törenler
İbadet genellikle bir amaç inşa binasında yapılır (Kilise, tapınak, ...) .
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1 TANRI İbadet amaçlı inşa yerleri istemiyor. Bu nedenle onlar yıkılmış ve onun yapı
materiul altyapı yeniden kullanılır.
Saklama Guardian yerde her zaman taparlar. Her Eğlenceli gün (Gün
7) Onlar bir okulda Gathering tutun.
, Doğum, evlilik, ölüm ...: Din ritüelleri vardır Ritüeller gelenek ve toplum standartlarını
değiştiriyor dayanmaktadır. Saklama Guardian ritüelleri the'Law Veren Manifestosu'
aykırı olmayan yerel gelenekleri dahil. Her Buluşması tektir (Özel, mutfak, lehçesi,
dişli, miras, gelenekler ..) .

Kültler bir ibadet ritüeli olarak Sunak üzerinde kurban kullanın.

Kurban gerçek veya sembolik olabilir. 1 TANRI fedakarlık istemiyor.
Bu nedenle sunakları yıkılmaktadır, onun bina materiul yeniden
kullanılır. kurban etmez Saklama Guardian, onlar kürsüye sahip bir
Sunağı'nı yerini aldı. Bunlar bilgilerini uygulama, kazançlar elde
etmeye (1 ilerleyin) Bilgi Süreklilik pratik.

Din zaman yönetimi kullanır. Saklama Guardian Yeni Çağ zaman yönetimi kullanmak (NATM) .
NATM tema günleri ayarlamak için kullanılır.

Din 'Servet ırkçılığı' karşı çıkıyor. Budizm, Hıristiyanlık, İslamiyet, Hinduizm, Yahudilik
.. açgözlü Parazitler tarafından satın bozuk.
Saklama vasi 'Servet ırkçılığı' karşı çıkıyorlar. Bizi destekleyin ve bitiş Servet ırk ayrımı
sağlayan ve açgözlü Parazitler sorumlu tutmak.

Vurgunculuk ANTİ olduğunu 1 TANRI !!!
Din insanlık, çevre, hayvanlara karşı 'Şiddeti' karşı .. Budizm, Hıristiyanlık, Hinduizm,
İslam, Yahudilik ... act, teşvik şiddet katılırlar. Bizi destekleyin ve bitiş şiddeti sağlar,
şiddet accounrable tutun. Silah sahibi olmak bir suçtur.

ŞİDDET için SIFIR TOLERANS !!!

Öldürmeyeceksin!
Öldürmeyeceksin. ben t her Din temelidir. Hepsi çok Sin, dinler denir. Onlar, öldürme
teşvik teşvik ediyoruz, izin verir. Bunlar, Sahte Dinler bulunmaktadır. Onlar hakaret 1
TANRI! Katil Dinler veya kültleri Mensup veya desteklemeye hesap sonuçlanacaktır 1
TANRI hayat ve Afterlife içinde! 1 TANRI , Unutmak ya da affedin yok! bekçi
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Guardian herhangi bir nedenle insanları öldürerek karşı çıkıyorlar (Kürtaj, yürütme,
suikast, ölüm cezası, şehitlik, canlı bomba, ..)
T

Din bir rehber dayanan etti 1 TANRI en mesaj. Geçmiş mesajlar tüm büyük dinler
tarafından kötüye. Onlar sahte 'Servet apartheid' ve uygulama 'Şiddet' artırmak için
onların kılavuzları kullanın. Bu, kabul edilemez 1GOD! 1GOD “Ler son mesajı, 'Kanunî
Manifest (SBM) kâr amacı gütmeyen ve sivil vahşice. LGM önceki tüm mesajları
yapar ve eskimiş yönlendirir. 'LGM' bir Custodian Guardian haline kucaklayın. 1GOD

izliyor!!!

