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Agama?
Pertanyaan yang diajukan = pertanyaan dijawab oleh UU-Pemberi Manifest

Semua Solusi untuk Non profit dan non kekerasan!
Agama menjelaskan dunia alam dan Tujuan hidup. Agama menyelenggarakan masyarakat
melalui keyakinan dalam perilaku yang tepat (Bimbingan, aturan) . Agama berkaitan dengan
kesejahteraan dan kesejahteraan pendukungnya.

Secara historis Agama menjelaskan umat manusia masa lalu, sekarang dan masa depan.

Agama memperkenalkan dunia spiritual untuk umat manusia ( 1GOD . Keyakinan Afterlife) . Milik
agama mari kita Anda bertemu seperti hati orang dan bergabung ritual mereka, kegiatan,
perayaan, ...
Agama telah panduan sering panduan ini didasarkan pada pesan 1 ALLAH disampaikan
kepada seseorang. Selama sejarah manusia pada interval yang tidak teratur 1 ALLAH
mengambil seseorang untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia.

Itu Hukum Pemberi Manifest 'Adalah pesan terbaru disampaikan kepada
umat manusia. Itu membuat semua pesan sebelumnya membazir (membuang)
.

Saat ini hanya ada 1 Agama: ' 1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian
Wali '.
Segala sesuatu yang lain adalah Sekte. Anda ingin Agama menjadi Guardian Kustodian dan hidup
dengan Hukum Pemberi Manifest.

Ritual agama
Ibadah sering dilakukan di gedung tujuan membangun (Gereja, kuil, ...) .
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1 ALLAH tidak ingin tujuan membangun tempat Ibadah. Oleh karena itu mereka dibongkar dan
materiul bangunan digunakan kembali untuk infrastruktur.

Kustodian Wali menyembah mana saja kapan saja. Setiap hari Fun (Hari
7) mereka memegang Pertemuan di sekolah.

Agama memiliki ritual: kelahiran, pernikahan, kematian, ... Ritual didasarkan pada tradisi
dan mengubah standar komunitas. ritual Kustodian Wali menggabungkan tradisi lokal yang
tidak bertentangan the'Law Pemberi Manifest'. Setiap Gathering merupakan unik (Kustom,
masakan, dialek, gigi, warisan, tradisi ..) .

Kultus menggunakan korban di sebuah mezbah sebagai ritual ibadah.

Pengorbanan mungkin sebenarnya atau simbolik. 1 ALLAH tidak ingin
pengorbanan. Oleh karena itu altar yang dibongkar, materiul bangunan
digunakan kembali. Kustodian Wali tidak mengorbankan, mereka digantikan
sebuah mezbah dengan podium. Mereka mencari, memperoleh, menerapkan
pengetahuan (Gulir 1) berlatih Pengetahuan Continuity.

Agama menggunakan manajemen waktu. Kustodian Wali menggunakan manajemen waktu New Age (NATM)
. NATM digunakan untuk mengatur hari tema.

Agama menentang 'Kekayaan apartheid'. Buddha, Kristen, Islam, Hindu, Yahudi ..
korup dibeli oleh Parasit serakah.
wali kustodian menentang 'Kekayaan apartheid'. Dukung kami dan memungkinkan end
Kekayaan apartheid dan tahan Parasit serakah jawab.

Pencatutan adalah ANTI 1 ALLAH !!!
Agama menentang 'Kekerasan' terhadap manusia, lingkungan, hewan .. Buddha, Kristen, Hindu,
Islam, Yahudi ... tindakan, mendorong, berpartisipasi dalam kekerasan. Dukung kami dan
memungkinkan kekerasan akhir, terus kekerasan accounrable. Memiliki senjata adalah
kejahatan.

ZERO TOLERANSI ke KEKERASAN !!!

