1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

ариун журам эерэг байна. Ариун байх нь сунс сайн байдаг ба танд илүү сайн хүн болгодог. 1 БУРХАН
үзэж байна.
Ариун журам амьдралын замыг шалгаарай. гэр бүл,
хөршүүд, олон нийт, амьдрах орчин, байгаль орчны
газар зохицон амьдардаг. ариун журамтай
амьдралаар амьдрах мөргөж хамгийн сайн арга юм 1GOD.

Цэвэр ариун байдал, хэмжүүр дээр Ариун журам-н тооллогыг байх.

ариун журам хүн сайн нь тэд хийсэн багадаа болно. 1GOD тэднийг
хайрладаг.

хүн төрөлхтний амжилт: ариун журам
зөвхөн мөргөх 1GOD & үргэлж муу шийтгэдэг. 1-р, суралц дараа нь заа
& мэдлэг, тасралтгүй. Байгаль орчин, амьдрах орчны нь уялдуулах
хамгаалах. Хайрлах, итгэлтэй, найдвартай. Зориг, Энэрэнгүй, Зүгээр
л, хуваалцах. Шаргуу Цэвэр & Цэвэр цэмцгэр
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1GOD Танаас сонсох хүлээж байна! • • • •••
ариун журам -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) амьдардаг ба сайн үйлсийг үйлдэж
амласан

Бусдыг амьдарч & сайн үйлсийг үйлдэж дэмжих амлалтууд
бус ариун зан шийтгэх ариун журам амжилт гаргах & бус
ариун алдрын төлөө чичирч үзье хүсэлт 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Энэ залбирал нь гэртээ, эсвэл цугларалт дээр уншдаг байна!
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Ариун журам 1: зөвхөн мөргөх 1GOD & үргэлж муу шийтгэдэг.
мөргөл 1GOD Зөвхөн. бусад бүх шүтээнүүдийн "хаяна: мөргөлийн тэдний
газрууд, тэдгээрийн зан үйлийн-ын тэдний бүтээлүүд, ...

хэрхэн мөргөх талаар удирдамж ирдэг " Хууль, Өгөгч
Манифест ".
1GOD sacrefices хүсэхгүй байна. Тахилын ширээнүүдийг lecterns сольж
байна. Кастодиан Guardian сурах (Мэдлэг олж авах, хайх) & заах (Хэрэглэнэ
& мэдлэг дээр улиран) , Чандарлах нь тавиурын байна.

1GOD мөргөлийн зорилго бүтээх газар хүсэхгүй байна.
Кастодиан Guardian хэзээ ч, хаана ч шүтдэг. цугларалт дээр
Funday-ийн тухай (Боловсролын байгууламжид) гэр бүл, найз нөхөд,
хамт ...
шүтэн бишрэх 1GOD Evil хариуцлага барьж гэсэн үг юм. Хаана
ч Evil байна. Хариуцлага "Үнэнийг" олж ирдэг (Хуйвалдаан
мэтгэлцэх биш,) гэм бурууг эсвэл ямар ч гэм бурууг тогтоох.
гэм буруу, заавал өгүүлбэр бий юу (Хуримтлуулдаг) нөхөн
сэргээх, дараа нь хэрэглэж байна. шаардлагатай нөхөн
олговрын хаана өгсөн байна.

2

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

Чөтгөр жил 1000-ийн төгсгөл ирж байна!

сайн байх муу шийтгэх !!!!!!!
Ариун журам 2: 1 -р , Суралц дараа нь заа & мэдлэг, тасралтгүй.

оюуны өмчийн Хүний ашиглах (IP) , Орно 1 -р , Хайж олж, мэдлэгээ
хэрэглэх дараа нь суралц, заа. IP үнэгүй Засгийн газрын Боловсрол,
амьдралын туршлага, ажлын туршлага, хууль-Өгөгч жагсаалтыг
дамжин ирдэг.
Эцэст нь олж авсан оюуны өмчийн талаар өнгөрч, (Know- өнцөг тасралтгүй) гэр бүл,
ажлын байр, олон нийтэд (Ямар ч Зохиогчийн эрх, патент, IP хамтын нийгэмлэгт
харьяалагддаг байна) , Нь мужийн.

Орон нутгийн Засгийн газар олгодог " Чөлөөт Боловсрол "Төрөөгүй-аас ахмад зэрэг. Засгийн
газрын бус боловсрол дэмжигдээгүй & хаалттай байна. Боловсрол (Үнэ төлбөргүй, олон
нийтийн) Мужийн & нь мужийн заасан байна.
SMEC " "Эрүүл мэндийн болон боловсролын цогцолбор нь мужийн.