Mesih?
Bir Mesih'in gelişini 1 Invoker'ın tarafından bahsedildi
(Zoroaster) . Diğer dinler (Hıristiyanlar, İslam, ...) Persindia İl menşeli INVOKER'LAR
varsayımını izledi. Invoker hiçbir Mesih asla, şimdi değil, daha sonra gelen, ne de
gelecekte var yanlıştı. bir Mesih bekleyen tüm insanlar boşuna bekliyor.

İnsanlar neden olduğuna inanıyoruz yapmak 1 TANRI Bir Mesih gönderecek? Birçok kişi
günlük sorunları çözmek için kendileri ve İnsanlık güven eksikliği. Bunlar zayıf acınası
insanlar dilenmek 1GOD Bütün bunların gerçek veya algılanan sorunları çözmek ve onları
mutlu etmek için Mesih göndermek. YOK MESSIAH (O) geliyor.

1 TANRI Bir Mesih göndermeye gitmiyor. İnsanoğlu hayatta kalamaz olmalı. Sonra
İnsanlık Tarihi toz hiçliğe karışacak. 1GOD hayal kırıklığına ve Fiziksel Evrenin
Custodian olmak işleyebilir başka türünden oluşturmak için Evrimi talimat verir.

1 TANRI kendini taşıyabilen her bireyi bekliyor. Daha büyük sorunlar için bireysel,
aramaya onların toplumdan destek kazanmak gerekir.
topluluk yetenekleri ötesinde sorunlar için dua edin!
1 TANRI hareket edecek!
topluluk yetenekleri ötesinde bir sorun kombine Faith ve Dua gerekir: 1 TANRI Harekete
geçecek ! 1GOD' eylem veya eylemsizliği öngörülebilir ya comprehandable değildir.
Hareketsizlik en iyi çözüm olabilir.
1 TANRI Bizim 'yaşam Amaç' konsantre olmamızı istiyor (yardım ediyor
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Bizim Ruh kazanç hayat tecrübeleri) . hayal değil (Yaşamı defolu mal) Bir Mesih geliyor. Saklama
Guardian inancı 1 TANRI gerçekçi olmayan umutlar üzerinde zaman kaybetmeyin zorlukları
ele almak bir kişiyi istiyor. Hiçbir Mesih geliyor!

Açgözlü Vurguncular bir bir süper için bazı kişiler tarafından ihtiyaç istismar:

Thor, Süpermen, Wonder kadın, Goku ... Kurgusal saçma!
Dini bir süper: İsa, Kalki, Mehdi, Moshiach, ... diriltmek ya gelmeyecek. genellikle
yanlış Mesih açılır. Onları önemseme!
Saklama Guardian gerekmez veya bir mesihin bekliyor.
içinde Saklama Guardian güven 1GOD, var 1FAITH ve sahip ' Kanunî rehber olarak
'Manifest. Eğer gelmeyecek bir mesih gerekmez bize katılın!

Azizler
Eski zamanlarda, putperestler ana konulardan için birden Tanrı'nın kullandı. Yarım Tanrı'nın
az sorunları için tapıyorlardı. Yarım Tanrı'nın insan ve Tanrı'nın arasında bir bağlantı kurmuş.
Tanrı'nın tecavüz güç konumlarını kullanılan * insanlar, piçler elde edilir. insanlar onları ibadet
edebileceği Yani piçler yarım oldu Tanrı'nın.

insanların fark etmeye başladığında sadece orada 1 TANRI idolize ve ibadet etmek. Onlar
çok putlara cevapsız, mücadele etti. aldatmak için 1 TANRI ve onlar aziz oluşturulan birden
putlara var. Onlar da istediğini

1 TANRI Bu sahte putlara alıp Cennette iç daire içinde bunları oturup. Christian Mary
tecavüze uğradı inanıyoruz * Bir GOD. Onlar putlaştırarak ve ona tapınan, onu bir azize
yaptı. aşağılayıcı 1 TANRI Sadece Idol! Hiçbir başkaları da var.