Jangan membunuh!
Jangan membunuh. saya t adalah dasar dari setiap Agama. Semua yang disebut agama, Sin. Mereka
memungkinkan, mendorong, mempromosikan pembunuhan. Mereka adalah, Agama Palsu. mereka
penghinaan 1 ALLAH! Milik atau mendukung Agama pembunuh atau sekte akan mengakibatkan
akuntabilitas untuk 1 ALLAH dalam hidup dan Afterlife! 1 ALLAH tidak, Lupakan atau Maafkan! Pemelihara
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T

Wali menentang membunuh manusia untuk alasan apapun (Aborsi, eksekusi, pembunuhan,

hukuman mati, mati syahid, pembom bunuh diri, ..)
Agama telah panduan berdasarkan 1 ALLAH pesan. Pesan terakhir disalahgunakan oleh semua
agama besar. Mereka secara salah menggunakan panduan mereka untuk meningkatkan
'Kekayaan apartheid' dan praktek 'Kekerasan'. Ini tidak dapat diterima untuk 1GOD! 1GOD “S pesan
terbaru, 'Hukum Pemberi Manifest (LGM) adalah non-profit dan non kekerasan. The LGM
membuat semua pesan sebelumnya & panduan usang. Merangkul 'LGM' menjadi Guardian
Kustodian.

1GOD melihat!!!

Mesias?
Kedatangan seorang Mesias 1 disebutkan oleh Invoker yang
(Zoroaster) . agama-agama lain (Kristen, Islam, ...) berasal Persindia Provinsi diikuti asumsi
Invokers. Invoker itu salah tidak ada Mesias yang akan datang, tidak maka, tidak sekarang,
atau di masa depan, tidak pernah. Semua orang menunggu Mesias sedang menunggu
dengan sia-sia.
Mengapa orang-orang percaya bahwa 1 ALLAH akan mengirim Mesias? Banyak orang kurang percaya diri
dalam diri mereka dan Manusia untuk memecahkan masalah sehari-hari. Orang-orang menyedihkan lemah
mengemis 1GOD untuk mengirim Mesias untuk menyelesaikan semua masalah nyata atau dirasakan mereka dan
membuat mereka bahagia. NO MESIAS (Laki-laki atau perempuan) datang.

1 ALLAH tidak akan mengirim Mesias. Harus Manusia tidak mampu bertahan hidup.
Kemudian Manusia akan lenyap ke dalam debu Sejarah. 1GOD akan kecewa dan
menginstruksikan Evolution untuk membuat specie lain yang dapat menangani menjadi
Kustodian Semesta Fisik.

1 ALLAH mengharapkan setiap individu untuk menangani sendiri. Untuk masalah yang lebih besar seorang
individu harus mencari, memperoleh dukungan dari komunitas mereka.

Untuk masalah di luar kemampuan masyarakat, Pray!

1 TUHAN akan bertindak!
Masalah di luar kemampuan kebutuhan masyarakat Iman gabungan dan Doa: 1 ALLAH akan bertindak!
1GOD' tindakan atau tidak bertindak yang tidak dapat diprediksi atau comprehandable. Kelambanan
mungkin menjadi solusi terbaik.

1 ALLAH ingin kita untuk berkonsentrasi pada 'Tujuan hidup' kami (membantu
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gain Jiwa hidup kita pengalaman) . tidak mimpi (Menjadi pembuang hidup) tentang Mesias yang akan
datang. Keyakinan Kustodian Wali yang 1 ALLAH ingin seseorang untuk menangani tantangan buang
waktu karena harapan tidak realistis. Tidak ada Mesias akan datang!

Pencatut serakah mengeksploitasi kebutuhan oleh beberapa orang untuk superbeing a:

Thor, Superman, Wonder Woman, Goku ... omong kosong fiksi!
Superbeing agama: Yesus, Kalki, Mahdi, Moshiach, ... tidak akan membangkitkan atau
datang. Salah popup Mesias sering. Abaikan mereka!

Kustodian Wali tidak perlu atau menunggu mesias.
Kustodian Wali kepercayaan 1GOD, punya 1FAITH dan memiliki ' hukum Pemberi Manifest' sebagai
panduan. Bergabung dengan kami Anda tidak perlu mesias yang tidak datang!