PHeC " Орон нутгийн эмнэлэг, боловсрол цогцолбор ".
PDEc " Орон нутгийн Батлан хамгаалах, онцгой байдлын төв ".
CE " Орон нутгийн онцгой байдлын үйлчилгээ "

1 -р Суралц, ухаарч үед зааж эхэлнэ. Чөлөөт боловсролын хувьд хурдан суралцагчид удаан суралцагчдыг
заадаг. Ажил дээр туршлагатай ажилчин шинээр хандагчдад дасгалжуулна. Нүүр хуудас өвөө, эмээ үед
эцэг, эх, хамаатан садан, найз нөхөд, заадаг.

Мэдлэг, тасралтгүй хувь хүний know- өнцөг болгодог (оюуны өмч) үхэшгүй.
14 нас indivi- хос бүр нь тэдний амьдралын experien- ТЭХС-ийн тухай
тэмдэглэл хөтөлнө (Эерэг ба бидний зовлон бэрхшээлтэй аль аль нь) . Гэр
бүл-ын, вэр хивс, хадгалах, тэдний оюуны өмч хүмүүжүүлэх ёстой.

Байгууллага, авах ёстой хадгалж, тэдгээрийн ажилтнууд, "Би-P" дахин ашигладаг.

Орон нутгийн бүх сайн сайхны төлөө өөрсдийн иргэд оюуны өмчийг ашиглах ёстой. Орон
нутгийн, Засгийн газрын архив байлгах.

Judgmentday дээр сүнс тэр сурсан зүйлээ асуух болно & ашиглаж энэ мэдлэг гэж юу
байсан юм.

Бидний үхэшгүй байдлын мэдлэг, тасралтгүй хэсэг
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Ариун журам 3: Байгаль орчин, амьдрах орчны нь уялдуулах хамгаалах.

1GOD-ийн Хүн төрөлхтний төлөө Destiny "PU" Кастодиан болох
явдал юм (Физик Universe) . Олон нийтийн, орон нутгийн Амьдрах
нь уялдуулах эхэлнэ. Энэ нь илүү байгаль орчинд & Дэлхий дээр
түүний бүх lifeforms Кастодиан байх урагшлах.

хүний амьдрах нь Humamkind хувь тавилан хүртэл амьдарч байна. Физик ертөнцийн
Кастодиан Guardian болж байна. Энэ нь орон нутгийн амьдрах орчин, илүү их
байгаль орчин, физик ертөнцийн бусад амьдардаг орно.

T

амьдрах орчин нь уялдуулах зорилгоор кастодианы

асран хамгаалагч нь хувьслыг ойлгох хэрэгтэй (Дасан
зохицох, эхлэл / төгсгөл ба дахин боловсруулалтад
шалтгаан, үр нөлөө, хүнсний гинжин / эко-систем,
туршилт, алдаа, хувьсан өөрчлөгдөж.) . Harmoni- zing
хамгаалах гэсэн үг (Агаар, ус, хөрс) бохирдлыг бий
болгох биш,

(Шатаж, хог хаягдал, хор, хор ..
) . Кастодиан асран хамгаалагч harmoni- zing
зүйл оршин тогтнох байдлыг хангах нь

(Амьтан, шавьж, ургамлын ..) .
Хүн төрөлхтний судалж, физик Ертөнцийг колоничлох байна. Иймээс
хүн амын өсөлт нь чухал юм. сансрын эрэл хайгуул & колоничилдог нь
leisuretime үйл ажиллагаанаас цаг & хөрөнгийг шилжүүлэх. Humankinds
Destiny!
Ариун журам 4: Хайрлах, итгэлтэй, найдвартай.
хүүхдийн хамт хайраар дүүрэн, итгэлтэй, найдвартай эхэлдэг байх нь нөхөр, эхнэр,
өргөтгөсөн гэр бүлийн хамт байна. Хүүхдүүд нь тэдний ах дүү нар, тэдний эцэг эх, эмээ өвөө,
өргөтгөсөн гэр бүл хайртай.

Нөхөр, эхнэр хоёр нь бие бусад хүүхдүүдийн үр дүнд нь, хайрын итгэлтэй & найдвартай харилцаатай
байх (Өөрийн, хөхүүлэн дэмжих, эсвэл батлагдсан) . Хэнийг тэд ёс суртахууны үнэт зүйлс, уламжлал,
нийгмийн ур чадварыг заадаг. гэр бүл удаан гэр бүлийн, хайраар дүүрэн итгэлтэй, найдвартай хэсэг
юм.
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өргөтгөсөн гэр бүлийн бүх ариун нь хүлээн бэлэгддэг. Энэ нь хайртай
1GOD, энэ нь тэдний 1FAITH үнэнч юм. Энэ хууль-Өгөгч илэрхийлэгддэг улмаар хэрэглэх чимэглэлийг юм
энэ нь найдвартай юм.