Saklama Guardian, ibadet sadece 1 Idol var 1 GOD.
putlaştırarak ve birçok Tanrı'nın ibadet, biter!
* Birisi bir kişi uyku, arkadaşları için gizlice, bu Tecavüz olduğunu!

Şehit
1 TANRI insan kurban istemiyor! Şehit hayatı wasters vardır, Anti
1 TANRI! Toplumlar bunları istemiyoruz.
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ölümü, inançlarını koruyarak değil kasten arayan için öldürülen İnsanlar bazen şehit
denir. şehitlik ve şehit desteklenmesi zihinsel, duygusal dengesiz bireyler diğer
insanları tehlikeye, ölüm, intihar aramaya teşvik eder. Bunlar intihar sahte şehitleri.
Saklama Guardian Şehitlerini kabul veya Sahte şehit en desteklemez.

2 türleri vardır, 'Sahte Şehit':
İntihar yoluyla şehitlik aramaya insanlar. Onlar ünlü statüsü
kazanması için bir 'Neden' kullanarak bencil dikkat arayanlar.
Onlar öz yakılması ya da açlıktan gibi tanıtım stunts taktı. Onlar
duygusal ve zihinsel kararsız (hasta) . Eğer sağ kalırlarsa onlar
yaşam için Sanatoryumu'na tutulur.

ceza Suicide yoluyla şehit aramak İnsanlar (İntihar bombacısı) . Onları zarar veya
başkalarının öldürülmesi onları Haşîşîler'i yapar
(Suçlu) . Eğer sağ kalırlarsa onlar yargılanması için şunlardır: MS R7, . onlar sanki hiç
Adları konuşulan asla, hepsi delil yok edilmelidir mevcut. Aileleri utanç ve uzak
kalarak edilir.

YAŞAM! sahip olabileceği en değerli.
1 TANRI Bizim 'yaşam Amaç' konsantre olmamızı istiyor (Bizim Ruh kazanç yaşam
deneyimleri yardım) . Bizim prematüre ölüm planı (Yaşamı defolu mal) . Saklama Guardian
inancı 1 TANRI Bir kişinin gereksiz yere aşırı risk kendilerini bırakma ve 1'lerin hayatını
korumaz istiyor.

1 TANRI insan kurban istemiyor!
İnsan kurban ilkel, psikotik, pagan geçmişe ait eski bir adettir. İntihar boşa
YAŞAM insan kurban!
İnsan kurban diğerlerini intihar kapsayan ve öldürme, suç: MS R7,
yaşam bir amacı kendinizi ya da başka herhangi bir kişiyi öldürmek değil! Vücudunuz Survive
zorundadır. İntihar veya öldürme hakaret 1 TANRI!

İnsan Hayatı kutsaldır!
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teşvik aksi dini ya da herhangi bir organizasyon, Şehit en desteklediğini veya Şehitlik
Karşıtı İnsanlık ve Anti olduğunu 1 GOD. Bu kuruluşlar sorumlu tutulurlar. Saklama
Guardian Shun ve Utanç! Topluluk bu organizasyonları aşağı ve kovuşturma
kapanıyor!
1 TANRI Yaşam ve Afterlife onları sorumlu tutar!

Şehitlik kabul edilemez!
Kimse insanları öldürme hakkına sahiptir!

Yaşayan İyi ve arzu edilir!
Bekârlık
Bekarlık karşı gidiyor 1 TANRI en Çiftleşme tasarımı, çarpılması ve aile kurmak. Çiftleşme
ve Çarpma Türler hayatta kalma ve nüfus büyümesi için gereklidir. Fiziksel Evreni
koloniler: Nüfus artışı İnsanlığın Destiny yerine getirmek için gereklidir.