Saints
Pada zaman kuno, orang-orang kafir digunakan beberapa Allah bagi isu utama. Setengah Allah disembah
untuk masalah yang lebih rendah. Setengah Allah membentuk hubungan antara manusia dan Tuhan. Allah
menggunakan posisi mereka kekuasaan untuk pemerkosaan * manusia, sehingga bajingan. Jadi orang bisa
menyembah mereka bajingan menjadi setengah Tuhan.

Ketika orang mulai menyadari hanya ada 1 ALLAH mengidolakan dan ibadah. Mereka berjuang, mereka
kehilangan multi berhala. untuk menipu 1 ALLAH dan memiliki beberapa berhala mereka menciptakan
orang-orang kudus. Mereka juga ingin

1 ALLAH untuk mengambil berhala-berhala palsu dan duduk mereka di lingkaran dalam di Surga.
Kristen percaya Mary diperkosa * oleh ALLAH. Mereka membuatnya suci, mengidolakan dan
menyembah dia. menghina 1 ALLAH satu-satunya Idol! Tidak ada orang lain.

Kustodian Wali hanya 1 Idol untuk menyembah, 1 ALLAH.
The idolizing dan menyembah banyak Tuhan, berakhir!
* Jika seseorang menyelinap ke orang yang sedang tidur, pasangan, yaitu Pemerkosaan!

Martir
1 ALLAH tidak ingin pengorbanan manusia! Martir adalah pemboros hidup, Anti

1 ALLAH! Masyarakat tidak ingin mereka.
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Orang-orang yang dibunuh karena mempertahankan keyakinan mereka tidak sengaja
mencari mati kadang-kadang disebut martir. Mendukung kemartiran dan martir mendorong
mental, individu tidak stabil emosional untuk mencari kematian, bunuh diri, membahayakan
orang lain. Ini adalah martir palsu yang bunuh diri. Kustodian Wali tidak menerima Martir atau
mendukung palsu martir.

Ada 2 jenis, 'Martyr Palsu':
Orang-orang yang mencari kesyahidan melalui bunuh diri. Mereka adalah pencari
perhatian egois menggunakan 'Cause' untuk mendapatkan status selebriti.
Mereka memakai stunts publisitas seperti pembakaran diri atau kelaparan. Mereka
emosional dan mental tidak stabil (sakit) . Jika mereka bertahan hidup mereka
diadakan di Sanatorium bagi kehidupan.

Orang-orang yang mencari kesyahidan melalui Bunuh Diri pidana (Bunuh Diri bomber) . Mereka
menyakiti atau membunuh orang lain membuat mereka Assassins
(Penjahat) . Jika mereka bertahan hidup mereka harus dituntut: NONA R7 . nama mereka tidak akan pernah
dibicarakan, semua bukti dari mereka yang ada harus dihancurkan seolah-olah mereka tidak pernah ada. orang
tua mereka Dipermalukan dan Sengaja diabaikan.

KEHIDUPAN! Harta paling berharga.
1 ALLAH ingin kita untuk berkonsentrasi pada 'Tujuan hidup' kami (Membantu pengalaman hidup gain Jiwa kami) .
Tidak berencana kematian dini kami (Menjadi pembuang hidup) . Kustodian Wali keyakinan bahwa 1 ALLAH ingin
seseorang untuk tidak mengekspos diri mereka untuk risiko yang berlebihan yang tidak perlu dan melindungi
kehidupan 1 ini.

1 ALLAH tidak ingin pengorbanan manusia!
pengorbanan manusia primitif, psikotik, pagan, usang ritual milik masa lalu. Bunuh diri adalah
pengorbanan manusia sebuah KEHIDUPAN terbuang!
Manusia pengorbanan yang melibatkan bunuh diri dan membunuh orang lain, kejahatan: NONA R7

Sebuah tujuan hidup tidak bunuh diri atau orang lain! Tubuh Anda memiliki Bertahan Hidup. Bunuh
diri atau pembunuhan menghina 1 ALLAH!

Kehidupan Manusia adalah suci!
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Setiap organisasi keagamaan atau yang mempromosikan, mendukung, Martyr atau
Kesyahidan adalah Anti Manusia dan Anti 1 ALLAH. Organisasi-organisasi ini harus
bertanggung jawab. Kustodian Wali Shun dan Malu! Komunitas menutup
organisasi-organisasi ini turun dan menuntut!
1 ALLAH memegang mereka bertanggung jawab di LIfe dan Afterlife!