хайр 1GOD бүх бүтээлүүд багтана. Хүн төрөлхтөнд Кастодиан Guardian байх нь тэдний хувь
тавилан үнэнч байх ёстой. 1GOD Та бидний шалтгаална!

итгэлтэй байх нь гайхалтай сайхан ариун журам, Soul хүнсний юм. Итгэлтэй хүн хүний сайн
сайхан хамгийн хүрчээ. 1GOD Та хайртай!
найдвартай байх нь найдвартай найзууд болгодог нь ариун журам юм. найдвартай байх нь
сайн ажилтан байна. найдвартай байх нь олон нийтийн амьдралын сайн байдаг.

Ариун журам 5: Зориг, Compasssion, Зүгээр л, хуваалцах.
Ариун журам 5 essentual хүний зан нь холимог сэлэлтийн төрөлд юм. хороо нь нэр дэвшигчийг
сонгох үед essentual хүний зан нь энэ холимог сэлэлтийн төрөлд нь харагдаж байгаа нэр
дэвшигчийг сонгох. хувийн түвшний хүчин чармайлт эдгээр essentual хүний зан амьдарч байна.

A Кастодиан-Guardian хичээл зүтгэл эзэрхэг түрэмгий байх whithout courages байх. А CG
итгэмтгий байх ч өрөвдөж байна. зүгээр л & хуваах гэдэг нь хувь хүмүүс хэрэглэж & орон
нутгийн өргөтгөн байна.
Зориг хариуцлагатай, дээрэлхдэг хүүхдүүдийг зогсоох байгаа шударга бус явдал хүндрэлтэй байдаг,
дарангуйллыг устгах буруу аз зохицуулах, хамгаалах 1GOD ийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ,

...

Зориг санал нийлэхгүй чадвартай байх юм, хэлэх боломжтой, NO! Зориг хэн нэгний

хязгаарлалт & алдаа гарсныг мэдэж байна.

Энэрэнгүй сэтгэл нь дуртай юм, энэ нь дулаан, сүүлд нь мэдэрдэг. сайхан сэтгэлийн Rand- Ум
үйлдэл нь CG өдөр тутмын хэвшмэл нэг хэсэг юм. Байх compas- sionate, ойлголт, Empathy
мэдэрч байгаа байх дэмжлэг өгөх, сонсох,

.. Уучлал, babbling, харамсалтай, reprimanding буруутгаж үгүй биш харьцуулан хүсэл юм.

Зүгээр л байх нь шударга ёсыг хүлээн авах нь ариун журам нь хүний хэрэгцээ юм. нь зүгээр л орон нутагт
Хууль зүйн үндэс суурь бол зүгээр л өөртөө & бусдад байх .

Хууль зүйн хууль тогтоомж, хууль сахиулах, хариуцлага хуйвалдан
шүүх, заавал хуримтлуулдаг шийтгэх нөхөн сэргээх, нөхөн олговор
олгох замаар нь ёс суртахууны олон нийтэд хэрэгтэй.
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envolves сэтгэл санааны болон бие махбодийн оролцоог хуваалцах нь. Хуваалцах нь гэр бүлийн нэгж дотор
хэрэглэнэ. Хуваалцах найз нөхөд хамт байх болно. Хуваалцах нь уялдуулж нь мужийн хамаарна.

Хуваалцах хамт амьдарч байна. бусадтай амьдралын туршлага байх юм.

, Шүтэн бишрэх нь хуваалцах 1GOD.

Хуваалцах, сайн дурын бусдын тусын тулд өөрийн цаг & оюуны өмч өгч байна. Хуваалцах,
муу ашгийн ялав апартейдийн & аминч үзлийг wealth-. Хуваалцах Кастодиан
Guardian арга зам юм.

Ариун журам 6: Шаргуу.
Шаргуу амжилтанд хүрэхэд хэцүү, урам хугаралт, саатал, эсвэл ухралт байгаа хэдий ч ямар нэг зүйл
хийж байна. хүрхрээн хэрхэн явж сурах нь хүүхэд, луу, босож, энэ нь алхаж хүртэл ... энэ perseveres
авдаг унасан байна. Олон насанд хүрэгчид энэ хичээл мартдаг.

perseveres ялагдал хүлээн зөвшөөрөх биш юм хүн. Энэ хүн нь тогтоосон зорилгодоо хүрэх хүртэл
оролдож дээр хадгалж байдаг. Тэд сүүлийн амьсгаагаа авч хүртлээ Энэ хүн цөхрөлтгүй болно. тэвчээртэйгээр
ямар ч их амжилт болох юм. тэвчээрийг дутагдалтай нь хязгаарлалт юм. Энэ хязгаарлалтыг даван
туулах байх ариун журам юм.