Ruhban, keşişler, bekârlık pratik rahibeler hakaret 1 TANRI !
Onlar da insan tür zamanla hayatta kalması için bir tehdit ve onu yerine getiren Kader
bu! Fiziksel Evrenin Being Custodian!
Bekarlık biter! bekârlık destekleyen dini kuruluşlar utandırdı kaçındı ve sona
Sonunda geleceğini edilir! Sinagog Convent, Nunnery, yıkılmış yapı malzemesi
geri dönüştürülür.
C

1 TANRI
1 TANRI yüce! 1 TANRI HE ve SHE hem! 1 TANRI Orijinal Ebedi-Ruh olduğunu! 1
TANRI yaratılan 2 Evren: ruhsal ve fiziksel. Hem Evren gerekli bekçi: Melekler ve
İnsanlık!
1 TANRI Sadece 1 Din istiyor: 1 İNANÇ! 1 İNANÇ Evren Saklama Guardians olarak
bilinen sadece 1 Church ihtiyacı var!

1 TANRI 7 bağımsız Tribes istiyor. 7 İl ve pek sancaklardaki yaşayan ana dilleri ve
birçok lehçeleri 7 Konuşma. Her İl bağımsız 1 Church vardır (UCG1 ... 7) kullanılarak
idare: 1 TANRI en son mesajı, rehber olarak 'Kanunî Manifest'.

1 TANRI olmayan şiddet, kar amacı gütmeyen çözümleri kucaklayıcı topluluğunu istiyor
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yaşamak. aile, toplum, hükümet ve din için. Dini veya siyasi örgütler ve şiddet,
kar, elitizm teşvik yazıları atın ...

1 TANRI Sorumluluk istiyor! 1 TANRI Sorumluluk değil af geçerlidir. Saklama-Guardian
destek Sorumluluk. Her kişi, kuruluş, hükümet sorumludur!

1 TANRI olursa olsun başlıklar kullanılan ne yüce ve mutlaktır. 1 GOD, farklı
adlar ve başlıklar kullanarak dindar insanlar tapar: Adonai, Ahura Mazda,
Allah Al Hakam, aten Al Mutakabbir, Bahai, Brahman, baba, Yaratıcı,
Gott, Hashem, Yehova, Manitou, Rab Yehova, Waheguru, .. 1 TANRI Bunların

hepsi bu.

Saklama Guardian ibadet 1 TANRI gibi ' 1 TANRI '
1GOD İnsanoğlu öğrenmek beklediğini ve öğretme eğitim! J udgment gün 1
TANRI Bir kişinin sürekli biriktirdiği Bilginin ne açıkladı ve bu yerel yaşam,
çevre ve toplum yararına nasıl kullanıldığını istiyor. Saklama Guardian
kazanmak ve Bilgi uygulamak ve uzun Bilgi Süreklilik tüm yaşamı pratik,
ararlar.

1 TANRI son mesajı önemsemesi ve önceki tüm göz ardı etmek
İnsanlık bekliyor! Yargılama gününde, 1 TANRI onun son mesajı
ciddiye alındı nasıl açıklanabilir istiyor, uygulamalı ve yayıldı. Saklama
Guardian yaşayan ve 'Kanunî Manifest tarafından' ibadet. Onlar
başkalarını buna teşvik ediyoruz.

1 TANRI en İnsanlığın için kader! 1 TANRI İnsanoğlu yerel Habitat veli, daha büyük
çevre ve fiziksel evrenin geri kalanı olmasını bekler. İnsanlık Space kolonize, dostum
çarpın, keşfetmek gerekiyor. Saklama-Guardian onların Destiny doğru çalışıyoruz!

İbadet 1 TANRI Destek 1 İNANÇ 1 Church
1 İNANÇ
inancı 1 TANRI verir sen 1 İNANÇ ! 1 İNANÇ sizin ve topluma rehberlik verir. 1 İNANÇ
ahlaki gücümüzdür.
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1 TANRI 'Tüm mesajlarını yazmak ve derlemek mütevazi katip talimatı 1 İNANÇ '
doğdu. 1 İNANÇ tek Din kabul edilebilir 1 GOD. Her şey eski kültler olurlar. 1 İMAN
kucaklayın! Bir Saklama Guardian ol!