Kemartiran tidak dapat diterima!
Tak seorang pun memiliki hak untuk membunuh manusia!

Hidup adalah baik dan diinginkan!
Pembujangan
Selibat akan melawan 1 ALLAH Desain kawin, mengalikan dan memulai sebuah keluarga. Kawin
dan mengalikan diperlukan untuk kelangsungan hidup Spesies dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan
penduduk yang dibutuhkan untuk memenuhi Manusia Destiny: Menjajah Semesta Fisik.

Pendeta, biksu, biksuni yang berlatih selibat adalah menghina 1 ALLAH !
Mereka juga merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup specie manusia dan memenuhi itu Takdir!
Menjadi Kustodian Alam Semesta fisik!

Selibat berakhir! organisasi keagamaan yang mendukung selibat yang dijauhi
malu dan datang akhirnya berakhir! Biara, bahan bangunan Convent, Nunnery,
yang dibongkar didaur ulang.
C

1 ALLAH
1 ALLAH adalah yang tertinggi! 1 ALLAH adalah baik HE dan SHE! 1 ALLAH adalah asli
Abadi-Soul! 1 ALLAH menciptakan 2 Universe: spiritual dan fisik. Kedua kustodian Universe
diperlukan: Malaikat dan Manusia!

1 ALLAH ingin hanya 1 Agama: 1 IMAN! 1 IMAN hanya membutuhkan 1 Gereja
dikenal sebagai Universe Wali Kustodian!

1 ALLAH ingin 7 Suku independen. Berbicara 7 bahasa utama dan banyak dialek, yang tinggal
di 7 Provinsi dan banyak Shire. Setiap Provinsi memiliki independen 1 Gereja (UCG1, ... 7) administrasi
menggunakan: 1 ALLAH pesan terbaru, 'Hukum Pemberi Manifest' sebagai panduan.

1 ALLAH ingin, non profit masyarakat solusi merangkul non kekerasan
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hidup. Untuk keluarga, masyarakat, pemerintah dan agama. Buang organisasi keagamaan atau
politik dan tulisan-tulisan yang mempromosikan kekerasan, keuntungan, elitisme, ...

1 ALLAH ingin Akuntabilitas! 1 ALLAH berlaku Akuntabilitas tidak pengampunan. Kustodian-Wali
dukungan Akuntabilitas. Setiap orang, organisasi, pemerintah bertanggung jawab!

1 ALLAH adalah yang tertinggi dan mutlak tidak peduli apa judul yang digunakan. 1
ALLAH, disembah oleh orang-orang beragama menggunakan nama yang berbeda
dan judul: Adonai, Ahura Mazda, Allah, Al Hakam, Aten, Al Mutakabbir, Baha'i,
Brahman, Bapa, Pencipta, Gott, Hashem, Yehuwa, Manitou, Tuhan, Yahweh,
Waheguru, .. 1 ALLAH semua dari mereka.

ibadah Kustodian Wali 1 ALLAH sebagai ' 1 ALLAH '
1GOD mengharapkan Manusia untuk belajar dan mengajar dididik! J hari udgment, 1
ALLAH ingin menjelaskan apa pengetahuan seseorang telah terus-menerus
terakumulasi dan bagaimana ini digunakan untuk kepentingan habitat lokal,
lingkungan dan masyarakat. Kustodian Wali mencari, memperoleh dan menerapkan
pengetahuan dan praktek Pengetahuan Continuity semua umur panjang.

1 ALLAH mengharapkan Manusia mengindahkan pesan terbaru dan mengabaikan
semua sebelumnya! Pada hari kiamat, 1 ALLAH menginginkan menjelaskan
bagaimana pesan terbarunya itu diperhatikan, diterapkan dan menyebar. Kustodian
Wali hidup dan beribadah dengan 'Hukum Pemberi Manifest'. Mereka mendorong
orang lain untuk melakukannya.