Хэлэх! Би чадах бодож & Би тэр нь мэдэж байсан, би ёстой мэдэж байсан юм.

1GOD Юунд шагнадаг. 1GOD хүн бүр энэ ариун журам баяртайгаар хүлээн хүсдэг! урмыг хугалахгүй
байхгүй юу 1GOD!

Ариун журам 7: Цэвэр & явдлын.

Сайн эрүүл мэнд, цэвэр, эмх цэгцтэй байх нь сайн эрүүл мэндийн сайн эрүүл ахуйн эхэлдэг
хэрэгтэй. хувийн төрх нь цэвэр, эмх цэгцтэй эхлэх, гэртээ, ажил хамаарна. Цэвэр & цэвэр мөн
сэтгэлгээ & шалтгааныг хамаарна.
A 'өдөр тутмын хэвшмэл "цэвэр ариун байдал орно. бүр ариун цэврийн айлчлалын
дараа, бүр тэжээл өмнө гараа угаана. бүр тэжээлийн өмнө нүүрээ угаана. шүдээ &
орондоо орохоос өмнө бүх биеэ угаана. HE долоо хоног бүр наад зах нь хоёр удаа
хусуулах юм. Custod- Иан Guardian цэвэр цуглаан оролцоно (Унавал шүд, усанд
угааж) & халзан (Тэр) , Өмссөн цэвэр, цэмцгэр тоног төхөөрөмж (Хурууных нь
толгой) .
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Өглөө босож дараа гэр бүлийн гишүүн бүр чадвартай тэдний ор дэрээ LY физик. Эцэг
эхчүүд хэрхэн хүүхдүүддээ заах. өглөө нь эрүүл ахуй дуусгах. Энэ нь бэлтгэсэн
layed-гараад тавих, хувцаслаж авах цаг нь болжээ (Өмнө нь орой) хүн өмсөж төлөвлөж
тоног төхөөрөмж. breakfeast хадгалах савыг бүр хаяглагдсан байна (Агуулга, дүүргэх,
огноо) . breakfeast цэвэр хоол идэх газар дараа. хадгалах нь сав буцах. Бохир сав, сав
суулга угаалтуурын-д тавьсан байна. Хүн одоо dailly ажлыг эхлүүлэхэд бэлэн байна (Гэр,
сургууль, сайн дурын ажил) .

Бүх савыг нь агуулга шошготой байна. Хүнсний сав нь дүүргэлт он сар өдөр байна. цэвэрхэн
дэлгүүр сав. Аюултай (Хор, хор) сав найдвартай хадгалж байна (Хүүхдийн & эрхгүй
баталгаа) .
ашиглагдаагүй зүйлсийг бүү орхи (Хэрэгсэл, тоглоом, сав
суулга) тавилга, шалан дээр, эсвэл ажлын талбай дээр
үймээн. ашиглалтын дараа эд зүйлс цэвэр хадгалах
тавиад авах. Дэлгүүр зүйлс үргэлж нэг газар байна. Тэд
дараа нь олоход хялбар байдаг.

Унтахын өмнө. Бэлтгэх & тавих гарч та дараагийн өдөр нь өмсөж төлөвлөж тоног төхөөрөмж. өглөө
нь гарч байх үед хамт авч төлөвлөж байгаа эд зүйлсийн хамт ямар нэг уут боох.

нь цайруулах, эсвэл хүчтэй ариутгагч бодис хэрэглэх нь уушгины архаг бөглөрөлт өвчин авах нь таны
боломж нэмэгдэж байна. Байгалийн гадаргуу цэвэрлэгч ашиглана:

Mix, натри 1 аяга бикарбонат, 1/2 аяга цагаан цуу, эфирийн тос хэдэн дусал нэмнэ.
Энэ нь хүчтэй давс нь халбага нэмнэ хэрэгтэй.
нь соёл иргэншилт хүний хувьд бохир бохир ядуу шалтаг байх хэрэггүй.
Одоо сайн үйлсийг байна. Энэ бол бидний өв харах цаг болжээ.

1GOD хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, хууль-Өгөгч Манифест
Төгсгөл
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