Eskimiş kültler kaçındı! Onlar değiştirilir:
1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Koruyucular.
Görkemi 1 TANRI ve İnsanlık İyi!
1FAITH yazılır 7 kaydırır
:
Kaydırma 1: inanç

Beyan-Namaz

Var 1 TANRI kim HE ve SHE hem!
1 TANRI 2 oluşturulan Evren ve fiziksel Evrenin Custodian olmak insanoğlunun
seçilen!
İnsan yaşamı anlayışı kutsaldır ve çoğalmaya yükümlülüğü vardır!
İnsanoğlu aramak ve kazanç bilgi daha sonra uygulamaktır!

Kanunî Manifest önceki tüm mesajları değiştirir 1 TANRI gönderildi!
Sayılar önemlidir ve 7 numaralı ilahi!
Bir Afterlife vardır ve Melekler vardır!
Kaydırma 2: Yükümlülükleri Zorunluluğu-Namaz

İbadet 1 GOD, Diğer tüm putlara atmak
kavramadan, insan vücudunu koruyun
Hayat uzun, aramak, kazanç ve bilgiyi uygulamak

çarpma ve kendi aile kurmak Mate
Hakim, ailen ve dedesi saygı
Çevre ve tüm yaşam formlarını koru
Kullan ' Kanunî Manifest', onun mesajı zulüm ve yok olmaktan
hayvanları koruyun yaymak
haksız saldırıya, dezavantajlı, zayıf ve sadakaları için ayağa kalk
Aç, barınak evsiz ve hasta konforunu Yem
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adaletsizliği, ahlaksızlıkla ve çevre vandalizm Protesto
Ödüllendirdi iş yap, hiçbir kaytarma Önlemek ve Evil Cezalandırılmasına Kirliliği İyi Be
temizlemek

Yakın mezarlıkları cremate

Sadece ol ve hak ettiği saygıyı vermek

Tüm Seçimlerinde Oy!

Kaydırma 3: Ayrıcalıklar İstek-Namaz
Nefes, temiz hava

şiddetli ücretsiz topluluk var

İçilebilir, filtrelenmiş su

bir hayvan

Yenilebilir, sağlıklı gıda

Ücretsiz eğitim

Koruyucu, uygun fiyatlı giyim Ücretsiz tedavi sırasında hasta Hijyenik, uygun

saygı alma

fiyatlı barınak

İbadet ve inanın 1GOD ahlaki önlemlere ile adalet Ücretsiz
Konuşma alın

ödüllendirildi eser

Mate, aile kurmak

özgürce seçen hükümet

vakarla End
Kaydırma 4: failings

Failings-Namaz

bağımlılık

Yamyamlık Envy

yağma

Bencil

yalancı şahitlik

Vandalizm

Kaydırma 5: erdemler Erdemler-Namaz
sadece ibadet 1 TANRI ve her zaman kötülük cezalandırmak

1 st Bilgi, daha sonra öğret ve Bilgi süreklilik
Çevre Koruma ve çevreyle uyum
Loving, Güvenilir ve sadık

Temiz ve düzenli

Azim

Cesaret, Merhamet, Sadece Paylaşım

Kaydırma 6: Khronicle Miras-Namaz
Oluşturma
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Antik Kez - 2.100 yıl

Güncel Times - 70-0 yıl

uzak Geçmiş - 2,100 - ileriye var 0 yaşındaki 1.400 yıl New Age:
Orta Geçmiş - 1.400 etmek - 700 yıl
Kaydırma 7: öbür dünya
Matem Namaz