1 ALLAH Takdir untuk Manusia! 1 ALLAH mengharapkan Manusia menjadi kustodian dari
Habitat lokal, lingkungan yang lebih besar dan sisanya dari alam semesta fisik. Manusia perlu
untuk kawin, memperbanyak, mengeksplorasi, menjajah Space. Kustodian-Wali berusaha
menuju Takdir mereka!

Menyembah 1 ALLAH Mendukung 1 IMAN 1 Gereja

1 IMAN
kepercayaan di 1 ALLAH memberi Anda 1 IMAN ! 1 IMAN memberikan bimbingan kepada Anda dan
komunitas Anda. 1 IMAN adalah kekuatan moral kita.
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1 ALLAH menginstruksikan juru tulis yang rendah hati untuk menuliskan dan mengkompilasi
semua pesan, ' 1 IMAN 'Lahir. 1 IMAN adalah satu-satunya Agama diterima 1 ALLAH. Segala
sesuatu yang lain menjadi kultus usang. Merangkul 1 IMAN! Menjadi Guardian Kustodian!

kultus usang yang dijauhi! Mereka diganti dengan:
1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Wali Kustodian.
Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan baik dari Manusia!
1FAITH yang tertulis di 7 Scrolls
:
Scroll 1: Kepercayaan

Penegasan-Doa

Ada 1 ALLAH yang baik HE dan SHE!
1 ALLAH menciptakan 2 Universe dan dipilih manusia untuk menjadi Kustodian alam
semesta fisik!
hidup manusia adalah suci dari konsepsi dan ada kewajiban untuk memperbanyak!

Manusia adalah untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan kemudian menerapkannya!

Hukum Pemberi Manifest menggantikan semua pesan sebelumnya 1 ALLAH dikirim!

Nomor penting dan nomor 7 adalah ilahi!
Ada Afterlife dan ada Malaikat!

Gulir 2: kewajiban Kewajiban-Doa
Menyembah 1 ALLAH, membuang semua berhala lainnya

Melindungi, tubuh manusia dari konsepsi
Umur panjang, mencari, mendapatkan dan menerapkan pengetahuan
Mate untuk memperbanyak dan mulai keluarga sendiri

Honor, menghormati orang tua dan kakek-nenek
Jagalah Lingkungan dan semua bentuk kehidupan
Menggunakan ' Hukum Pemberi Manifest', menyebarkan pesannya Melindungi
binatang dari kekejaman dan kepunahan

Berdiri untuk tidak adil diserang, kurang beruntung, lemah dan miskin
Makan yang lapar, tunawisma penampungan dan kenyamanan sakit
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Protes ketidakadilan, amoralitas dan vandalisme lingkungan
Melakukan pekerjaan dihargai, tidak ada kemalasan Hindari dan membersihkan Polusi Berhati Baik
Menghukum Jahat

Mengkremasi, kuburan dekat

Hanya dan memberikan penghormatan

Suara di semua Pemilihan!

layak

Gulir 3: keistimewaan Permintaan-Doa
Bernapas, udara bersih

Memiliki masyarakat bebas kekerasan

Minum, air disaring

Memiliki hewan peliharaan

Dimakan, makanan sehat

Pendidikan gratis

Pelindung, pakaian terjangkau pengobatan gratis saat sakit Higienis, tempat tinggal
terjangkau

menerima penghormatan

Ibadah dan Percaya 1GOD Menerima keadilan Speech Gratis dengan
Restrains moral yang

pekerjaan dihargai

Mate, mulai keluarga

Pemerintah telah memilih secara bebas

Berakhir dengan martabat

Gulir 4: kegagalan

Kegagalan-Doa

Kecanduan

kanibalisme Envy

Menjarah

Egois

Sumpah palsu

Perusakan

Gulir 5: kebajikan Kebajikan-Doa
menyembah hanya 1 ALLAH dan selalu menghukum kejahatan

1 st Belajar, maka Ajarkan dan kontinuitas Pengetahuan

Melindungi Lingkungan dan Menyelaraskan dengan Habitat

Mencintai, diandalkan dan
Setia

Bersih dan rapi

Ketekunan

Keberanian, Compassion, Hanya, Sharing

Gulir 6: Khronicle Warisan-Doa
Penciptaan
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Kali kuno untuk - 2.100 thn

Kali saat ini - 70-0 tahun

Past jauh - 2.100 untuk - 1.400 thn New Age dari 0 tahun dan seterusnya adalah:

Bernubuat

Past menengah - 1.400 untuk - 700 thn

Gulir 7: Akhirat
duka Doa
Kremasi

Jiwa-Doa
Menghidupkan kembali Bad Doa

Menghidupkan kembali Baik Doa

Penghakiman Timbangan Hari Kemurnian

malaikat

1 IMAN inrtoduces, manajemen New Age Time. Ia menggantikan semua manajemen waktu
lainnya.

Jangka pendek: CG Klock ~ waktu segitiga ~ malam Jam malam ~

Rutin CG Harian ~
Jangka menengah: CG Kalender ~ Tema Fun Day ~
CG Perencana ~ CG Tahunan Almanak
Jangka panjang: CG Khronicle ~ kelangsungan CG pengetahuan ~ New Age manajemen waktu tidak
boleh disalahgunakan untuk memperbudak atau pencatutan dan eksploitasi. Jangan gunakan waktu
untuk bergegas tubuh manusia. Hal ini tidak dirancang untuk bergegas. Tidak perlu untuk kecepatan.

1 IMAN 'Simbol s dari pengakuan sejumlah' 7 ' (Ilahi)
dan Segi tujuh ( 7 sisi, 7 sudut, poligon geometris) .
Orang dari 1 IMAN adalah pendukung. Sebuah Pendukung dikenal sebagai
'Kustodian Wali (CG) . Mereka ditujukan sebagai wali kustodian (Nama 1) .

Setiap Hari yang menyenangkan ( 7 hari seminggu) dari 1 jam setelah matahari terbit sampai 1 jam
sebelum Sunset, Kustodian Wali bertemu di Gathering. Untuk C.

G. Gathering tidak hanya, keadilan sosial keagamaan, lingkungan, bersama-sama. Tetapi juga untuk
bersosialisasi: Pray, mendiskusikan, chatting, tertawa, menyanyi dan menari, bermain dan
menyelaraskan, makan dan minum (Non alkohol) . 1 ALLAH tidak ingin tujuan dibangun tempat untuk
ibadah. Mengumpulkan ini diadakan di fasilitas pendidikan (SMEC, PHeC, sekolah umum) .

1 IMAN adalah admistered oleh committes terpilih. Sebuah Pertemuan memiliki Klan dari 14 (7HE,
7SHE) Sesepuh. Ada 7 komite Provinsi terpilih
(Orackle) dari 7HE, 7SHE Praytorian. bertemu Orackle di ruang sembahyang.
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1FAITH adalah kekuatan moral kita
1 Gereja
1 ALLAH ingin 1 IMAN dan 1 Gereja . 1 Gereja adalah memiliki 7 administrasi
independen, 1 untuk setiap Tribe. Gereja 1 adalah dikenal sebagai: Universe
Kustodian Wali !
Universe Kustodian Wali Nama menjelaskan:
Alam semesta

adalah Universe fisik.

Pemelihara Umat manusia Takdir, menjadi penjaga fisik
Alam semesta.

Penjaga Pendukung dan anggota adalah wali ' 1 ALLAH
Pesan terbaru: ' Hukum Pemberi Manifest' .

Ada 2 singkatan:
UCG1 ( 7 digit) . UCG1 ( 3 huruf + 1 angka) .
UCG1 Universe Kustodian Wali '1GOD', ' 1FAITH',
1Church!
UCG1

jumlah (1-7) menunjukkan urutan Orackle didirikan.