Ölü yakma

önceden haber vermek

Ruh-Namaz
Kötü Prayer yeniden yaşayın

İyi Prayer yeniden yaşayın

Kıyamet Günü Saflık Ölçekler

melek

1 İNANÇ inrtoduces, Yeni Çağ Zaman yönetimi. Diğer tüm zaman yönetimi yerini
alır.
Kısa dönem: CG Klock ~ Zaman üçgeni ~ Gece çıkma yasağı ~
CG Günlük Rutin ~

Orta vadeli: CG Kalender ~ Eğlence Günü temalar ~
CG PLANLAYICI ~ CG Yıllık Almanak
Uzun vadeli: CG Khronicle ~ CG Knowlege süreklilik ~ Yeni Çağ zaman yönetimi
vurgunculukla ve sömürü için veya köleleştirmek için suiistimal edilmemeli. Bir insan
vücudu acele Saat kullanmayın. Bu aceleyle için tasarlanmamıştır. hız için ihtiyaç
yoktur.

1 İNANÇ 'Tanıma s semboller sayıda' 7 ' (İlahi)
ve yedigen ( 7 taraf, 7 açıları, geometrik bir çokgen) .
İnsanları 1 İNANÇ Destekleyenler vardır. Bir Destekçisi Saklama Guardian' olarak
bilinir (CG) . Bunlar saklama koruyucusu olarak ele alınmaktadır (1 ad) .

Her Eğlenceli gün ( haftanın günü 7) 1 saat ila Sunrise sonra Buluşması batımı,
Saklama Guardian araya önce 1 saat için. C için
G. Buluşması sadece dini, sosyal adalet, çevre, araya gelirler. Ama aynı zamanda
sosyalleşme içindir: Dua, sohbet gülmek, oynamak, şarkı söyleyip dans ve uyum,
yemek ve içmek, tartışmak (alkolsüz) . 1 TANRI ibadet amaçlı inşa yerleri istemiyor.
Toplama eğitim tesislerinde düzenlenen (SMEC, PHeC, devlet okulu) .

1 İNANÇ seçilmiş komitenin tarafından admistered edilir. Bir toplama 14 bir Klan'ı var (7HE,
7SHE) Yaşlılar. 7 seçildi İl komiteleri vardır
(Orackle) 7HE, 7SHE Praytorian ait. Hitabet Orackle buluşuyor.
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1FAITH bizim ahlaki gücüdür
1 Church
1 TANRI aranan 1 İNANÇ ve 1 Church . 1 Kilisesi her Tribe için 7 bağımsız
yönetimler, 1 sahip olmaktır. 1 kilise olarak bilinen olmaktır: Evren Saklama
Muhafızlar !
Evren Saklama Muhafızlar adı açıkladı:
Evren

Fiziksel Evren olduğunu.

bekçi İnsanoğlu Kader, fiziksel sorumlusu olmak
Evren.
Koruyucular Destekçiler ve üyeler koruyucularıyız ' 1 TANRI en
son mesajı: ' Kanunî Manifest' .
2 kısaltmalar vardır:
UCG1 ( 7 haneli) , UCG1 ( 3 harf + 1 sayısı) .
UCG1 Evren Saklama Koruyucuları '1GOD', ' 1FAITH',
1Church!
UCG1

numara (1-7) Kurulan Orackle sırasını gösterir.

Hepsinde ayrı idare bir 'Orackle' tarafından yönetilmektedir (7 HE seçilmiş komitesi, 7
SHE) . Orackle buluşma yeri bir İl hitabet olduğunu.
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1 Kilise insanların 7 türlerini kapsamaktadır: unbeliever>

Destekçiler > yaşlılar > C. Zenturion > C. Praytorian >
Çırak CG Proclaimer > Saklama Guardian Proclaimer

1Church Humankinds Destiny idare
UCG1 - AĞAÇ
• İnsanları
Kanunî Manifest
Faith Destekleyenler

yeni seçilen 14 yaşlılar

yaşlılar (7HE 7SHE)

form Klan ( 14)