Setiap administrasi independen diatur oleh 'Orackle' (Komite terpilih 7 HE, 7 SHE) . The
Orackle tempat pertemuan berada pada Oratorium Provinsi.
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1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

1 Gereja meliputi 7 jenis orang: beriman>
pendukung > Sesepuh > C. Zenturion > C. Praytorian >
Magang CG proklamator > Kustodian Wali proklamator

1Church pengadministrasian umat manusia Takdir
UCG1 - TREE
• Orang dari
Hukum Pemberi Manifest
Pendukung iman

terpilih 14 Sesepuh

Sesepuh (7HE 7SHE)

bentuk Klan ( 14)

Klan

terpilih 2 Kustodian-Zenturion 1HE 1SHE

Kustodian-Zenturion menjadi anggota UCG1
Kustodian-Zenturion terpilih 14 Kustodian-Praytorian 7HE 7SHE
Kustodian-Praytorian bentuk Orackle ( 14)
Orackle

terpilih 2 Magang CG proklamator 1HE 1SHE

ACG Proklamator dari
dana 7 Orackle

terpilih 1 CG proklamator
Hidup-anggota, HE atau SHE

CG proklamator adalah wali dari Hukum-Pemberi Manifest

Universe Kustodian Wali
bukan untuk keuntungan, bukan untuk kekerasan agama,
lingkungan, solusi keadilan sosial. penyedia Pendidikan
Gratis, New Age waktu Pencanangannya administrator
manajemen

1GOD ini Pesan terbaru: ' Hukum-Pemberi
Manifest '.

Solusi yang non kekerasan
LG M
Hukum Pemberi Manifest ( LG M
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Membuat semua pesan sebelumnya usang . Buang bersih
Selama sejarah manusia pada interval
yang tidak teratur 1 ALLAH
mengambil seseorang untuk menyampaikan
pesan kepada umat manusia.

1 ALLAH kecewa bahwa banyak orang tidak
mengindahkan pesan ini Kepercayaan 1 ALLAH adalah
mutlak, tidak ada exemtions.

1 ALLAH membuat jelas orang yang rendah hati juru tulis bahwa kompromi atau penyimpangan tidak
dapat diterima dan akan ditangani pada 'Hari Penghakiman'.

Bimbingan: Semangat dan pemahaman pesan adalah apa yang penting. Tidak arti
kata individu atau struktur kalimat. Memahami semangat dan tujuan dari pikiran
akan membantu dalam melaksanakan pesan.

Hukum Pemerintah sejalan dan diterapkan dengan ' Hukum Pemberi Manifest ' sebagai panduan. Semua
Hukum dan Perundang-undangan yang menjadi retrospeksi. Re hukuman adalah wajib. Tidak ada
'Bersalah' harus dihukum.

Ribu ini tahun of Evil datang untuk
mengakhiri.

BE bAIK menghukum EVIL

Harmony adalah esensi kehidupan Kustodian Guardian. CG hidup selaras dengan 1 ALLAH, sendiri,
keluarga, masyarakat, habitat lokal, lingkungan yang lebih besar dan alam semesta fisik. Hidup
rukun adalah bagian dari rutinitas sehari-hari Kustodian Guardian.

Untuk wawasan spiritual dan harmoni batin, bermeditasi.

Bermeditasi dilakukan tanpa menggunakan suplemen kimia atau
tanaman. Kustodian Wali hanya menggunakan alam dipotong
kasar Rose Quartz.
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ibadah memerlukan berdoa, peduli, menggunakan dan menikmati 1GOD ini kreasi. menyembah
1GOD melibatkan berdoa. Berdoa adalah metode terbaik tetap berhubungan
dengan 1GOD . Bila tidak ada 1 mendengarkan! Ketika tidak ada harapan! Berdoa! 1GOD
mendengarkan. Cobalah!

topik penelitian tugas
Agama
Karangan ( 700 kata) : Apa Agama!
diperpanjang Essay ( 1400 kata): Jelaskan 1 Allah 'S pesan terbaru!

Pidato ( 3 menit): Kustodian Wali?
Presentasi ( 7 menit): manajemen waktu New Age!
Kelompok diskusi ( 7 menit): 1 IMAN, 7 Scrolls!
Kampanye : Bergabung dengan kami menjadi wali kustodian!

Poster : Desain Poster digital ( grafik, video & suara) 1 IMAN!
Menjalankan: spell check dan cek tata bahasa.
Menambahkan: warna, gambar dan audio yang diperlukan.
Bukti membaca: jika diperlukan melakukan perubahan. Membuat hak cipta karya Anda gratis

Akhir.
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