Klan

yeni seçilen 2 Saklama-Zenturion 1HE 1SHE

Saklama-Zenturion olmak Üye UCG1
Saklama-Zenturion yeni seçilen 14 Saklama-Praytorian 7HE 7SHE

Saklama-Praytorian form Orackle ( 14)
Orackle

yeni seçilen 2 Çırak CG Proclaimer 1HE 1SHE

ACG Proclaimer
Orackle 7 fromthe

yeni seçilen 1 CG Proclaimer

Bir Yaşam üyesi o

CG Proclaimer Guardian taşımaktadır Yasagetirici Manifest

Evren Saklama Muhafızlar
değil kâr için değil, şiddet dini, çevresel, sosyal
adalet çözümleri için. Ücretsiz Eğitim sağlayıcı,
Yeni Çağ zaman yönetimi yönetici ilan
1GOD en son mesajı: ' Yasagetirici
Manifest '.

Çözümler şiddet dışı olan
LG M
Kanunî Manifest ( LG M
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Önceki tüm mesajları eskimiş yapma . temiz bir şekilde atın
düzensiz aralıklarla insanlık tarihi
boyunca 1 TANRI
insanoğlu için bir mesaj geçmek bir
kişi alır.
1 TANRI Birçok kişi de bu iletiler Belief kulak
vermedi hayal kırıklığına uğradığını 1 TANRI mutlaktır,
hiçbir exemtions.

1 TANRI Bu uzlaşmanın veya sapma kabul edilemez ve 'Mahşer Günü' üzerine ele
alınacak çizici mütevazi ilan eden.
Rehberlik: mesajın ruhu ve anlayışı önemli olan. Tek tek kelimelerin veya cümle
yapısının Değil anlamı. düşünce ruhunu ve amacını anlamak mesajı
uygulanmasında yardımcı olacaktır.

Hükümet Kanunu doğrultusunda olacak ve birlikte uygulanan etmektir ' Kanunî Manifest ' rehber
olarak. Tüm Kanunlar ve Mevzuat dönüp baktığımızda bu olmak için vardır. ceza Re zorunludur. Hayır
'Suçlu' cezasız için vardır.

Bin adlı Şer yılların sonuna kadar
geliyor.

İYİ OL EVIL cezalandırmak

Harmony Saklama Guardian hayatın özüdür. CG uyum içinde yaşamak 1 GOD, kendilerini,
aile, toplum, yerel yaşam, daha fazla çevre ve fiziksel evren. uyum içinde yaşamak
Saklama Guardian günlük rutin bir parçasıdır.

manevi anlayış ve iç uyumu için, meditasyon yapar.
Meditasyon kimyasal veya bitkisel takviyeleri kullanılmadan
yapılır. Saklama Guardian sadece doğal kesilmemiş cilasız
Gül Kuvars kullanın.
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Dini ibadet, sevecen dua kullanarak ve zevk gerektirir 1GOD en kreasyonları.
tapınma 1GOD dua içerir. Dua ile irtibatta kalma en iyi yöntemdir 1GOD
. Ne zaman hiçbir 1 dinler! Ne zaman umut yok! Dua etmek! 1GOD dinler.
Dene!

Çalışma konu atama
Din
deneme ( 700 kelime) : Din nedir !
Uzatılmış makale ( 1400 kelime): 1 açıklar Tanrı 'In son mesajı!
Konuşma ( 3 dakika): Saklama Guardian?
Sunum ( 7 dakika): Yeni Çağ zaman yönetimi!
Grup tartışması ( 7 dakika): 1 İNANÇ, 7 kaydırır!
Kampanya : Bize bir veli vasi haline katıl!
Afiş : Dijital Poster Tasarım ( grafik, video ve ses) 1 İNANÇ!
Koşmak: kontrol ve dilbilgisi yazım denetimi.

Eklemek: renk, görüntü ve ses ihtiyaç vardı.

Kanıt oku: gerekirse değişiklik yapma. İşinizi telif ücretsiz olun

Son.
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